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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ии ҳизбӣ роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят семинар – машваратҳои 
дастурдиҳиро таҳти унвони 
“Таҳкими низоми ҳаракати ҳизбӣ 
ва татбиқи аксияҳои ҳизбӣ дар 
сатҳи маҳал”  доир  намуданд.

Дар доираи нақша - 
чорабиниҳо аз санаи 31- уми 
март то 3-юми апрели соли 2021 
чунин семинар - машваратҳои 
дастурдиҳӣ дар шаҳру ноҳияҳои 
минтақаи Бохтар, аз ҷумла 
Шаҳритус, Носири Хусрав, 
Қубодиён, Панҷ, Ҷайҳун, Дӯстӣ, 

Раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода бо мақсади ба 
мардум расонидани дастуру 
ҳидоятҳои Роҳбари давлат ба 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хат-
лон сафари корӣ анҷом дода, 
бо сокинон вохӯриҳо доир кар-
данд Аз ҷумла дар доираи ин 
вохӯриҳо ҳамчунин, семинар 
- машваратҳои дастурдиҳӣ ба-
рои раисони ташкилотҳои ибти-
доии деҳаву маҳаллаҳои шаҳру 
ноҳияҳо (раисони ҷамоатҳо ва 
маҳаллаву деҳот) вобаста ба 

аҳамиятнокӣ ва роҳу усулҳои 
татбиқи аксияҳои ҳизбӣ ва 
таҳкими низоми ҳаракати ҳизбӣ 
ба роҳ монда шуданд. Зим-
нан, раиси кумита дар баргу-
зории аксияҳои ҳизбӣ ва дигар 
раванди созандагиҳо, ки дар 
маҳал татбиқ мегарданд, иш-
тирок карданд. Дар ин баробар 
ҳамчун амали хайру савоб ба 
аёдати ашхоси бемор ва имко-
нияти маҳдуддошта рафта, аз 
аҳволашон хабар гирифтанд.   

   
РОҲНАМОӢ

Бо мақсади таҳкими фаъ-
олияти ташкилотҳои ибтидо-

ДАР ПАЙРАВИИ ПЕШВО
  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

санаи 26 - уми марти соли равон дар ҷамоати деҳоти Заргари 
ноҳияи Кӯшониён бо фаъолони вилояти Хатлон вохӯрӣ доир кар-
да, бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ, андешидани чораҳо вобаста ба таъмини ам-
нияти озуқаворӣ дар шароите, ки буҳрони иқтисодӣ бинобар саба-
би хурӯҷи бемории коронавирус ҷомеаи ҷаҳониро таҳдид мекунад, 
як қатор дастуру супориш ва тавсияҳо доданд. 

Ҷалолиддини Балхӣ, Кӯшониён, 
Вахш, Левакант, Бохтар ташкил 
ва гузаронида шуданд.

Ҳадаф аз ташкили чунин 
семинар – машварат такми-
ли дониш, таҳкими фаъолияти 
ташкилотҳои ибтидоӣ, тартиби 
ҳуҷҷатгузорӣ ва малакаи кор-
барии масъулони ташкилотҳои 
ҳизбӣ мебошад. Дар кори се-
минар – машварат раисони 
ҷамоату кумитаҳои маҳалла ва 
раисони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ иштирок карданд. 

Зимни семинар – 
машваратҳо, аз ҷумла қайд 
шуд, ки бозомӯзӣ ба манфиати 
мост. Узвият ба ҳизби сиёсӣ ин 
нишони садоқат ба Ватан, дав-
лат буда, ба шаҳрванд мақоми 
сиёсӣ медиҳад. Ба ӯ ҷиҳати иш-
тирок ва саҳмгузории бевосита 
дар идоракунии муносибатҳои 
сиёсӣ ё давлатӣ имконият 
фароҳам меорад.  

           
СОзАНДАгИҲО

Дар шаҳру навоҳии вило-
яти Хатлон дар доираи нақша 
– чорабиниҳо ба ифтихори 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ аз ҷониби фаъолони 
ҳизб   бун-ёдкорию созандагиҳо 
вусъати тоза дорад. Ҳизбиён 
дар доираи дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон созандаги-
ву бунёдкориҳоро дар маҳал 
вусъат бахшида, дар корҳои 
ободонӣ нақши бориз гузошта 
истодаанд. Дар доираи сафа-
ри корӣ роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар деҳаи Қизиласкари 
ҷамоати деҳоти Талбак Сад-
риддинови ноҳияи Шаҳритус 
ба рафти корҳои сохтмонии 
синфхонаҳои иловагии муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумии 
№46 ва дар деҳаи Камароби 
ҷамоати деҳоти Утақара Наза-
рови ноҳияи Қубодиён бо рафти 
сохтмони муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №12 аз наздик 
ошно гашта, бо сокинони маҳал 
ва соҳибкороне, ки бо саҳми 
онҳо бунёди иншооти мазкур 

идома дорад,  мулоқот наму-
данд. Инчунин, ба рафти корҳои 
ободонии оромгоҳи деҳаи Сан-
гобаи ҷамоати деҳоти Наврӯзи 
ноҳияи Носири Хусрав низ ши-
нос шуданд.

Зимнан, дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи вилоятии ҳизб ба 
бунёди бинои дуошёна иборат 
аз 16 синфхонаи иловагӣ дар як 
баст барои 380 хонанда дар наз-
ди  муассисаи таълимии №36 ва 
рафти бунёди нуқтаи таъмири 
нақлиёт дар маркази ноҳия аз 
наздик шинос гардиданд.  

Дар вохӯрӣ ба сокинони 
маҳал таъкид доштанд, ки имрӯз 
ҳар фарди тоҷику тоҷикистониро 
зарур аст дар ободу зебо гардо-
нидани диёри хеш саҳмгузор 
бошад. Дар татбиқи аксияҳои 
ҳизбӣ фаъол буда, дар ободии 
маҳал,  ба хусус дар таъмири 
роҳҳо, бунёди бунгоҳҳои тиббию 
муассисаҳои таълимӣ ва дигар 
корҳои ҷамъиятӣ пешсаф бо-
шад. 

Раиси кумита дар деҳаи 
Замини нави ҷамоати деҳоти 
“Панҷ”-и ноҳияи Ҷайҳун дар 
баргузории аксияи ҳизбӣ таҳти 
унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» 
ширкат намуданд. Дар доираи 
ин аксия зиёда аз 230 нафар со-
кинон тариқи ҳашар 1300 метр 
роҳи байни деҳаро сангфарш 
намуданд. 

Дар идомаи сафари корӣ ба 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хат-
лон Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода дар аксияи ҳизбии 
“Рӯзи ёдоварӣ”, ки дар ҷамоати 
деҳоти Озодагони ноҳияи Панҷ 
баргузор гардид, ширкат наму-
данд. Дар ин аксия низ сокинон 
фаъолона иштирок намуда, дар 
тоза кардани оромгоҳи маҳали 
хеш саҳм гузоштанд.

Сокинони маҳал аз 
ташаббусҳои созандаи ҳизбиён 
изҳори миннатдорӣ намуда, 
ташкили чунин чорабиниҳоро 
хеле муҳим донистанд. Гуф-
та шуд, ки тоза  нигоҳ доштани 
оромгоҳ аз ҷумлаи амалҳои нек 
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ва хайру савоб маҳсуб меё-
бад. Дар доираи ин чорабинии 
ҳизбӣ гирду атрофи аксарияти 
оромгоҳҳои шаҳру ноҳияҳо бо 
панҷараҳои махсус маҳкам кар-
да шуда, дигар тозакориҳо низ 
анҷом дода шуданд. Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода ба 
фаъолони ҳизб маслиҳат дод, 
ки дар чунин мавзеъҳо бунё-
ди иншооти гигиенӣ бо усули 

дренажӣ муфид хоҳад буд.   
Санаи 2 апрел раиси Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода ва раиси ноҳия 
Дӯстӣ Саидзода Нурмуҳаммад 
ба боғи намунавии сокини деҳаи 
Бадахшони ҷамоати деҳоти 
Ҷиликӯл Раҳмиддин Бурҳонов 
ташриф оварда, бо усули кори 
ин боғпарвар, ки ҳар қитъаи за-
мини боғи анораш самаранок 
истифода мешавад, аз наздик 

шинос гардиданд. 
Раҳмиддин Бурҳонов, раи-

си ташкилоти ибтидоии деҳаи 
“Бадахшон” аз ҳисоби хоҷагии 
худ зиёда аз 2 километр роҳи 
маҳалро сангфарш карда, дар 
дигар корҳои ободонии маҳал 
саҳми фаъолона дорад. Хуло-
саи мавсуф он аст, ки аз чунин 
иқдомҳои хайр савоби бештар 
ба худ мегирад.

АЁДАТ, АМАЛЕ, КИ САВОбИ 
бЕШ ДОРАД

Хабар гирифтан аз ҳоли пи-
рони рӯзгордида, аёдати нафа-
рони имконияти маҳдуддошта 
ва кумак расонидан ба онҳо 
аз амалҳои неки инсонӣ 
маҳсуб меёбад. Кормандо-
ни кумитаҳои иҷроияи ҳизб 
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон ҳамеша дар доираи 
имкониятҳои мавҷуда дастгири 
чунин табақаи ҷомеа мебошанд. 

Дар ҳадис омадааст, ки 
"Ҳар гоҳ касе вақти саҳар ва ё 
шом беморпурсӣ кунад, то субҳ 
ҳафтод ҳазор фаришта барои 
вай дуои раҳмат мефиристанд. 
Ва дар ҷаннат барояш як боғ 
мева тайёр мешавад”.

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демок-

ратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон, дар доираи сафари ко-
рии худ ба шаҳру ноҳияҳои бо-
лозикр ба аёдати оилаҳои ниёз-
манд, ашхоси дорои имконияти 
маҳдуд ва собиқадорони ҳизб 
рафта, дар ин баробар кумакҳои 
моддӣ расониданд.  

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон аз 
аҳволи аҳли хонаводаи Ҳомид 
Давлатов, собиқ раиси Шӯрои 
ветеранҳои ҳизб дар ноҳияи 
Кӯшониён, ки чанд ҳафта пеш 
вафот кард, ҳамчунин аз аҳволи 
хонаводаи Шарифбек Тешаев, 
корманди соҳаи тиб ва узви   
фаъоли ҲХДТ дар ноҳияи маз-
кур, ки аз бемории пандемия 
чанде қабл ин дунёро падруд 
гуфт,   хабар гирифтанд.  

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

Эмомалӣ Раҳмон, 27.09.2019 

3. РОҲу уСуЛҲОИ АМАЛӢ 
НАМуДАНИ КОРҲОИ 
ТАРғИбОТӢ ОИД бА ҷАЛбИ 
ҷОНИбДОРОН бАРОИ 
АъзОгӢ бА ҲИзб (бАРОИ 
КОРМАНДОНИ КуМИТАИ 
ИҷРОИяИ ҲИзб НИз ТАВСИя 
МЕгАРДАД)

Асоси ҳуқуқӣ ва иқтисодии 
фаъолияти ҳизбро узвият (дош-

тани шумораи зиёди аъзо) таш-
кил медиҳад. Зимнан, пешрафт 
ва фаъолияти пурсамари ҳизб ба 
дастгирии ҷонибдорон ва иҷрои 
саривақтии уҳдадориҳои аъзо 
асос меёбад.

3.1  Аъзои ҳизб шах-
се мебошад, ки бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
ва талаботи оинномаи ҳизб ба 
аъзогӣ ба ҳизб қабул гардида, 

соҳиби шаҳодатномаи дахлдор 
(аъзогӣ) мебошад.

3.2  Ҷонибдори ҳизб шахсе 
мебошад, ки мавқеъ ва ҳадафу 
манфиатҳои ҳизбро дастгирӣ ме-
намояд, аммо, ҳоло, аъзои ҳизб 
нашудааст.     

3.3  Ҳамин тариқ, барои 
ҷалби шаҳрванд ҷиҳати аъзо 
кардан ба ҳизб, зарур аст, ки чу-
нин қадамҳоро амалӣ намуд:

►ҚАДАМИ 1 – рӯйхати шах-
сони эҳтимолӣ, ҷойи кори онҳо, 
шуғли асосӣ ва мушкилоти 
рӯзмарраи онҳо тартиб дода ша-
вад;

►ҚАДАМИ 2 – тариқи пур-
сиш (аз гирду атроф ва шахсо-
ни шиносу наздик) муайян кар-
да шавад, ки шахси эҳтимолӣ 
ҷонибдори ҲХДТ бошад (агар 
бетараф ё зид бошад, пас амали 
тарғиботӣ идома дода нашавад);

►ҚАДАМИ 3 – ба ҷойи кори 
шахси эҳтимолӣ ташриф овар-
да, сараввал, (1) худро ҳамчун 
корманд ё намояндаи масъу-
ли ҲХДТ муаррифӣ карда, (2) 
оид ба вазъи кору фаъолият 
ва мушкилоти мавҷудаи ӯ пур-
сон шуда, сипас, (3) вобаста ба 
дастовардҳои ҲХДТ, аз ҷумла 
саҳми он дар бунёди давлати 
демократӣ, соҳибистиқлолӣ, 
ваҳдату осудагӣ ва пешрафти 
ҳаррӯзаи ҷомеа суханронӣ мебо-
яд кард; зимнан, (4) пурсон бояд 
шуд, ки дар бораи ҲХДТ чи медо-
над, сипас (5) дар бораи аъзо, уз-
вият ва афзалиятҳои ҳизб суҳбат 
карда, ӯро ба аъзогӣ ҷалб мебо-
яд кард;

►ҚАДАМИ 4 – дар сурати 
майл кардани шахс ба аъзогӣ, 
ба ӯ фаҳмонида шавад, ки дар 
баробари афзалиятҳои ҳизбӣ 
ҳамчунин аъзо якчанд уҳдадорӣ 

дорад, аз ҷумла супоридани 
ҳаққи узвият; - ҳамагӣ 1% аз 
маош (моҳона) ё ин ки 10 сомонӣ 
/ моҳ (ниг. ба б. 9.9.), агар маош 
надошта бошад;

►ҚАДАМИ 5 – шакл ё на-
мунаи аризаи алоқамандро 
тарғиботчӣ бояд қаблан омода 
карда, дар даст дошта бошад 
ва мавриди майли аъзогӣ кар-
дани шахс, ба ӯ намунаи ари-
заро пешниҳод карда, расмиё-
ти боқиро ба раиси ташкилоти 
ибтидоӣ ва аъзошаванда вогузор 
намояд (ниг. ба б. 4.).

3.4  Барои маълумоти беш-
тар доштан дар бораи фаъолият 
ва дастовардҳои ҳизб аз маъ-
лумоти боло ва пайванди зерин 
(дар фейсбук) истифода намуда - 
https://www.facebook.com/groups/
hkhdtkhatlon/files, файли “Макта-
би сиёсии Пешвои миллат...”-ро 
бардошт (скачат) намоед.

4. ТАРТИбИ қАбуЛИ узВИяТ 
бА САФИ ҲИзб

Қабул ба сафи ҳизб тибқи та-
лаботи банди 2 Оинномаи ҳизб ва 
санадҳои дигари дохилиидоравӣ 
ба роҳ монда мешавад.

4.1  Ҳар як шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнаш 
ба 18 солагӣ расидааст, Барнома 
ва Оинномаи ҳизбро эътироф 
менамояд, узви ҳизб шуда мета-
вонад.

4.2  Шаҳрванд барои ба 
сафи ҳизб дохил шудан ариза 
(бо ду дона расми 3х4) ба номи 
раиси ташкилоти ибтидоӣ ва 
маълумотнома пешниҳод мена-
мояд. Шакли ариза (Замимаи 
№1) ва маълумотнома (Замимаи 
№2) замима мегарданд.

Зимнан, қабл аз пешниҳоди 

шакли ариза, ба шаҳрванд Оин-
нома ва барномаҳои ҳизбро 
дастрас намуда, муҳтавои 
онҳоро, аз ҷумла уҳдадориҳоро 
оид ба пардохти ҳаққи узвият 
фаҳмонидан лозим мегардад. 

4.3  Аризаи шаҳрванд дар 
маҷлиси умумии ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ баррасӣ гардида, 
оид ба он қарори дахлдор қабул 
карда мешавад. Маҷлиси умумӣ 
ҳар се моҳ як маротиба, вале 
дар сурати зарурӣ ҳар вақт гуза-
ронида шуда, аз рӯи масъалаҳои 
баррасишуда протокол тартиб 
дода мешавад. Шакли протокол 
ва қарори қабули аъзои ҳизб дар 
замима (Замимаи №3).

4.4  Ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ қарори маҷлисро дар да-
воми то 10 рӯз барои тасдиқ ба 
Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ 
/ ноҳиявӣ пешниҳод менамо-
яд. Шакли пешниҳоди қарори 
маҷлис замима мегардад (Зами-
маи №4).  

4.5  Кумитаи иҷроияи 
ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ расми-
ёти худро ба анҷом расонида, 
ба ташкилоти ибтидоӣ қарори 
дахлдорро дастрас намуда, ба 
узви қабулшуда, чун анъана дар 
маҷлисҳо ва чорабиниҳои васеъ, 
яъне дар шароити тантанавӣ 
шаҳодатномаи ҳизбро месупо-
рад.

Пас аз дастрас шудани нус-
хаи қарори Кумитаи иҷроияи 
ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ оид 
ба тасдиқи қарори дахлдори 
ташкилоти ибтидоӣ узви ҳизб 
(нав қабулшуда) ба Китоби 
бақайдгирии ташкилоти ибтидоӣ 
(ниг. ба б. 5.2.) дохил карда (ба 
қайд гирифта) мешавад.  

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти 
КИ ҲХДТ дар  вилояти Хатлон   

Миралиён Қиёмиддин дар 
вохӯрӣ бо аҳли ин оилаҳо аз 

ҷумла иброз дошт, ки “бемории 
коронавирус ҷони чандин на-
фарро гирифт, барои онҳо мо 
низ андуҳгинем. Шумо худро 
ҳеҷ гоҳ танҳо ҳис накунед. Мо 
дастгири сиёсати пешгирифтаи 
Роҳбари давлатем ва ҳамеша 
аз ҳолу аҳволи шумо хабар 
мегирем. Мо ҳамеша бо шумо 
ҳастем”.  

Ривоят мекунанд, ки 
Расулуллоҳ (с) фармудаанд: 
«Ҳар ки бемореро аёдат кунад, 
ҳамеша дар ҳуруфи биҳишт аст, 
то вақте, ки бозмегардад». 

Вохӯрии роҳбарияти Куми-
таи иҷроияи вилоятии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар дигар шаҳру ноҳияҳои вило-
ят идома дорад.    

 Идома дар шумораи оянда
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ҶАЙҲУН. Тибқи 
нақшаи кории Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷайҳун дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии деҳаи 
“Сомонӣ”-и ҷамоати 
деҳоти Панҷи ноҳия 

вохӯрӣ баргузор гардид.
Дар вохӯрӣ кормандони Кумитаи иҷроияи ноҳия бо мақсади 

эълон гардидани солҳои 2019 - 2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ” ва омодагӣ ба истиқболи ҷашни 30 - сола-
гии Истиқлоли давлатӣ андешаронӣ намуда, аз ҷумла зикр дош-
танд, ки ҳар як шахси ватандӯст бояд дар ободии Ватани азиза-
мон саҳм гузорад. 

ШАҲРИТУС. Оид 
ба таҳкими низоми 
ҳаракати ҳизбӣ бо иш-
тироки кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шаҳритус 
дар ҷамоати шаҳраки 
Шаҳритус бо раисони 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳудуди ҷамоат семинар-
машварати дастурдиҳӣ 
баргузор гардида, ба роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, ба-
рои ҷоннок кардани фаъолияти ҳизбӣ ва тартиби ҳуҷҷатгузориҳо 
дастурамали «Роҳнамо барои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ»,            
дастрас карда шуд. 

ХОВАЛИНГ. Бо 
мақсади сарфаю са-
риштакор будан кор-
мандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ-и ноҳияи 
Ховалинг ҳамарӯза бо 
усули хона ба ба хона 
бо сокинон вохӯриҳо 
доир намуда, ба онҳо 
зарурати сарфаю са-
риштакории истифодаи неруи барқро мефаҳмонанд. Ҳадаф 
аз баргузории чунин чорабиниҳо он аст, ки сарфакорӣ барои 
мардуми мо аз пештара дида имрӯз муҳим аст, зеро аз сабаби 
буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ баланд шудани нарху навои маводи 
озуқа мушкилот эҷод карда истодааст. 

Ҷ.БАЛХӢ. Корман-
дони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ бо мақсади 
шарҳу тавзеҳи нуктаҳои 
Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 
бо омӯзгорони муасси-

саи таҳсилоти миёнаи умумии №68 воқеъ дар маҳаллаи Суюнободи 
ҷамоати деҳоти Фрунзеи ноҳия вохӯрӣ баргузор карданд. 

Ҳадафи ташкили вохӯрӣ баланд бардоштани савияи дониши хо-
нандагон, иштироки онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст”, “Илм фурӯғи маърифат”, “Тоҷикистон – Ватани ази-
зи ман!” ва ҷалби бештари хонандагон ба китобу китобхонӣ, омӯзиши 
касбу ҳунарҳои мардумӣ мебошад. 

НОРАК. Бо мақсади 
тарғибу ташвиқи Паё-
ми Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси 
Олӣ бо иштироки му-
дири шуъбаи занон 
ва ҷавонони Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак 
Муслима Ғуриева дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Кибил»-и 
деҳаи Кибили ҷамоати деҳоти Пули Сангин вохӯрӣ доир гардид.

Зимни вохӯрӣ мудири шуъбаи занон ва ҷавонони кумитаи 
мазкур оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ва нуктаҳои Паём суханронӣ намуд.

Т Е М У Р М А Л И К . 
Дар толори муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии №41-и ҷамоати 
деҳоти Қарақамиш ва-
кили Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Латифзода Рустам дар ҳавзаи интихоботии №39 -и ноҳияи Во-
сеъ вобаста ба Паёми Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” бо сокинон 
вохӯрӣ баргузор намуд. 

Дар вохӯрӣ муовини раиси ноҳия Файзизода Меҳринисо ва 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Темурмалик Раҷабзода Маҳмадсаид низ иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

ПАНҶ. Бо ташаббуси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Панҷ дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии «Сулҳ» 
бо мақсади тақвият бах-
шидан ба корҳои ободо-
ниву созандагӣ, аз ҷумла 
тозаю обод гардонидани 

кӯчаю гулгаштҳои маркази шаҳрак ҷиҳати сазовор истиқбол гирифта-
ни ҷашнҳои дарпешистода, сокинон сарҷамъона ба корҳои ободонӣ 
машғул гардиданд.

Дар чорабинии мазкур аз ҷумла бехи дарахтон нарм ва ҷӯйборҳои 
обгузар аз партовҳо тоза карда шуданд.

ДӮСТӢ. Бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
ба номи "А. Раҷабов"-и 
ҷамоати деҳоти Ҷиликӯл 
дар доираи аксияи 
ҳизбии “Якҷоя месозем!” 
ҳашар доир карда шуд. 

Дар аксия корман-
дони масъули Кумитаи иҷроияи ноҳия, аъзову ҷонибдорони ҲХДТ 
ва дигар сокинони маҳал иштирок намуда, ҷӯйбор ва новаҳои об-
гузарро аз лойқаву партовҳо тоза карданд, то сифати обёрӣ беҳтар 
роҳандозӣ шавад.

КӮЛОБ. Бо иштиро-
ки намояндаи Кумитаи 
иҷроияи шаҳрии Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии 
“Осорхона” дар мавзӯи 
нақши занон дар ҷомеа 
вохӯрӣ баргузор гардид.

Зимни баромад мудири шуъбаи кор бо занони Кумитаи 
иҷроияи шаҳр Мунаввараи Бозоралӣ қайд намуд, ки сиёсати дав-
лат дар самти дастгирии занон назаррас буда, аз солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ ҳамеша дар маркази диққати Президенти киш-
вар қарор дорад. Занон собит сохтанд, ки дар баробари рисолати 
модарӣ, рисолати роҳбариро низ метавонанд сарбаландона иҷро 
намоянд.

БОХТАР 
Дар Кохи Ватани шаҳри 

Бохтар бо иштироки кормандо-
ни масъули Кумитаи иҷроияи 
шаҳрии ҲХДТ маҷлиси муас-
сисони ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии ансамбли “Шашмақом”-и 
вилояти Хатлон доир шуд. 
Қосимзода Шералӣ, роҳбари 
ансамбли мазкур иброз дошт, 
ки мо шахсони масъули ҳизбӣ 
кӯшиш мекунем то дар татбиқи 
ҳадафҳои созандаи ҲХДТ саҳми 
назаррас дошта бошем. 

Толибзода Толиб, намоян-
даи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар 
доир ба моҳияти барнома ва 
ҳадафҳои Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон, эҳёи 
ҳунарҳои халқӣ, ки дар меҳвари 
асосии ҲХДТ қарор дорад, су-
хан гуфт. 

Дар идома масъалаҳои ин-
тихоби раис ва котиби ташки-
лоти ибтидоӣ муҳокима шуда, 
Муҳаммадзариф Обидов раиси 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ ин-
тихоб шуд ва ташкилоти мазкур 
“Мақом” ном гирифт. Ҳамзамон 
ба чанд нафар кормандони аҳли 
санъати ансамбли “Шашмаком” 
шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида 
шуд. 

ЛЕВАКАНТ
Дар ташкилоти ибтидоии 

ҳизбии “КДФ ХМК”-и шаҳри Ле-
вакант бо иштироки масъулини 
Кумитаи иҷроияи шаҳрии ҲХДТ 
маҷлиси ҳизбӣ доир ба натиҷагирӣ 
аз фаъолияти семоҳаи аввали 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ баргу-
зор гардид.

Баромадкунандагон оид ба 
татбиқи самтҳои афзалиятно-
ки Паёми Президенти кишвар, 
ҳадафҳои созандаи ҳизб ва дар 
самти бунёдкорию созандагӣ са-
зовор истиқбол намудани ҷашни 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ 
андешаронӣ намуда, иштирокдо-
ронро ба рушди амалҳои неку со-
занда раҳнамоӣ карданд.

ВОСЕЪ
Дар ташкилоти ибтидоии 

ҳизбии “Назорати санитарию 
эпидемиологӣ”-и ноҳияи Восеъ 
бо иштироки кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ - и ноҳия 
маҷлиси ҳисоботӣ доир ба фаъо-
лияти 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ 
баргузор гардид.

Раиси ташкилоти ибтидоӣ 
Мушаррафа Қурбонова оид ба 
натиҷаи фаъолият дар семоҳаи 
аввал ҳисобот дода, фаъолияти 
ташкилоти ибтидоиро дар ин дав-
ра хуб арзёбӣ кард. Ҳамчунин, дар 
идома баромадкунандагон оид ба 
мақсаднок истифода бурдани не-
руи барқ, пешгирӣ аз паҳншавии 
бемории коронавирус ва сама-
ранок истифодабарии заминҳои 
наздиҳавлигӣ ибрози назар наму-
данд. 

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 МеБОШАНД.
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Сокинони ҷамоати шаҳраки Кирови ноҳияи 
Вахш дар парвариши қулфинай таҷрибаи бой    
дошта, ҳар сол дар фасли баҳор аз аввалинҳо 
шуда, ин маҳсулотро ба бозор мебароранд. 
Деҳқонони ҷамоати мазкур навъҳои гуногуни ин 
зироатро парвариш карда, ҳар сол бо истифода 
аз имконият  майдони кишти онро васеъ карда        
истодаанд.  

сия намедоданд.  Мувофиқи 
тавсияи шахсони соҳибтаҷрибаи 
соҳа аввал барои омода кардани 
замини кишт, яъне  нарму муло-
им кардани  замин пеш аз шудгор 
доруи минералии фасфорт исти-
фода бурда мешавад. Агар мо 
чунин амалро ба анҷом расонем, 
ба фаровонҳосилии зироат му-
соидат мекунад. Инчунин, дар ин 
раванд пас аз кишти  қулфинай 
ба он  доруи минералии кар-
бомид ва нитроамофос, ки дар 
таркиби он фасфорт, карбамид, 
намак ва дигар намуди моддаҳои 
минералӣ мавҷуданд,  истифо-
да мебарем. Бояд қайд кард, ки 
қулфинай ё дилхоҳ маҳсулот, 
ки дар  ҳавои кушод парвариш 
карда мешавад, аз қулфинайи 
гармхонаҳо, яъне зери плёнкаҳо 
ба куллӣ фарқ дорад, чунки  
вақте зироат дар ҳавои кушод  
парвариш карда мешавад, он 
қадар ба доруҳои минералӣ ниёз 
надорад ва он бештар аз  нурҳои 
офтоб истифода мебарад, ки он  
ҳам аз рӯи таъм ва ҳам аз рӯи си-
фат беҳтар мебошад.

– Метавон қулфинайпар-
вариро  шуғли фоидаовар 
гуфт?

– Албатта, чаро не! чуноне, 
ки гуфтаанд “то ранҷ набарӣ 
ганҷ ба даст наорӣ”. Агар, беш-

тар заҳмат кашем, фоидаи хуб 
мебинем. Ин соҳа фоидаовар 
намебуд,  он рушд намекард.  
Қулфинай мавсимӣ аст ва дар 
баробари оғози мавсим мо ки-
шоварзон кӯшиш мекунем, ки 
ҳосилро бе талафот ҷамъоварӣ 
намоему бо сифати баланд даст-
раси харидорон гардонида, аз он 
фоидаи хуб бинем. Ҳамчунин, 
дар баробари ба бозор баро-
вардан аз он ҳаргуна  афшура-
ву мураббоҳои хуштамъу лазиз 
омода карда, барои фасли зи-
мистон захира мекунем ё ин ки 
ба фурӯш мебарорем, ки ин ҳам 
фоида аст. 

Абдулло Мӯсоев, муовини 
раиси ҷамоати шаҳраки Киров 
мегӯяд, ки дар ҳудуди ҷамоат 
ҳамагӣ 1245 хоҷагии деҳқонию 
фемерӣ арзи ҳастӣ дошта, аз 
3219 гектар замини корами 
ҳудуди ҷамоат дар 390 гектари 
он қулфинай парвариш меёбад.  
Қулфинайпарварӣ дар ин мав-
зеъ ҳамасола рушд ёфта, агар 
масоҳати умумии кишту парва-
риши қулфинай дар соли 2020 
ҳамагӣ 250 гектарро ташкил ме-
дод, имсол нисбат ба соли гузаш-
та 140 гектар зиёд гардидааст. 

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ”

Кишоварзӣ аз соҳаҳои 
муҳимтарини иқтисоди миллӣ 
буда, таъмини ҳадафи стра-
тегии ҳукумат, яъне амнияти 
озуқавории мамлакат, асосан аз 
сатҳи рушди он вобаста мебо-
шад. Оид ба ин масъалаи муҳими 
ҷомеа  суҳбате доштем бо ки-
шоварзи асил, роҳбари хоҷагии 
деҳқонии ба номи “Сайвалӣ”-и 
ҷамоати шаҳраки Кирови ноҳияи 
Вахш Маҳмадшариф Сайвали-
ев. 

– Лутфан аз оғози фаъ-
олиятатон дар самти 
қулфинайпарварӣ каме ёдо-
вар мешудед? 

– Зиёда аз 4 сол мешавад, 
ки роҳбари хоҷагии деҳқонии 
ба номи “Сайвалӣ” ҳастам. 
Масоҳати хоҷагии деҳқониям 
0,60 гектарро ташкил медиҳад, 
ки дар он қулфинай ва дигар на-
муди зироати кишоварзӣ парва-
риш карда мешавад. Деҳқонони 
ҷамоати шаҳраки Киров асосан 
ба қулфинайпарварӣ маъру-
фанд. Ман  низ 11 сол мешавад, 
ки ба парвариши ин маҳсулот 
сару кор дорам. Аввал корро 
аз замини наздиҳавлигиам оғоз 
карда, фоидаи хуб ҳам дидам ва 
тасмим гирифтам, ки кишти онро 
бештар кунам. Ниҳоят ҳамин 
тавр ҳам шуд, яъне хоҷагии 
деҳқонӣ ташкил кардам.

– Барои истеҳсоли фаро-
вони ин маҳсулот нисбати 
иҷрои кадом корҳо бояд беш-
тар таваҷҷуҳ намоем? 

– Минтақаи мо, ки  хокаш 
нарму мулоим ва сурхранг аст, 
ба  кишту парвариши қулфинай 
мутобиқ мебошад ва дар чунин 
замин қулфинай нисбати дигар 
заминҳо нашъунамои хуб меё-
бад.  Албатта, парвариши он аз 
нигоҳубин ва обу ҳаво низ во-
бастагии асосӣ дорад. Тавре 
медонем дар ҳолати риоя на-
шудани қоидаҳои агротехникӣ ва 
номусоидии обу ҳаво на танҳо аз 
қулфинай, балки аз тамоми ди-
гар намуди зироат ҳосили дилхоҳ 
ба даст овардан ғайриимкон 
аст. Барои ҳамин мо кишовар-
зон бояд усулҳои муҳими агро-
техникиро, ки омили асосии 
фаровонҳосилист, истифода ба-
рему  самари фаровон ба даст 
биёрем. Солҳои пеш қулфинайи 
навъи “шапалоқ” ва ҳоло бошад 
навъи “россия”-ро  парвариш ме-
кунем. 

 
– Ин қулфинай аз навъҳои 

маъмулӣ чӣ тафовут  дорад?
– Фарқ байни ин ду навъ 

дар он аст, ки навъи “шапалоқ” 
маҳаллӣ буда,  ба обу ҳавои мо, 
ки нисбат ба дигар минтақаҳо 
гармтар аст, мутобиқ  наме-
бошад ва ҳамчунин ин навъи 

қулфинай пас аз ҷамъоварӣ зуд 
сифаташро гум мекунад. Навъи 
“россия” бошад,  асосан дар 
давлати Англия парвариш ёфта, 
дар мо бо номи “россия” машҳур 
гардидааст. Навъи мазкур нисбат 
ба навъи “шапалоқ” хуб буда, 
баъди ҷамъоварӣ зиёда аз ду 
шабонарӯз сифаташро гум наме-
кунад. Ҳосилаш фаровон ва дар 
ҳарорати баланди ҳаво тобовар 
буда, дар ин баробар бозоргузар 
аст.  

Албатта, ин навъи қулфинай 
барои содирот қулай аст. Хари-
дорон натанҳо аз минтақаи Бох-
тар, балки аз  шаҳру ноҳияҳои 
Кӯлоб, вилояти Суғд ва ҳатто 
аз Ҷумҳурии Қазоқистон низ ме-
оянд. Ба ин хотир ман ин навъи 
қулфинайро парвариш мекунам, 
то ин ки ҳосили фаровон ба даст 
оварда,  ба харидорон маҳсулоти 
босифат пешкаш намоям.

 
– Истифодаи нуриҳои 

азотӣ бояд чи гуна бошад? 
Истеъмоли маҳсулоте, ки 
дар парваришаш аз онҳо ис-
тифода шудааст ба салома-
тии инсон таъсири манфӣ 
надорад?

– Истифодаи  нуриҳои 
минералӣ ба зироатҳои 
кишоварзӣ фикр мекунам  
мувофиқи андоза ё ин ки тибқи 
меъёри муқарраршуда истифода 
шавад  ба организми инсон зарар 
надорад. Агар мо чунин усулро 
истифода набарем, зироатро 
аз ҳаргуна ҳашароти зараровар 
эмин нигоҳ дошта наметавонем, 
ки ин  ҳам ба замин зарар  до-
раду ҳам ба зироат.  Агар чунин 
амал  ба инсон зиёновар мебуд, 
олимону мутахассисони соҳаи 
кишоварзӣ барои истифода тав-

ќулфинайпарварї 
шуѓли пурманфиат

Аз ИСТЕъМОЛИ зАМбуРӮғҲОИ 
зАҲРНОК эҲТИЁТ КуНЕД!!!

Замбурӯғҳо гурӯҳи калони 
организмҳо буда, тақрибан 100 
ҳазор намуди онҳо маълуманд. 
Аз рӯи тасниф замбурӯғҳоро 
ба 6 синф ҷудо менамоянд. 3 

тои онҳо ба гурӯҳи замбурӯғҳои 
дараҷаи паст ва 3 тои онҳо ба 
дараҷаи олӣ дохил мешаванд. 
Замбурӯғҳо дар ҳамаи ҷое, ки 

моддаҳои органикӣ ҳастанд, 
яъне хок, об, хонаҳои истиқоматӣ, 
танаи дарахтон, наботот мавҷуд 
ҳастанд. Замбурӯғҳо дар таби-
ат мақоми хоса доранд. Онҳо 

боқимондаи организмҳои нобуд-
шудаи наботот ва ҳайвонотро 
таҷзия намуда ба моддаҳои 
маъданӣ табдил медиҳанд ва 

бо ин роҳ дар гардиши моддаҳо 
дар табиат фаъолона иштирок 
мекунанд. Дар натиҷаи парва-
риши баъзе замбурӯғҳо аз онҳо 
антибиотикҳо ҳосил мекунанд. 
Замбурӯғҳо инчунин дар расиши 
хамир дар нонпазӣ, истеҳсоли 
спирт ва пиво васеъ истифода 
мешаванд.

Замбурӯғҳои телппак-
чадор намуди паҳнгаштаи 
замбурӯғҳо ба ҳисоб мераванд. 
Дар замбурӯғҳои телпакча-
дор замбурӯғҳои хӯрданибоб 
ва заҳрнок во мехӯранд. Хусу-
сан дар фасли баҳор, ки фас-
ли эҳёи табиат аст, мардум 
аз замбурӯғҳо ҳамчун маводи 
ғизоӣ истифода мекунанд. Аз 
замбурӯғҳои хӯрданибоб аз ҳама 
маъмулашон “саморӯғ”, “қорчи 
сафед”, “рӯғанак”, “тусқорч”, 
“шонақорч” мебошанд. Хусусан 
қорчи сафеди хушконидашуда 
арзиши баланд дорад. Дар ша-
роити Тоҷикистон дар аввалҳои 
моҳи апрел то миёни моҳи май 
аввалиншуда замбурӯғи “дили 
бара” ва “учақорч” мерӯяд. 
“Қорчи сафед” бошад дар 

доманакӯҳҳо дар моҳи апрел 
ва дар баланкӯҳҳо дар охири 
моҳи июн нашъунамо меку-
над. Замбурӯғҳои хӯрданибоб 
аз моддаҳои ғизоӣ барои орга-
низми инсон зарурӣ, сафедаҳо 
витаминҳо, намакҳои маъданӣ 
бой мебошанд. 

Чӣ тавр замбурӯғҳои 
хӯрданибобро аз замбурӯғҳои 
заҳрнок  фарқ кардан лозим 
аст.

Ҳангоми замбурӯғчинӣ ало-
матҳои замбурӯғҳои заҳрнокро 
донистан ба манфиати кор 
аст. Масалан, “телппакчаи 
қозӣ”, ки замбурӯғи заҳрнок 
аст, ба “самурғ”, ки замбурӯғи 
хӯрданибоб аст, хело монанд 
аст, вале таги телпакчаи “тел-
паки қозӣ” хокистаранг аст аз 
они “самурғ” бошад гулобӣ аст. 
Истеъмоли замбурӯғҳои пиршу-
да низ ба монанди замбурӯғҳои 
заҳрнок хеле хавфнок аст. 
Аз ин хотир ҳангоми хари-
ди замбурӯғҳо ба ин чиз низ 
аҳамияти доимӣ додан лозим 
аст. “Қорчӣ пашшахӯрок”-ро ки 
телпакчааш сурхи кушод буда, 
холҳои сафед дорад шинох-
тан осон аст. Ҳангоми шикас-
тани (пора кардани) “гӯлқорчи 
заҳрнок” аз он шираи сафед ме-
барояд. 

Замбурӯғҳои заҳрнок 
ҳангоми истеъмол ба организми 

инсон ворид гашта, тавассути 
хун заҳри он ба тамоми орга-
низм дар муҳлати кӯтоҳ паҳн 
мегардад, хусусан ба системаи 
марказии асаб таъсир расонида, 
метавонад инсонро ба ҳалокат 
расонад. 

Нишонаҳои заҳролудшавӣ 
аз замбурӯғҳо;

Дар ҳолати истеъмо-
ли ин замбурӯғҳо сараввал 
сарчархзанӣ, дилбеҳазурӣ, дар 
баъзе ҳолат вайроншавии би-
ноиш, дарди шикам, қайкунии 
такрорӣ, баландшавии ҳарорат, 
дард дар мушакҳо, беҳолии 
умумӣ ба назар мерасад. 

Дар ҳолати пайдо шудани 
нишонаҳои дар боло зикршуда 
баъди истеъмоли замбурӯғҳо 
беморро фавран ба нуқтаи на-
здиктарини тиббӣ расонида,             
шустани меъда ва шустани 
заҳри ҷабидашударо ба ҷо овар-
дан лозим аст. 

Аз ин хотир тавсия дода ме-
шавад, ки ҳангоми замбурӯғчинӣ 
кӯдакон ва наврасон, инчунин, 
шахсоне, ки замбурӯғҳоро наме-
шиносанд, ҷалб намудан лозим 
нест. 

Тансиҳатии ҳар фар-
ди ҷомеа орзуи ҳамешагии 
мост!!!  

Одинаев АБДУМАНОН,  
директори Маркази 

ташаккули тарзи ҳаёти  
солими деҳоти Кӯлоб
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Па-
ёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шумораи ками 
кӯдакистонҳо дар баъзе аз минтақаҳои 
кишвар изҳори нигаронӣ карда, аз 
ҷумла гуфтанд, ки “яке аз мушкило-
ти асосӣ дар соҳаи маориф норасоии 
муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар 
аксари шаҳру ноҳияҳо мебошад. Соли 
гузашта ҳамагӣ 14 муассисаи томактабӣ 
барои 2520 кӯдак бунёд гардидааст, 
ки ин нишондиҳанда ба талаботи рӯз 
ҷавобгӯ нест.

Аз ин рӯ, ба роҳбарони вазоратҳои 
маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, 
молия, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ, раисони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш 
дода мешавад, ки бо ҷалби соҳибкорон 
ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ 
ҷиҳати бунёди кӯдакистонҳо ва 
марказҳои инкишофи кӯдакон тадбирҳои 
заруриро роҳандозӣ карда, ба ин масъ-
ала бисёр ҷиддӣ ва бо масъулияти ба-

ланд муносибат намоянд.”

ДАР яК НОҲИя 2 КӮДАКИСТОН
Дар ноҳияи Ҷайҳун ҳамагӣ ду муас-

сисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият 
карда, онҳо 240 кӯдакро ба тарбия фаро 
гирифтаанд. Дар ин маврид садҳо пада-
ру модар орзу доранд, ки кӯдаконашон 
дар кӯдакистон тарбия бигиранд. 

Сомонзода Давлати Саидҷамол, му-
дири шуъбаи маорифи ноҳияи Ҷайҳун 
мегӯяд, ки дар назди 19 муассисаи 
таълимӣ Маркази инкишофи кӯдак фаъ-
олият карда, 602 кӯдак ба омӯзиш ҷалб 
гардидаанд. Ба гуфтаи ӯ то ҷашни 30-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ дар ноҳия як 
кӯдакистони хусусӣ низ сохта мавриди 
истифода қарор дода мешавад. “Мар-
дум мехоҳанд, ки фарзандонашон 
дар кӯдакистонҳо таълиму тарбия ги-
ранд. Ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои 
томактабӣ ба манфиати кор аст. То ба 
мактаб омадан аллакай кӯдак 30-40 
фоиз тайёр мешавад”, – мегӯяд Сомон-
зода Давлати Саидҷамол.

КӮДАКИ ТАҲСИЛДИДА ФАРқ 
МЕКуНАД

Умеда Дадаҷонова, омӯзгори 
синфҳои ибтидоии муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами 6-и шаҳри Бох-
тар мегӯяд, ки кӯдаки таҳсилдидаи муас-
сисаи таҳсилоти томактабӣ бо рафтор, 
донишу тафаккур ва шуурнокӣ аз дигар 
ҳамсолон фарқ мекунад. Кӯдакон дар 
муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ то як 
андоза навиштану хондан, аз худ карда-
ни шеъру суруд ва забонҳои хориҷиро 
меомӯзанд.

“Кӯдаконе, ки таълими кӯдакистонро 
гирифтаанд, бо онҳо кор кардан муш-
кил нест. Онҳо дар мактаб зуд навиш-
тану хонданро аз худ мекунанд, до-
ниш мегиранд. Муассисаи таҳсилоти 
томактабӣ дар тарбияи кӯдакон нақши 
хеле муҳим дорад”, – иброз дошт Умеда 
Дадаҷонова.

Бархе аз омӯзгорони деҳот мегӯянд, 

ки хонандагони шаҳр нисбат ба деҳот аз 
ҷиҳати дониш фарқ мекунанд, зеро ак-
сарияти онҳо таҳсилдидаи кӯдакистонҳо 
мебошанд. Дар маркази вилоят – 
шаҳри Бохтар 20 муассисаи таҳсилоти 
томактабӣ фаъолият мекунад. Албатта, 
ки чунин шароит дар рустоҳо таъмин 
нест. 

10,5 ҲАзОР КӮДАК бА КӮДАКИСТОН 
ФАРО гИРИФТА ШуДААСТ

Ашуралӣ Олими Рамазон, сардори 
тозатаъйини Раёсати маорифи вилояти 
Хатлон мегӯяд, ки дар бархе аз шаҳру 
ноҳияҳо теъдоди кӯдакистонҳо хеле кам 
аст. Аз ҷумла, дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин як адад, Дӯстӣ ду, Муъминобод 
се, Панҷ чаҳор, Ховалинг ду, Темурма-
лик се ва дар ноҳияи Ҷайҳун ду адад 
кӯдакистон мавҷуд аст.

“Натанҳо дар марказҳои шаҳру 
ноҳияҳо, балки дар деҳотҷойҳо низ 
муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бояд 
бунёд шаванд, чунки дар ҳоле, ки мар-

дум ба кори саҳро мераванд, кӯдакон 
беназорат набошанд. Мо масъулини 
соҳаро зарур аст, ки ба хотири ташак-
кули ҷаҳонбинӣ ва тарбияи дурусти 
онҳо шумораи кӯдакистонҳоро зиёд на-
моем”, – мегӯяд Ашуралӣ Олими Ра-
мазон ва илова кард, ки барои сохта-
ни муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 
мақомотҳои маҳаллӣ ва соҳибкорону 
ашхоси саховатманд бояд саҳмгузор 
бошанд.

Ба гуфтаи сардори Раёсати маорифи 
вилояти Хатлон, дар вилоят 156 муасси-
саи таҳсилоти томактабӣ мавҷуд буда, 
дар онҳо 10 ҳазору 526 кӯдак ба таъли-
му тарбия фаро гирифта шудаанд.

Бояд қайд кард, ки соли 2021 ба-
рои мардуми сарбаланди кишвар соли 
таърихӣ мебошад, зеро 30-юмин солгар-
ди Истиқлоли давлатиро таҷлил хоҳем 
кард. Тибқи дастури Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд ба 
ифтихори ҷашни мазкур бунёдкорию 
созандагӣ дар ҳамаи самтҳои хоҷагии 
халқ назаррас бошад.

Ба иттилои масъулини Раёсати ма-
орифи вилояти Хатлон ба ифтихори 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ 15 адад 
муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, аз 
ҷумла 5 муассисаи таҳсилоти томак-
табии хусусӣ сохта мавриди истифода 
қарор дода мешавад.
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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.
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умеда Дадаҷонова

Ашуралӣ Олими Рамазон

барои омӯзиши 
кӯдакон шароит лозим

Мушкили норасоии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар шаҳру навоҳии 
вилояти Хатлон бараъло ба чашм мерасад. Фаъолияти кӯдакистонҳо аслан 
дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо бештар роҳандозӣ шудаанд. Сокинони русто 
бошанд будани чунин муассисаҳоро дар деҳот низ муҳим медонанд, зеро 
онҳо бештар ба корҳои саҳроӣ машғул гашта, дар ин маврид эҳтиёҷашон ба 
кӯдакистонҳо зиёдтар мегардад. Аз лиҳози дигар кӯдакон дар муассисаҳои 
томактабӣ хубтар инкишоф меёбанд.

Амонҷон Муҳиддинов, 
"Ҳамрози халқ"
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ҳисоб мерафт фаъолият намуда, 
ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва худи шуъбаро 
аз дасти гурӯҳҳои манфиатхоҳ, 
ки борҳо баҳри нест кардани 
он барои ғасби бинои шуъба 
талошҳо карданд, якҷо бо аҳли 
кормандон мисли гавҳараки 
чашм эмин нигоҳдорӣ намудем. 
Дар ин вазифа содиқонаву соф-
дилона беш аз 30 сол - то соли 
2007 кору фаъолият намудам ва 
аз ҳамин шуъба сарбаландона 
ба нафақа баромадам. Албат-
та, дар тӯли ин солҳо борҳо бо 
сипоснома ва ифтихорномаҳо 
мукофотонида шудаам. Соли 
2014 бошад, бо фармони вази-
ри адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо медали ҷашнии “90 солагии 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
сарфароз гардонида шудам. 
Аммо дастоварди арзишмандам 
эҳтироми халқ аст. Хушбахтам, 
ки соли 2006 бинои хонаи бахт-
ро дар шаҳри Кӯлоб дар фазои 
тантанавӣ бо дастгирӣ ва ишти-
роки бевоситаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
истифода додем ва он вақт ман 
вазифаи мудири шуъбаи сабти 
асноди ҳолати шаҳрвандиро бар 
зимма доштам.

 
– Муаллимаи азиз, 

Шумо дар бахши сабти ас-
ноди ҳолати шаҳрвандӣ 
таҷрибаи зиёди фаъолият 
доред, мегуфтед, ки асо-
си мустаҳакамии оила дар 
чист? Кадом омилҳо боиси 
парокандагии оилаҳо мешуда 
бошанд? 

– Мутаассифона сол то сол 
ҷудошавии оилаҳо бештар гашта 
истодааст.

Дар давоми фаъолиятам аз 
солҳои 1976 то 2007 сабти бекор 
гаштани ақди никоҳ то ин андоза 
зиёд набуд. 

Фикр мекунам, ки 
ҳамдигарфаҳмӣ дар оила шарти 
асосӣ ба ҳисоб меравад. Аз ҳама 
муҳим эҳтироми ҳамдигариро ба 
ҷо овардан аст. Аз хурдӣ фарзан-
дон дар ин рӯҳия бояд тарбия 
карда шаванд. Фикр мекунам, 
ки ҳамаи ин аз тарбияи оила во-
баста аст. Падару модарон бояд 
келинро ҳамчун фарзанди худ 

қабул намоянд, дар ин радиф 
келин низ бояд ба хонаводаи 
шавҳар эҳтиром гузорад. 

 – Аз зиндагии оилавии ху-
датон каме нақл мекардед? 

– Ман дар оила шахси хуш-
бахтам. Соли 1965 ба як ҷавони 
донишманд Саидмуъмин Фари-
дун тақдири худро пайвастам ва 
дар давоми зиндагии пурбара-
кати хеш соҳиби панҷ духтар ва 
писар шудем. Латофат, Марям, 
Шарофат, Саодат, Гулҷаҳон ва 
Фирӯз фарзандони мо ҳастанд. 
Шукр фарзандонам зиндагии 
ободу осуда доранд. Шод аз 
онам, ки дар тарбияи фарзандон 
хато накардам. Кӯшиш намудам, 
ки ҳамаи онҳоро дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ 
тарбия созам. Ҳар яки онҳо 
соҳибмаълумот ҳастанд. 
Ҳамаашон дар ҷамъият дар 
касбҳои гуногун фаъолият до-
ранду барои ободии ин сарзамин 
саҳмгузорӣ карда истодаанд.

Имрӯз Холаи Назокат дар 
синни 76 солагӣ дар ҳалқаи 
пайвандон давлатӣ пирӣ ме-
ронад. Тӯли фаъолият ӯ таво-
ниста дар баробари рисолати 
модарӣ, рисолати роҳбариро 
низ сарбаландона иҷро намо-
яд. 

Аз умри пурбаракати худ 
шукргузор аст, ки бо хизмати 
софдилона ва саҳми муно-
сиб дар рушди ҷомеа ва бун-
ёди оилаҳои солим шоистаи 
таҳсину маҳбуби дилҳо ва 
муқбули хосу ом мебошад. 

                                                   
Суҳбаторо 

Мунаввараи БОЗОРАЛӢ

њаДиСњОи пайѓамБар

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХУДОёРЗОДА

Мӯъмин дар дунё ростгӯ аст, бе-
дордил аст, ҳудудро риоят мекунад, 
сандуқи илм аст, ақле комилу қалбе 
солим ва ҳилме собит орад, дастбо-
зу бахшанда аст, дари хонааш барои 
эҳсон кушода аст, лабхандаш зиёд 
ва андӯҳи ботинаш ҳамешагист, 

мутафаккиру камхобу камханда ва 
хуштабъ аст, тамаъро миронда ва 
ҳаворо кушта, ба дунё беалоқа ва ба 
охират алоқаманд аст, меҳмоннавозу 
ятимпарвар аст, кӯдаконро навозишу 
бузургонро эҳтиром мекунад, соилро 
маҳрум намекунад, аёдати бемор ва 
ташайюъи ҷаноза мекунад, ҳурмати 
Қуръонро мешиносад, бо Худо розу 
ниёз дорад, бар гуноҳи худ мегиряд, 
амр ба маъруф ва наҳй аз мункар 
менамояд, то гурусна ё ташна на-
шавад, намехӯрад, муаддаб ҳаракат 
мекунад, бо ғазаб (яъне ҷиддият) су-
хан мегӯяд, бо рифқу мадоро мавъиза 
мекунад, аз ғайри Худо бим надорад ва 
ба ғайри ӯ умедвор нест, ҷуз ба ҳамду 
санои ҳақ намепардозад, ба айби хеш-
тан машғул аст ва аз айби дигарон 
фориғ, рӯшании чашмаш дар намо-

зу ҳирфааш рӯза, одаташ ростӣ ва 
шукр мояи баракати ӯст, роҳбараш 
ақлу тӯшааш тақвост, дунё барои ӯ 
дӯкон (маркази касб) ва қабру сарман-
зил аст, сармояаш шабу рӯз (умр) ва 
манзилу маъвояш биҳишт, муошираш 
(ҳамсуҳбаташ) Қуръон аст, Муҳаммад 
(с) шафеъ ва Худои аззаву ҷалла аниси 
ӯст.

* * *
Ҳар кӣ бомдод падару модар аз 

ӯ розӣ бошанд, ду дар аз биҳишт 
барӯяш боз аст ва ҳамчунин ҳангоми 
аср. Ва агар яке аз онҳо аз вай розӣ бо-
шад, як дар ба рӯяш боз аст. Ва ҳар 
фарзанде, ки бомдод ё пешин падару 
модар аз ӯ хашмгин бошад, ду дар аз 
ҷаҳаннам ба рӯяш боз аст ва агар як 
кадом норозӣ бошад як дар.

* * *
Пайғамбар фармуда: рӯзе нест, ки 

хуршед тулӯъ кунад, ҷуз ин ки ду ма-
лак канори он фарёд зананд, ба тавре, 
ки ба ғайри ҷину инс ҳама мавҷудот 

бишнавад–мардум! Ба сӯи Худо биши-
тобед. Моле, ки андаку ба қадри ка-
фоф (кифоят) бошад, беҳтар аст аз 
сарвати фаровоне, ки ғафлат орад.

* * *
Имоми содиқ аз падари бузургво-

раш, аз Алӣ (ъалайҳимуссалом) нақл 
мекунад, ки Пайғамбар (с) фармуд: 
Ду кор аст, дӯст надорам касе ба 
ман кумак кунад: вузӯ (таҳорат), ки 
вузӯ ҷузъи намозам маҳсуб аст ва 
садақае, ки аз дасти худ ба соил (гадо) 
медиҳам, чун садақа ба дасти Худо 
мерасад.

* * *
Ду сухани номаънус (ғайриоддӣ) 

аст, ҳаққашро риоят кунед: Гуфто-
ри неке, ки аблаҳе гӯяд бипазиред ва 
суханони аблаҳонае, ки аз ҳакиме сар 
занад, сарфи назар кунед.    

ДАСТОВАРДИ АРзИШМАНДАМ 
эҲТИРОМИ ХАЛқ АСТ 

 – Муаллимаи азиз зиндагӣ 
чи асроре доштааст? Кӣ 
метавонад, ин ҳама шебу 
фарозҳои онро муваффақона 
тай намояд?

 – Ташаккур! Ростӣ, шояд 
ҷавоби ин суол чандон осон на-
мояд, аммо аз оне ки зиндагӣ пур 
аз пастиву баландӣ ва ин масир 
пайроҳаҳои мураккаб дар худ до-
рад, албатта барои ҷавоб гуфтан 
ба чунин суол бояд бо андеша 
сухан гуфт. Фикр мекунам, ки аз 
ҳама муҳим барои оне ки дар 
зиндагӣ муваффақ бошем, бояд 
дунёро бо чашми ибрат нигарем. 
Бунёдгузори адабиёти форсу 
тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ низ 
дар ин маврид гуфтааст: 

Бирав зи таҷрибаи рӯзгор 
баҳра бигир, 

Ки баҳри дафъи ҳаводис 
туро ба кор ояд. 

Моро мебояд аз баду нек ху-
лоса кунем, некбин бошем, кори 
нек анҷом диҳем.

 – Муаллима, дар кадом 
соҳаҳо кор кардед ва барои 
ҷомеа дар тӯли фаъолията-
тон чӣ хизмате тавонистед, 
ки анҷом бидиҳед? 

– Баъди хатми Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб бо роҳхати Ва-
зорати маориф дар муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии №1-и 
ноҳияи Восеъ ба ҳайси муал-
лимаи фанни забон ва адабиё-
ти тоҷик ба кор шурӯъ кардам. 
Дар солҳои 1969-1976 дар ва-
зифаи директори муассисаи 
таҳсилоти мёнаи умумии №17-и 
ноҳияи мазкур адои вазифа на-
мудам. Зимни фаъолияти кори-
ам ҳамчун омӯзгор се маротиба 

депутати ҷамоати Гулистони н. 
Восеъ интихоб шуда, инчунин, 
се маротиба ғолиби мусобиқаи 
сотсиалистии кормандони шуъ-
баи маорифи ноҳияи Восеъ 
гардидам. Имрӯз аз шогирдони 
тарбияткардаи худ мефахрам. 
Ҳамчунин, ифтихор мекунам, ки 
солҳои тӯлонӣ ба ҳайси корман-
ди шуъбаи сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандии шаҳри Кӯлоб фа-
ъолият намудам. Шукр мегӯям, 
ки дар ин ду соҳаи барои ҷомеа 
пурманфиат хизмат карда таво-
нистам.

 – Муаллима, солҳои зиёд, 
ки ба тарбияи насли нав-
рас машғул будаед, нақши 
омӯзгорро дар ҷомеа чӣ гуна 
баҳогузорӣ мекунед? 

– Омӯзгориро бояд кори саҳл 
напиндорем. Воқеан ҳам ин касб 
заҳматталаб ва дар навбати худ 
пуршараф аст. Тақдири оян-
даи ҷомеа аз хизмати омӯзгор 
вобастагӣ дорад. Ба гуфтаи 
донишманд Ҳусейн Мазоирӣ, 
“Омӯзгор метавонад шахсони 
шоиста тарбия намояд, ӯ қодир 
аст, ки ҳатто одами бадкирдор-
ро некӯ гардонад. Ҳеҷ ибодате 
беҳтар аз муаллимӣ нест”. ё ин 
ки педагоги маъруф Антон Семё-
нович Макаренко мегӯяд: “Агар 
муаллим барои эҳёи тафакку-
ри насли нав хизмат намекард, 
зиндагӣ як лаҳза ҳам пеш наме-
рафт”. Ба андешаи ман, аз ин 
касб дида касби беҳтарин нест. 
Ман аз он мефахрам, ки омӯзгор 
будам.

– Муаллима, солҳои 
тӯлонӣ, ки дар бахши сабти 

Дар ҷомеа инсонҳои шариф, кордону масъулиятшинос, ки манфи-
ати мардумро болотар аз манфиати шахсӣ мегузоранд, нақши намо-
ён доранд ва зиндагӣ бо ҳастии онҳо таровати дигар дорад. Сокини 
шаҳри Кӯлоб, собиқадори меҳнат Назокат қосимова умре хизмати 
мардум карда, имрӯз низ маслиҳатгару роҳнамои эшон аст. Атрофи 
фаъолияташ мусоҳибае анҷом додем, ки умедворем барои хонандаи 
азиз аз манфиат холӣ нахоҳад буд.

асноди ҳолати шаҳрвандӣ 
фаъолият кардаед, аз он 
лаҳзаҳо ҳам каме ёдоварӣ ме-
кардед. Фаъолият дар онҷо 
чи гуна буд?

 – Агар худситоӣ нашавад, 
шояд пешсафӣ, масъулиятши-
носиям боис гардида бошад, ки 
соли 1976 маро ба ҳайси мудири 
шуъбаи САҲШ-и шаҳри Кӯлоб 
таъин намуданд. Дар ин вази-
фаи пурмасъул риштаи қисмати 
ҳазорҳо оилаҳоро бо ҳам пайвас-
там. Ба ҳазорон нафар тифлакон 
шаҳодатномаи таваллуд навиш-
там. Кор кардан дар САҲШ ин бе-
восита ҳамроҳу ҳамрози мардум 
будан аст. Ҳамарӯза бо аҳолӣ 
кор мекардам ва кӯшиш мена-
мудам, бо халқ ҳарчи наздиктар 
шуда, кор кунам. Натиҷаи ҳамин 
буд, ки баъди се соли фаъоли-
ятам, яъне соли 1979 ғолиби 
мусобиқаи сотсиалистии кор-
мандони шуъбаҳои управленияи 
актҳои граждании назди Вазора-
ти Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гардидам. Инчунин, соли 1979 
барои иштирок дар семинари 
умумииттифоқии советии кор-
мандони САҲШ (Всесоюзный 
семинар работников органов 
ЗАГС - 1979) ба Ҷумҳурии Укра-
ина сафар доштем. Дар он ҷо 
мудирони шуъбаҳои САҲШ аз 
дигар кишварҳое, ки дар ҳайати 
Иттиҳоди Шӯравӣ дохил мешу-
данд, якҷо иштирок намуда, ба 
худ таассурот ва таҷрибаи зиёди 
корӣ бардошт кардем. Баъдан 
омада, дар Тоҷикистон низ аз 
рӯи он таҷрибаҳо фаъолиятро ба 
роҳ мондем. Ногуфта намонад, 
дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ, 
ки воқеан, солҳои мушкил ба 
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Монанд ба ҳамин гуфтаҳои 
даҳҳо роҳбару шахсони ши-
нохтаи арсаи ҷаҳониро ме-
тавон ёдрас шуд, ки дар 
сифоти Пешвои ҳақиқии мил-
лати тоҷикон арз кардаанд. 
Ва ин барои ҳар як тоҷику 
тоҷикистонӣ боиси ифтихо-
ру сарбаландӣ ба ҳисоб ме-
равад, зеро хизматҳое, ки 
Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои дав-
лату миллати хеш кардаанд, 
беназиранд.

МИЛЛАТРО ХИРАДИ АзАЛӢ 
САРҷАМъ КАРД

Ба таърихи начандон 
дури миллат назар афканем, 
метавон дид, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар кадом ҳолат 

қарор дошт ва имрӯз кадом 
симоро ба худ касб кардааст.

Санаи 9 сентябри соли 
1991 Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соҳибистиқлолии худро эъ-
лон дошт. Акнун масъулияти 
аз ҳама муҳим барои соки-
нони кишвар истиқлолиятро 
ҳифз кардан пеш омад, зеро 
солҳои 1991-1993 солҳои 
хеле вазнину душвор буданд. 
Фалаҷшавии ҳамаи соҳаҳои 
хоҷагии халқ ва дар маҷмӯъ 
Тоҷикистон бараъло ба 
чашм мерасид ва миллатро 
парокандагӣ таҳдид мекард. 
Ҳолат рӯз то рӯз вазнин гашт. 
Давлат тавони қудратро пурра 
аз даст дод. Беҳокимиятӣ, от-
аши ҷанг кишварро фаро ги-
рифт. Бисёриҳо умед ба оян-
даро аз даст доданд... 

 Пешвои миллат чун шери 
жаён аз миёни халқ бархост ва 
ваъдаи аввалинаш ҳамин буд, 
ки “ман ба шумо сулҳ меорам!” 
Вокеан ӯ тавонист мардумро 
сари як андешаи солиму со-
занда гирд оварад. Гуноҳи 
якдигарро бахшанд, ба ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ хотима 
дода шавад ва неруи мардум 
сӯи созандагиву бунёдкорӣ 
равона шавад, на сӯи ҷангу 
хунрезиву куштори якдигар.

Хирадмандиву диплома-
тияи сатҳи баланд, донишу 
малака, азхудгузарӣ ва кор-
дониву масъулиятшиносии 
Пешвои миллат аз рӯзҳои ав-
вали роҳбарияшон ба мардум 
умед бахшид. Маҳз, бо чунин 
Сарвар миллати тоҷик таво-
нист бар зидди гурӯҳҳои зиё-
новар истодагарӣ карда, дар 
натиҷа сулҳу суботро пойдор 

намуда, давлати деринтизори 
худро бунёд созад. Имрӯз мо 
ифтихор дорем, ки мактаби 
сулҳофари Роҳбари давла-
ти моро дар дигар давлатҳо 
меомӯзанду дар раванди дав-
латдории худ истифода меба-
ранд. 

Аз ин рӯ, ҳар яки моро ме-
бояд, ки аз ин мактаби бузурги 
ваҳдатофар, хештаншиносӣ 
ва ҷасорату мардонагии Сар-
вари давлат сабақ омӯзем ва 
ба насли минбаъд низ талқин 
намоем.

АбАРМАРДИ 
эҲЁКуНАНДАИ ТАъРИХу 
ФАРҲАНг

Ҷавҳари талошу заҳматҳои 
Пешвои миллат барои пеш-

рафт ва рушди босуботи 
Тоҷикистон равона карда шу-
дааст ва инро ҳар як фард 
эҳсос менамояд. Хизматҳои 
бузурги Пешвои миллат 
ҷиҳати муаррифии Тоҷикистон 
тавассути ташаббусҳояшон бо 
мақсади эҳёи решаҳои таъри-
хии миллат дар арсаи ҷаҳонӣ 
беназиранд. Махсусан, бо та-
шаббус ва дастгириҳои   пайва-
стаашон ҷаҳонишавии ҷашни 
“Наврӯз”, ҳамасола таҷлили 
ҷашнҳои “Сада” ва “Меҳргон” 
дар кишвар ва дар баробари 
ин рукнҳои фарҳанги халқи 
тоҷик – “Фалак”, “Шашмақом” 
ва “чакан” низ ҷаҳонӣ шуданд, 
ки боиси ифтихор ва сарфаро-
зии ҳар як тоҷик мебошад.

Дар ин росто хусусан, мо 
– ҷавонон ба осору фарҳанги 
гаронарзиши ниёгон, ки умри 
чандҳазорсола дошта, роҳи 
моро барои ҳазорсолаҳои 
минбаъда муайян ва равша-
ну мунаввар месозад, бояд 
арҷ гузорем ва омӯзиши 
амиқи онҳоро вазифаи 
аввалиндараҷаи худ донем.

Тавре дар ин бобат 
Пешвои миллат дар яке аз 
баромадҳояшон ба маврид 
таъкид доштаанд: “Таъри-
хи тамаддуни башарӣ гувоҳ 
аст, ки худшиносӣ ва ифти-
хори миллӣ пойдевори бақои 
миллати соҳибэҳтиром ва 
бофарҳанг аст. Миллате, ки 
забон, тафаккури миллӣ, 
таъриху адабиёт, расму оин 
ва арзишҳои фарҳангиашро 
қадр намекунад, пояҳои 
истиқлолияташонро низ чан-
дон дер пуштибонӣ карда на-
метавонад”.

бузуРгОНРО бузуРгОН 
зИНДА МЕДОРАНД

Ояндаро бунёд кардан бе 
донистани таърихи миллати 
хеш,  ғайриимкон аст. Хуш-
бахтона, халқи тоҷик таърихи 
ғанӣ ва шахсиятҳои муътта-
бар зиёд дорад, ки онҳо дар 
ташаккули тамаддуни ҷаҳонӣ 
нақши бузург дошта, ифтихо-
ри натанҳо мо – тоҷикон, бал-
ки боиси сарфарозии марду-
ми олам гардидаанд.

Бо шарофати соҳиб-
истиқлолии Тоҷикистон ва 
ҷаҳду талошҳои ватанпарас-
тони Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷиҳати муаррифии фарҳанги 

миллии тоҷикон ба насли 
имрӯзи Ватан муяссар гардид, 
ки ба зиндагиву осори ниёго-
ни хирадманду шуҳратманди 
худ, аз ҷумла бузургдошти 
Абӯҳанифа Эмоми Аъзам 
(соли 2009), Абдураҳмони 
Ҷомӣ (2014), 700-солагии 
аълома Мир Саид Алии 
Ҳамадонӣ (соли 2015) ва 
ғайраҳо шиносоӣ пайдо намо-
янд. Оид ба ин, Пешвои мил-
лат дар яке суханронии худ 
изҳор доштанд, ки: “воқеан, 
таърихро хотираи инсони-
ят меноманд. Афроде, ки аз 
сарнавишти миллат, таърихи 
гузаштаи сарзамин ва мар-
зу буми аҷдодӣ, мероси бойи 
фарҳангӣ ва расму оини ни-
ёгон, дастовардҳои бузург 
ва шахсиятҳои оламшумули 
қавму қабоили хеш огоҳӣ на-
доранд, ҳеҷ гоҳ инсони комил 
ва фарзанди барӯманди замо-
ни худ шуда наметавонад.” 

Ба хотири ояндаи дурах-
шони миллат Сарвари давлат 
тамоми кӯшишҳои худро бар 
он равона месозанд, ки насли 
наврасу ҷавон гузаштаи худро 
омӯзанд, ифтихор намоянд ва 
онро ҳифозат созанд. Вобаста 
ба ин, Пешвои миллат дар Па-
ёми солонаи худ ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
аз санаи 26.12.2019 бар мео-
яд, дар шароити ҷаҳонишавӣ 
ва рушди технологияҳои 
иттилоотӣ, ки воридша-
вии унсурҳои бегонаро ба 
фарҳанги миллӣ осон гардо-
нидааст, рӯ овардан ба таърих 

“Истиқлолиятро соҳиб шудан ҳанӯз кам аст, онро 

ҳифз намудан, пуштибонӣ кардан, тақвият бах-

шидан ва ҳамчун арзиши муқаддастарини давлату 
давлатдорӣ дарк намудан ва пос доштан зарур аст”.  

Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз нОумеДї тО ќуллаи маќСуД
ва огоҳ будан аз аслу насаби 
хеш, бо мақсади омӯзиши 
амиқи таърихи пурифтихори 
халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон 
Ғафуров китоби “Тоҷикон” – ро 
аз ҳисоби Фонди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп 
карда, то ҷашни 30 – солагии 
Истиқлоли давлатӣ аз номи 
Роҳбари давлат ба ҳар як ои-
лаи кишвар туҳфа намоянд. 
Ин тадбири саривақтие ҳаст, 
то мардум ба таърих, тамад-
дун ва гузаштагони худ пурра 
шинос гарданд.

Доир ба ин мехостам су-
ханони арзишманди нависан-
даи номвари Қирғиз - чингиз 
Айтматовро хотирнишон со-
зам: “Дар симои Президент 
Эмомалӣ Раҳмон ман тимсо-
ли ҳақиқии мардуми тамадду-
нофари тоҷикро мебинам ва 
бо итминон таъкид менамоям, 
ки ин шахси бузург бо зинда 
кардани номҳои алломаҳои 
миллат номи худро низ 
ҷовидонӣ мегардонад. Зеро 
ҳамчун тоҷики бузург, оварда-
ни сулҳу осоиштагӣ, тинҷиву 
фаровонӣ ва рӯзгори одамон 
ӯро ба мақому манзалати олӣ 
баровардааст”. 

 САбАқЕ Аз ТАъРИХ
 

Миллати тоҷик роҳи пур аз 
шебу фарозро дар солҳои 90-
уми асри гузашта тай намуда, 
аз хатогиҳои дар он вақт со-
диршуда сабақи хубе бардошт 
карда, ҳамакнун таҳти сарва-
рии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
роҳи миллат дар бунёди дав-
лати навин равшан гардид.

Ин роҳи тайшуда бисёр 
мушкил буд, аммо шараф-
мандона. чун дар он лаҳзаҳо 
гурӯҳҳои зиёди фармонбар-
дор фаъолияти худро дар 
асоси дастуру супоришҳои 
бегонагон ба роҳ мондаанд, 
мақсадашон нопок буда, барои 
аз байн бурдани Тоҷикистони 
азиз – Ватани маҳбуби ҳамаи 
мо кор мекардаанд.

Баъд аз талошҳои зиёду 
фидокориҳои Пешвои миллат 
халқи тоҷик соҳиби зиндагии 
орому осуда гардид. Аммо, 
мутаассифона, имрӯзҳо низ 
баъзе аз гурӯҳҳо ва шахсоне 
ҳастанд, ки дур аз асолати 
хеш монда, бо ҷаҳонбинии 
тангу торики худ пешравиҳо 
ва муваффақиятҳои Тоҷикис-
тонро нодидагирӣ карда, ба 
сӯи миллати худ санг мепарто-
янд. Яъне, душманони дохил 
ва хориҷ ҳанӯз умедашонро 
дигарбора аз ноором сохтани 
Ҷумҳурии Тоҷикистон накан-
даанд.

Лекин халқи тоҷик таърихи 
бою ғанӣ дорад ва аз он мар-
думе нест, ки тақдири худро ба 
дасти дигарон супорад.

Мардуми сарбаланди 
тоҷик аз гузаштаи вазнини 
худ сабақи хубе бардошт кар-
даасту шарафмандона дар 
ҳама лаҳзаҳо фарҳанг, забон 
ва расму оини ниёгони худро 
пос доштааст. Аз ин рӯ, ҳеҷ гоҳ  
бар доми фиребу дассисаҳои 
заҳҳоксифатон ворид наме-
шавад. Ҳамеша бо пайгирӣ 
аз сиёсати   Пешвои миллат 
макони аҷдодии худро ҳифз 
хоҳанд кард.

бО ҷАСОРАТ СӮИ ФАРДОИ 
ДуРАХШОН

Дар баробари хартарҳои 
замони муосир ба монанди 
вусъат ёфтани амалҳои тер-
рористиву экстремистӣ ва 
амсоли инҳо инсояният боз 
ба мушкилоти дигар, яъне ба 
бемории ҳамагири сироятии 
коронавирус рӯ ба рӯ гардид.

Як нуктаро бояд гуфт, ки 
шурӯъ аз соли 1918 то соли 
1920 инсоният бо бемории 
вирусии “испанка”, зукоми 
испанӣ (испанский грипп) ду-
чор гардида будааст. Ин бе-
мории маргвор ду сол идома 
карда, дар ин муддат 550 млн. 
одамон гирифтори ин беморӣ 
шуданд, ки дар он замон 30%-
и аҳолии кураи заминро таш-
кил медод. Агар ба шумораи 
фавтидагон назар афканем, 
мутобиқ ба сарчашмаҳо дар он 
давра қариб аз 50 то 100 млн. 
нафар ҷони худро бар асари 
ин беморӣ аз даст доданд ва 
ин дар таърихи инсоният яке 
аз бемориҳое ба ҳисоб мера-
вад, ки ҳам аз лиҳози сиро-
ятёфтагон ва ҳам аз лиҳози 
фавтидагон аз ҳама баланд 
меистад. Ин беморӣ ба монан-
ди коронавирус буд, аммо дар 
шакли шадидтар, ки нафаре 
ба он гирифтор мешуд, пусти 
баданаш сиёҳтобранг мегар-
дид, илтиҳоби шуш (пневма-
ния) ва сулфаи хундор мезад, 
ки дар натиҷа ба марг оварда 
мерасонид. Бубинед, ба мо-
нанди “испанка” боз даҳҳо 
бемориҳое пайдо шуда буд, 
ки ҷомеаи ҷаҳонӣ онҳоро паси 
сар кард. Ҳамаи инро Сарва-
ри давлат хуб дарк намуда, 
ба риштаи таҳлил кашида-
анд. Вобаста ба паҳншавии 
бемории сироятии коронави-
рус дастурҳои сарвақтиеро 
пешбинӣ карданд, ки мардум 
ба таҳлука наафтода, ба ин 
васила тавонистем нисбат ба 
дигар давлатҳо ба ин мушки-
лот хубтар истодагарӣ намо-
ем.  

Дар фарҷом гуфтаниям, 
ки мо – ҷавонони саодатман-
ди  шаҳри бостонии Кӯлоб дар 
навбати худ  пайраву даст-
ёри Пешвои миллат ҳастем 
ва мекӯшем, ки ба эътимоду 
боварии бузурги Пешвои мил-
лат сазовор бошем. Бо нишон 
додани ташаббусҳои созанда, 
бар зидди ҳамагуна бегонапа-
растиву ифротгароӣ дар сафи 
пеш қарор дорем.

Саидмуъминзода Фирӯз, 
муовини раиси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб

Тамоми таърихи муосири Тоҷикистон ба номи Эмомалӣ Раҳмон комилан 
алоқаманд аст. Дар тӯли солҳои президентӣ ба ӯ муяссар гардид, ки сулҳу 
ризоятро дар кишвар таъмин карда, эҳтироми сазовори ҳамватанон ва ну-
фузи байнанлмилалиро пайдо намояд.

Владимир Путин – Президенти Федератсияи Россия
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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 дар рӯзномаи «Ҳамрози халқ» 

№11 (18.03.2021)-ро Муродов Шовалӣ, кор-
манди техникии газетаи "Новый Хатлон" 
ва сканворди №12 (01.04.2021)-ро Иброҳимов 
Ҷаббор  - омӯзгори ДДБ ба номи Носири Хус-
рав дуруст пур карда, аз аввалинҳо шуда ба 
идораи рӯзнома расониданд.

  Марде аз ҷойи кор ба за-
наш телефон карда, мепур-
сад:

 — Дар куҷоӣ занак?
  зан:
—Дар хона.
Мард нобоварона:
— Дар хона бошӣ  чангка-

шакро мон, овозашро шуна-
вам.

зан зуд садои чангкашак-
ро мешунавонад ва ин кор 
ҳамин тавр чанд рӯз давом 
мекунад.

як рӯз мард барвақттар аз 
кор меояд, ки занаш дар  хона 
нест. Аз писараш мепурсад:

 — Очаат канӣ?
Писар:
  —Намедонам, чанд рӯз 

боз чангкашакро гирифта, 
ба куҷое   меравад.

***
   як рӯз шавҳар маст ба  

хона меояду дарро мекӯбад.  
зан ҳоло дарро накушода:

— Духтари хушруйда гул 
овардум.

баъд занаш дарро кушо-
да:  

— Кани гул? 
Шавҳар:

— Кани духтари хушрӯй? 

***
Писари Садриддин Айнӣ 

бо мошин дар роҳ мерафт. 
Ногоҳ корманди бДА ӯро боз 
медорад. Мебинад, ки писари 
Садриддин Айнӣ аст, мегӯяд :         

-   Ман  падари шуморо 
хеле дӯст медорам, мехоҳам 
сурате аз эшон дошта бо-
шам.                                  

баъд писари Айнӣ 5- со-
мон аз кисааш бароварда ба 
корманди бДА медиҳад.

Писари Айнӣ мошинро 
ронда худ ба худ мегӯяд:

- Шукри Худо, ки пи-
сари Бобоҷон Ғафуров набу-
дам.

Гирдоваранда А. 
Мирзоқулова

бИЁ бО ҲАМ МЕХАНДЕМ      
Хонандаи азиз, маслиҳат ва дархосту 

пешниҳоди худро ба хотири боз ҳам хон-
данбоб будани ҳафтаномаи “Ҳамрози халқ” 
тариқи суроғаҳои зерин ирсол доред.
info@hkhdtkhatlon.tj телефон:  (83222) 2 02 11  

ТАВАҷҷуҲ !!!


