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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

бо Президенти онвақтаи 
Ҷумҳурии Қирғизистон ба 
мувофиқа расида будем, 
ки фаъолияти комисси-
яи байниҳукуматӣ оид ба 
делимитатсия ва демар-
катсияи сарҳади давлатӣ 
дар сатҳи муовинони 
сарвазирҳо тақвият бах-
шида шавад.

Дар натиҷаи 19 соли 
фаъолияти комиссия 
519,9 километри сарҳад 
муайян ва мувофиқа кар-
да шуда, лоиҳаи аҳднома 
дар бораи сарҳади 
давлатӣ барои имзо омо-

Шаҳри Исфара, ки бо 
Ҷумҳурии Қирғизистон 
ҳаммарз мебошад, дар 
таҳкими муносибатҳои 
дӯстона ва равобити неки 
ҳамҷаворӣ байни ду мил-
лат нақши муҳим дорад.

Дар робита ба ин, 
бояд гуфт, ки яке аз 
масъалаҳои асосӣ барои 
мардуми шаҳри Исфара, 
аз ҷумла деҳоти Ворух 
масъалаи делимитатсия 
ва демаркатсияи сарҳади 
давлатӣ байни Тоҷикистон 
ва Қирғизистон мебошад.

Ба маълумоти марду-

ми Тоҷикистон ва мах-
сусан, сокинони шаҳри 
Исфара ва деҳоти Ворух 
мерасонам, ки Ҳукумати 
Тоҷикистон ҳанӯз аз соли 
2002 гуфтушунидҳоро 
бо ҷониби Қирғизистон 
оғоз карда, то имрӯз беш 
аз 100 мулоқот дар бай-
ни ҳайатҳои комиссияи 
байниҳукуматӣ оид ба 
делимитатсия ва демар-
катсияи сарҳади давлатӣ 
сурат гирифтааст.

Илова бар ин, моҳи 
октябри соли 2019 дар 
музокироти сатҳи олӣ мо 

МАСЪАЛАҲО НА БО ЭҲСОСОТ, БАЛКИ БО 
ГУФТУШУНИД ҲАЛЛУ ФАСЛ МЕГАРДАНД

да шуда буд.
Тибқи мувофиқа бо 

ҷониби Қирғизистон 
аҳдномаи мазкур бояд 
моҳи майи соли 2016 аз 
тарафи сарони кишварҳо 
ба имзо мерасид.

Бо пешниҳоди ҷониби 
Қирғизистон мо ин са-
надро дар Ҳукумати 
Тоҷикистон баррасӣ наму-
дем ва расмиёти дохили-
давлатии онро ба анҷом 
расонидем.

Аммо бо сабабҳои аз 
ҷониби Тоҷикистон во-
баста набуда имзои ин 
аҳднома доир ба қитъаи 
мувофиқашудаи сарҳад 
то ҳанӯз сурат нагирифта-
аст.

Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳарчи зуд-
тар анҷом додани рас-
миёти муайян кардани 
хатти сарҳади давлатӣ 
байни Тоҷикистон ва 
Қирғизистон манфиатдор 
мебошад ва дар сурати 
ба имзо расидани санади 
зикршуда аз нисф зиёди 
хатти сарҳади давлатӣ де-
лимитатсия мегардад.

Як нуктаи муҳимми 
дигарро низ таъкид 
месозам, ки дар тамо-
ми муддати гуфту-
шунидҳо, яъне тайи 
19 сол масъалаи иваз 
кардани Ворух бо ягон 
ҳудуди дигар вуҷуд на-
дошт ва вуҷуд дошта 
ҳам наметавонад.

Таҷрибаи       муносибатҳои 
байналмилалӣ ни-
шон медиҳад, ки роби-

та бо ҳамсоякишварҳо 
бояд бо дарназардошти 
эҳтироми комили якди-
гар, таҳаммулгароӣ ва 
арҷгузорӣ ба манфиатҳои 
миллии ҷонибҳо ба роҳ 
монда шавад.

Вобаста ба ин, бояд 
гуфт, ки масъалаҳои 
баҳси марзиву ҳудудӣ, 
мувофиқа намудани хат-
ти сарҳади давлатӣ ва 
аломатгузории он раван-
ди мураккаб буда, ҳалли 
онҳо муҳлат ва заҳмати 
зиёдро тақозо менамояд.

Табиист, ки чунин 
баҳсҳо бояд бо дарна-
зардошти манфиатҳои 
дуҷониба ва дар за-
минаи асосҳои ҳуқуқии 
тасдиқшудаи тарафҳо 
ҳаллу фасл шаванд.

Тоҷикистон бо мақсади 
ҳалли масъалаҳои мав-
ҷуда қатъиян ҷонибдори 
гуфтушунид ва дарёфти 
роҳҳои ҳалли мутақобилан 
судманд бо дарназардош-
ти манфиатҳои миллии 
ҳар ду тараф мебошад.

Бо истифода аз фурсат, 
бори дигар ба мардуми 
шаҳри Исфара ва деҳоти 
Ворух муроҷиат карда, 
онҳоро даъват менамоям, 
ки бо ҳамсояҳо дар фазои 
дӯстона ва ҳамсоягии нек 
зиндагӣ кунанд, бо  саб-
ру таҳаммул бошанд, ба 
эҳсосот дода нашаванд, 
зеро чунин масъалаҳо на 
бо эҳсосот, балки танҳо бо 
роҳи гуфтушунид ҳаллу 
фасл мегарданд.

prezident.tj

Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо сокинони деҳоти Ворухи шаҳри 

Исфара дар 09 апрели соли 2021 
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5. ТАРТИБИ 
БАқАйДГИРИИ УзвИ 
ҲИзБ

Бақайдгирии узви 
ҳизб зарурате мебо-
шад, ки дар ҳолатҳои (1) 
қабули аъзо ба ҳизб ва 
(2) ҷойивазкунии узви 
ҳизб амалӣ мегардад. 
Ҷойивазкунии узви ҳизб, 
ин тағйир ёфтани макони 

зист/истиқомат ва ё ҷойи 
кор фаҳмида мешавад.

5.1. Узви ҳизб дар 
ташкилоти ибтидоӣ, 
ҷойи кор ё макони 
истиқомат ба қайди 
ҳизбӣ гирифта мешавад. 
Тартиби бақайдгирии 
узви ҳизб мувофиқи 
«Низомнома оид ба тар-
тиби бақайдгирии узви 
Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон» муайян 
карда мешавад (б. 3.5. 
Оиннома).

5.2. Узви ҳизб дар 
Китоби бақайдгирии 
ташкилоти ибтидоӣ 
мутобиқи талаботҳои 
муқарраршуда ба қайд 
гирифта мешавад (Зами-
маи № 5).

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

5.3. Ҳангоми ҷой-
ивазкунӣ - тағйир ёфтани 
макони зист/истиқомат 
ва ё ҷойи кор узви ҳизб 
вазифадор аст, ки дар 
давоми ду ҳафта (14 
рӯз пас аз ҷойивазкунӣ) 
ба Кумитаи иҷроияи 
ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ 
муроҷиат карда, оид ба 
вазъияти мазкур иттилоъ 
диҳад. 

5.4. Дар сурати 
баръакс (муроҷиат на-
кардани узви ҳизб), Ку-
митаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ / ноҳиявӣ ва ё 
ташкилоти ибтидоӣ, 
ҳангоми огоҳ шудан аз 

ҳолати мазкур, ба узви 
ҳизб муроҷиат карда, 
шаҳодатномаи ҳизбии 
ӯро талаб карда, расми-
ёти бақайдгириро тибқи 
б.4.1. ба анҷом мерасо-
над. Зимнан, ба ташки-
лоти ибтидоие, ки узви 
ҳизб дар қайди он мебо-
шад, муроҷиат намуда, 
варақаи шахсии узви 
ҳизбро дархост менамо-
яд.

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

Яъне, ташкилотҳои 
ибтидоӣ ва ҳамчунин 
кумитаҳои иҷроияро за-
рур аст, ки мавриди то 
ду моҳ пардохт нашуда-
ни аъзоҳаққӣ аз ҷониби 
узви ҳизб ҳатман бо ӯ 
тамос гирифта, талабо-
ти банди 7.2. Роҳнамои 
мазкурро фаҳмонанд ва 
хориҷшавии узви ҳизбро 
пешгирӣ намоянд.

 

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон Миралиён қиёмиддин Абдусалимзода бо мақсади ба мардум расо-
нидани дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 26 март зим-
ни вохӯрӣ бо фаъолони вилоят дар ноҳияи Кӯшониён ироа намуда буданд, 
ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилоят ва чанде аз шаҳру ноҳияҳои 
минтақаи Бохтар сафари корӣ намуда,  ҳамчунин,  дигар масоили вобаста 
ба таҳкими низоми ҳаракати ҳизбӣ ва татбиқи аксияҳои ҳизбиро дар сатҳи 
маҳалу деҳот мавриди баррасӣ қарор  доданд. 

ДАР ПАйРАвИИ ПЕШвО

“ ... тамоми роҳбарони ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ, фаъолон ва ҳар як 
узви ҳизб бояд ташаббускор ва пеш-
саф бошанд”.

Эмомалӣ Раҳмон, 27.09.2019 

 Идома дар шумораи оянда

 РОҲНАМО
Аз санаи 6 то 9 апрел Мира-

лиён Қиёмиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон ба ҳамаи шаҳру 
ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва аз 
санаи 10 то 14 апрел ба шаҳру 
ноҳияҳои А. Ҷомӣ, Ёвон, Норак, 
Хуросон ва Левакант сафари корӣ 
анҷом дода,  дар мавзӯи “Таҳкими 
низоми ҳаракати ҳизбӣ ва татбиқи 
аксияҳои ҳизбӣ дар сатҳи маҳалу 
деҳот” бо иштироки раисони 
ҷамоат, кумитаҳои маҳалла ва 
роҳбарони ташкилотҳои ибти-
доии шаҳру ноҳияҳо семинар – 

машваратҳои дастурдиҳӣ доир 
намуданд. Зимни баргузории 
ин  чорабиниҳо ба иштирокдо-
рон усулҳои беҳтар ба роҳ мон-
дани фаъолияти ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ, бахусус тар-
тиби ҳуҷҷатгузорӣ, низоми 
ҳаракати ҳизбӣ фаҳмонида шуда, 
ҳамчунин, ҷиҳати ташкил ва иш-
тироки фаъолона дар аксияҳои 
ҳизбӣ ва дастгирии ниёзмандону 
маъюбон ибрози назар карданд.

 Миралиён Қ. аз ҷумла иброз 
дошт, ки “узви Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон будан барои 
ҳар нафар шараф ва ифтихор 

аст. Ҳар узви ҳизбро зарур аст 
дар амалисозии ҳадафҳои олии 
Сарвари давлат ва пешрафту шу-
куфоии Ватан саҳми муносиб гу-
зорад”. Инчунин, роҳбарияти ҳизб 
доир ба тартиби ҳуҷҷатгузорӣ, 
такмили дониш, таҳкими фаъоли-
яти ташкилотҳои ибтидоӣ ибро-
зи назар кард. Таъкид гардид, 
ки пояи асосии фаъолияти бо-
лоии ҳизб ташкилотҳои ибтидоӣ 
мебошад. Аз ин рӯ масъулини 
ташкилотҳои ибтидоии  ҳизбиро 
мебояд ҳамеша дар омӯзиш ва 
такмили дониш бошанд.
АЁДАТ

Аёдати шахсони ниёзманд ва 
маъюб яке аз самтҳои муҳими 
фаъолияти ҲХДТ маҳсуб меё-
бад. Роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар 
такя ба амалҳои инсондӯстонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба хабаргирии 
ашхоси эҳтиҷёманд ва нафарони 
маъюб рафта, бо шароити зин-
дагии онҳо аз назик шинос гарди-
данд ва ба онҳо  кумакҳои моддӣ 

расониданд. Бахусус дар ноҳияи 
Восеъ ба аёдати кӯдакони имко-
нияташон маҳдуди «Маркази Си-
тора» рафта, хотири онҳоро шод 
карданд.

Ҳамзамон  масъулини Куми-
таи иҷроияи ҳизб дар вилояти 
Хатлон дар баргузории аксияҳои 
ободонӣ иштирок карда, бо ра-
ванди созандагиҳо ба истиқболи 

30 – солагии Истиқлоли давлатӣ 
дар ин шаҳру ноҳия аз наздик ши-
нос гаштанд. 

ҲАДАФ ТАЪМИНИ АМНИяТИ 
ОзУқАвОРӢ

Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  9-уми июни 
соли 2020 ба масъулони шаҳру 
ноҳияҳо дастур дода буданд, ки 
ҳар як оила бояд барои ду сол ма-
води озуқа захира намояд. Мира-
лиён Қиёмиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон зимни сафари 
кории худ аз заминҳои хоҷагиҳои 

деҳқонии чанде аз  сокинон дидан 
намуда, дар мавриди истифодаи 
оқилонаи онҳо ва гирифтани ду се 
ҳосил дар як сол суҳбат карданд.

Бо мақсади санҷиши ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ    Маҳмадулло Наимов – роҳбари маркази 
матбуот ва таҳлилии Кумитаи Иҷроияи Марказии 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Ҳусейнзода 
Наврӯз – муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ва Убайдулло қурбонзода – 
муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Сино ба ноҳияи Ёвон ташриф оварданд. 

ЁвОН. САНҶИШ Аз 
ТАШКИЛОТҲОИ ИБТИДОӢ

Ҳайати корӣ ба раванди таҳкими низоми ҳаракати ҳизбӣ, тарти-
би пардохти аъзоҳаққӣ, ҳуҷҷатгузории ташкилотҳои ибтидоии ноҳия, 
аз ҷумла: “Бонки Эсхата”, “Амонатбонк”, “Ориёнбонк”, “Ворисони 
Сино”, “Ғаюр-1”, “Ҳунармандон”, “Касбомӯз”, “МТМУ №1”, “МТМУ 
№2”, “Хонаи пиронсолон”, “Текстил”, “Маркази барқию гармидиҳӣ”, 
“Бозори меҳргон”, “Мурғи беҳамто”, “Талко Кемикал”, “Фарҳангчиён”, 
“Ҷавонон”, “Раёсати коммуналӣ”, “Хоҷагии об”, “Идораи обу ташноб” 
ва ғайраҳо шинос шуданд. Пас аз санҷиш гурӯҳи корӣ ба масъули-
ни ташкилотҳои ибтидоӣ барои пешрафти фаъолият маслиҳат ва 
ҷиҳати ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дастур доданд.  

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон  

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти                                                              
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон
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БОХТАР. Гурӯҳи ко-
рии мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти 
давлатии шаҳри Бохтар 
ҷиҳати расонидани дас-
туру супоришҳои Пеш-
вои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки 
дар суҳбат бо фаъоло-
ни вилоят дар ноҳияи 

Кӯшониён баён дошта буданд, бо сокинони маҳаллаи Ҳаёти нав бо 
усули хона ба хона вохӯрӣ доир намуданд. 

Зимни вохӯрӣ гурӯҳи корӣ бо рафти корҳои саҳроӣ, истифодаи 
самараноки заминҳои кишт, наздиҳавлигӣ ва президентӣ шинос 
шуда, доир ба масъалаҳои муҳими ҷомеа мубодилаи афкор наму-
данд.  

Ҳамзамон, доир ба мавзӯъҳои даъвати ҷавонон ба сафи Арти-
ши миллӣ, захираи маводи хӯрокворӣ, риояи талаботи қонунҳои 
миллӣ, пос доштани фарҳанги миллӣ, бо дастовардҳои меҳнатии 
арзанда пешвоз гирифтани 30-солагии Истиқлоли давлатӣ, аз як за-
мин гирифтани се чор ҳосил, пешгирии ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои 
террористиву экстремистӣ, коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ миёни 
аҳолӣ, дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа ва ғайра суҳбатҳо доир 
намуданд.

ҶАЙҲУН. Бахши-
да ба истиқболи ҷашни 
30 солагии Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии 
«Шифо» таҳти унвони 
навад рӯзи ободонӣ, 
корҳои ободонӣ ва сабз-
гардонии муҳити атроф 
роҳандозӣ гардид.

Дар ин ҳашар зиёда аз 230 нафар аъзои фаъоли ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ иштирок намуда, тибқи нақшаи раиси ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Шифо” Абдулҳамидзода Ҳомидҷон чунин ҳашар дар 
ҳамаи муассисаҳои тиббии ноҳия бахшида ба 30 солагии Истиқлоли 
давлатӣ рӯзҳои истироҳатии ҳар хафта ба роҳ монда шудааст. 

ФАРХОР. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фар-
хор корҳои тарғиботиро 
оид ба истифодаи сама-
раноки қувваи барқ ва 
заминҳои наздиҳавлигӣ 
бо усули хона ба хона 
дар ҳудуди маҳалаҳои 
ҷамоати шаҳрак доир 

намуданд.
Дар аксия масъулини ҳизб ба зиёда аз 280 нафар сардо-

ри оилаҳо суҳбат намуда, ба онҳо маводҳои таблиғотӣ оид ба 
масъалаҳои болозикрро дастрас карданд.

ДАНҒАРА. Дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Нури Истиқлол”- и 
Донишгоҳи давлатии 
Данғара маҷлиси раё-
сати Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ баргузор 
гардид.

Дар маҷлис раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар ноҳияи Данғара Каримзода Пирмуҳаммад, муовини раиси ноҳия 
Файзиддинзода Бунафша, ректори Донишгоҳи давлатии Данғара 
Шоҳиён Нуралӣ Набот иштирок ва суханронӣ карданд. Инчунин, 
ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои барномавии ҲХДТ фаъолони ҳизб як қатор 
масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. 

ҚУБОДИЁН. Дар 
ҳавзаи интихоботии як-
мандатаи “Ҷалолиддин 
Балхӣ-30”- и ҷамоати 
деҳоти Заркама-
ри ноҳияи Қубодиён 
вохӯрии номзад ба 
вакилии Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Одиназода Ҳуснигул бо интихобку-
нандагон доир гардид. 

Дар вохӯрӣ аз тарафи раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Қубодиён Шарифзода Маҳмадаюб ва шахси боэътимо-
ди номзад Бурҳон Усмонов барномаи пешазинтихоботии ном-
зад ба таври мушаххас дар самти мусоидат ба рушди устувори 
иқтисодӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, истифодаи сама-
рабахши неруи барқ, тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, таҳкими 
ваҳдати миллӣ, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ 
ва мусоидат ҷиҳати баланд бардоштани обрӯву нуфузи омӯзгор 
дар ҷомеа ба дарки интихобкунандагон расонида шуд. 

Ш. ШОҲИН. Дар до-
ираи аксияҳои ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» ва 
«Якҷоя месозем!» кор-
мандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин дар якҷоягӣ бо 
аъзои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии «Коммуналӣ» ва «Муҳити 
зист» дар маркази шаҳрак корҳои бунёдкориву ободониро бар-
гузор намуданд.

Дар аксия зиёда аз 120 бех дарахти мевадиҳандаю сояаф-
кан шинонида, дар ободӣ ва сабзу хуррамгардонии муҳит саҳм 
гузоштанд. 

ЁВОН. Дар ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии 
“Наврӯз-1”- и ҷамоати 
деҳоти Ситораи Сурх 
аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб, дар доираи амали-
ёти умуминоҳиявии “Рӯзи 
ёдоварӣ” ва аксияи ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ме-
созем!» ба ҳашар баро-

мада, дохил ва гирду атрофи оромгоҳи маҳали худро тозаву озода 
намуданд. Ҳамчунин, дар даромадгоҳи оромгоҳ гулҳои ороишӣ ва 
дарахтони ҳамешасабз шинониданд. 

 ҲАМАДОНӢ. Дар 
мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давла-
тии ноҳияи Мир Сай-
ид Алии Ҳамадонӣ 
маҷлиси раёсати Куми-
таи иҷорияи ноҳиявии 
ҲХДТ бо иштироки му-
овини раиси ноҳия Са-
нифа Тағаймуродзода, 
собиқадорони ҳизб ва раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ баргу-
зор гардид. 

Дар маҷлис масъалаҳои натиҷаи фаъолият дар семоҳаи ав-
вали соли 2021 ва вазифаҳо барои давраҳои оянда, натиҷагирӣ аз 
аксияҳои ҳизбӣ дар ҳудуди ноҳия, тасдиқи қарорҳои ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбӣ, ворид кардани тағйирот ба ҳайати Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

БАЛҶУВОН. Ба иф-
тихори ҷашни 30-сола-
гии Истиқлоли давлатӣ 
ҳамарӯза дар ноҳияи 
Балҷувон корҳои со-
зандагию бунёдкорӣ ва 
сарсабзу хуррамгардонӣ 
бо маром идома дорад. 
Ҳамчунин, дар ин шабу 
рӯзҳо корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ барои пешгирӣ аз обхезӣ дар дарёи 
Сурхоб бо иштироки сокинони деҳаи Сари Мазор амалӣ гардида исто-
дааст. Дар ташкили чунин корҳои ободонӣ саҳми кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур назаррас арзёбӣ мешавад. 

 ВАХШ
Дар ҷамоати деҳоти 

Ваҳдати ноҳияи Вахш, вохӯрии 
номзадҳо аз ҲХДТ, ҲИИТ ва 
ҲАТ ба вакилии Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҳавзаи интихоботии якманда-
таи №32 бо интихобкунанда-
гон доир гардид.

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш 
Одилҷон Маҳмадов ва 
масъулини ситоди пеш-
азинтихоботӣ номзадҳоро ба 
ҳозирин муаррифӣ намуда, 
барномаҳои пешазинтихоботӣ 
ба самъи иштирокдорон расо-
нида шуд. Инчунин, Абдуса-
ломзода Мунаввар Алиакбар 
дар самти сиёсатӣ иҷтимоӣ, 
фарҳанг ва иттилоот, гендерӣ, 
оила ва андешидани чораҳо 
дар самти таъмини амнияти 
озуқаворӣ, инчунин, дастра-
сии аҳолӣ ба ғизои хушсифат 
изҳори андеша намуд.

А.ҶОМӢ 
Бо иштироки котибон, ра-

исони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбии ҷамоати деҳоти Калинин 
аз ҷониби Ҳоким Раҳимов му-
дири шуъбаи кор бо ҷавонони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ се-
минар – машварати дастурдиҳӣ 
тибқи дастурамали роҳнамо, 
ки аз тарафи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
барои ташкилотҳои ибтидоӣ 
бо мақсади таҳкими низоми 
ҳаракати ҳизбӣ таҳия гаштааст, 
гузаронида шуд.

Зимни баргузории семина-
ри мазкур намояндаи Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизбӣ ба ко-
тибон ва раисони ташкилотҳои 
ибтидоӣ дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҳизбиро низ 
расонида, даъват ба амал 
овард, ки дар асоси роҳнамо 
фаъолияти ташкилотҳои ибти-

Н. ХУСРАВ
Масъулини Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи Носири Хусрав 
дар беморхонаи №1-и ноҳия дар 
мавзӯи «Роҳу усулҳои амалӣ на-
мудани корҳои тарғиботӣ оид ба 
ҷалби ҷонибдорон ба аъзогии 
ҳизб» хониши сиёсӣ баргузор на-
муданд.

Раиси Кумитаи иҷроия дар 
ноҳияи мазкур Ализода Сураё 
қайд намуд, ки Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ҳизби 
пешоҳанги ҷомеа буда, дар бай-
ни мардум ҳамчун ҳизби халқӣ 
мавқеи муҳим дорад. Қабул ба 
сафи ҳизб тибқи талаботи банди 
2-и Оинномаи ҳизб ва санадҳои 
дигари дохилиидоравӣ ба роҳ 
монда мешавад

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

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

КОРОНАВИРУС АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУ-
ДАНД. ЁДОВАР МеШАВеМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАе АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ 
ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР 
ДӯШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИю НОҲИЯВӣ МеБОШАД.
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вал заминро хуб нарм кард ва 
нуриҳои менералиро бештар 
истифода намуд. Аммо баъзан 
роҳбарони ҳоҷагиҳои деҳқонӣ аз 
чунин корҳои муфид кам исти-
фода мекунанд. Ин метавонад 
боиси камҳосил гаштани замин 
гардад, – мегӯяд Мавҷудалӣ 
Нодиров, кишоварз аз ноҳияи 
Кӯшониён.

Ҳамчунин, ӯ илова намуд, 
ки бо мақсади ҳосилхез шуда-
ни замин дар баробари нуриҳои 
менералӣ аз пору бештар исти-
фода намудан ба манфиат аст, 
зеро заминро пурқувват мена-
мояд.

Нодиров мегӯяд, ки барз-
гарон барои ба даст оварда-
ни ҳосили хуб заҳмати зиёд 
мекашанд, вале дар бозор 
маҳсулотро бо нархи нисбатан 
арзон мефурӯшанд. “Деҳқон 
ранҷ мекашад, вале роҳаташро 

Шамсиддин Раҳимзода, сар-
дори Раёсати растанипарварӣ 
ва чорводории сарраёсати ки-
шоварзии вилояти Хатлон оми-
ли асосии боло рафтани нархи 
нуриҳои менералӣ ва тухмиҳоро 
дар он медонад, ки чунин 
маҳсулот аз хориҷи кишвар бо 
нархи баланд ба ҷумҳурии мо 
ворид гашта, пасон як баробар 
нархашро барзиёд карда, ба 
фурӯш мегузоранд.

Боиси ифтихор аст, ки 
Роҳбари давлат ҳамеша ба 
деҳқонон ғамхорӣ менамоянду 
дар ҳар як суханрониҳояшон аз 
бурду бохти кишоварзон ёдовар 

мешаванд. 
Барои пешрафти соҳа бо 

иқдоми наҷиби Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 
деҳқонони кишвар аз андози 
ягона озод карда шуданд.

 Ҳамчунин, Шамсиддин 
Раҳимзода, илова намуд, ки 
барои ҳосили дилхоҳ ба даст 
овардан деҳқононро лозим аст, 
сари вақт корҳои агротехники-
ро анҷом диҳанд. Новобаста 
аз мушкилоти ҷойдошта соли 
сипаригашта заҳматкашони ви-
лоят 115 дарсади нақшаро иҷро 
намуданд.

– Заҳмати пайвастаи мар-
ди деҳқон буд, ки имсол нисбат 
ба солҳои қаблӣ каме ҳам бо-
шад маҳсулоти кишоварзӣ дар 
бозорҳои мамлакат арзонтар 
гардидааст, – мегӯяд Шамсид-
дин Раҳимзода.

Ба гуфтаи ӯ баҳри рушди 
соҳаи кишоварзӣ хуб мебуд аз 
ҷониби бонкҳо агар қарзҳои 
дарозмуҳлат ҷудо карда мешу-
данд. Дар ин ҳолат деҳқонон 
имкон пайдо мекарданд, ки 
хароҷоташонро ҷуброн кунанд. 

Бо мақсади ҳосилхез шу-
дани замин мебояд, ки сарав-
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Шахсоне, ки синнашон ба нафақа мерасад, гоҳо дар омода 
кардани ҳуҷҷатҳо ба мушкилиҳои зиёд рӯ ба рӯ мешаванд. Наме-
донанд, ки чӣ ҳуҷҷатҳо лозим аст ва онҳоро аз куҷо бояд дастрас 
кард. Атрофи ин ва паҳлуҳои дигари мавзӯъ суҳбате дорем бо Ху-
дойдод Бобоев, сармутахассиси шуъбаи мониторинг ва таҳлили 
актуалию омӯзишии Раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 
дар вилояти Хатлон.

– Дар сурати дуруст 
кардани тамоми ҳуҷҷатҳо 
шаҳрванд бояд ба куҷо 
муроҷиат намояд?

– Ҳар як шахс бояд до-
над, ки баъди омода карда-
ни ҳуҷҷатҳо на ба Раёсати 
агентии суғуртаи иҷтимоӣ 
ва нафақаи вилоят, балки ба 
зерсохторҳои ин ниҳод дар 
шаҳру ноҳияи худ муроҷиат ме-
намояд. Дар сурати пешниҳод 
шудани ҳуҷҷатҳо, давоми як 
моҳ аризаи шаҳрванд баррасӣ 
шуда, қувваи қонунӣ меги-
рад. Гоҳо дар вақти тафтиши 
ҳуҷҷатҳо камбудиҳо низ пеш 
меоянд, яъне нарасидани 
собиқаи корӣ, набуди бархе 
аз ҳуҷҷатҳои лозима. Чунин 
ҳолат боиси рад шудани ари-
заи шаҳрванд гардида метаво-
над.

– Нафақи шахсони имко-
нияти маҳдуддошта аз чанд 
сомонӣ оғоз мешавад?

– Ин нафарон баъзе 
имтиёзҳо доранд. Масалан 
маъюби гурӯҳи якум бо назар-
дошти оне ки нафақапулиаш 
чӣ миқдор мешавад, боз ба-
рои нигоҳубини вай як миқдор 
иловапулиро низ қонун му-
айян кардааст. Бо вуҷуди на-
доштани собиқаи корӣ аз 270 

сомонӣ оғоз мешавад. 
– Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша нис-
бати нафақахӯрон таваҷҷуҳи 
хоса зоҳир менамояд. Тайи 
солҳои охир ҳаҷми нафақаро 
дар мамлакат чанд мароти-
ба баланд бардоштанд, ки 
нафақагирон аз иқдомҳои 
пешгирифтаи Роҳбари дав-
лат шод ҳастанд, – мегӯяд Ху-
дойдод Бобоев, сармутахас-
сиси шуъбаи мониторинг ва 
таҳлили актуалию омӯзишии 
Раёсати агентии суғуртаи 
иҷтимоӣ ва нафақа дар вило-
яти Хатлон.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

– Худойдод Бобоев, ме-
гуфтед, ки чанд намуди 
нафақа амал мекунад?

– Бояд қайд кард, ки се на-
муди нафақа амал мекунад, 
нафақаи синнусолӣ, маъюбӣ 
ва маҳрум шудан аз саробон, 
яъне, онҳое ки падару модар 
ва дигар наздиконашонро аз 
даст медиҳанд ва дар зиндагӣ 
касе надоранд.

–Мард ва зан дар синни 
чандсолагӣ ҳуқуқи ба нафақа 
баромаданро доранд ва кадом 
намуди ҳуҷҷатҳо лозиманд?

– Тибқи қонун занҳо ҳуқуқ 
доранд дар синни 58-солагӣ 
ба нафақа бароянд. Мардҳо 

бошанд дар синни 63 солагӣ. 
Аксар занҳо як имтиёзи дигар 
низ доранд. зане, ки 53-сол ва 
5 фарзанду 20 сол таҷрибаи 
кор дар ин ё он соҳа дорад, 
метавонад, ки ба нафақа 
барояд. Ҳуҷҷатҳои лозима 
инҳоянд: ду нусхаи шиносно-
ма, ду сурат, нусхаи дафтар-
чаи меҳнатӣ, маълумотномаи 
ҷойи зист ва ҳайати оила. 
занҳо нусхаи шиносномаи 
ақди никоҳро низ пешниҳод 
менамоянд. Инчунин, агар 
зан ё мард дорои маълумоти 
олӣ ва билети ҳарбӣ бошад, 
пешниҳоди нусхаи онҳо низ 
шарт ва зарур аст.

– Худойдод Бобоев, ме-
гуфтед, ки барои нафақаи 
маъюбӣ кадом намуди 
ҳуҷҷатҳо бояд пешниҳод кар-
да шаванд?

– Дар назди Раёсати аген-
тии суғуртаи иҷтимоӣ ва 
нафақа комиссия амал меку-
над, ки маъюбии нафаронро 
тасдиқ менамояд. Инчунин, 
дараҷаи маъюбиятро низ аниқ 
карда, аз рӯи он нафақапулӣ 
муайян карда мешавад. Чу-
нин шахсон дар баробари 
пешниҳоди ҳуҷҷатҳои боло-
зикр ҳуҷҷати тасдиқкунандаи 
маъюбияташонро низ 
пешниҳод мекунад.

Дар бораи нафаќа 
чиро бояД Донист?

Мирзошариф Назаров

Шамсиддин Раҳимзода

ТАНзИМИ БОзОР Аз КӢ 
вОБАСТАГӢ ДОРАД?

Имрӯз яке аз мушиклоти барзгарон баланд 
шудани нархи нуриҳои азотӣ, сӯзишоворӣ ва 
дигар маводҳои зарурӣ мебошад, ки ин ҳама 
ба болоравии арзиши маҳсулоти кишоварзӣ 
дар бозорҳои истеъмолии мамлакат, фоидаи 
дилхоҳ бадаст наовардани кишоварзон ме-
гардад.  бештар фурӯшандаҳо меби-

нанд. Фурӯшандаҳо маҳсулотро 
дар бозор як баробар қимат 
мефурӯшанд, ки боиси норози-
гии харидорон мегардад”, – гуфт 
Мавҷудалӣ Нодиров.

Мирзошариф Назаров, ном-
зади илмҳои иқтисодӣ мегӯяд, 
ки дар даврони шӯравӣ бозор-
ро танҳо давлат идора мекард, 
аммо баъди пош хӯрдани он 
бозорро молистеҳсолкунанда 
идора мекунанд ва ҳар нархе 
худи он хоҳад бо ҳамон нарх 
маҳсулотро ба фурӯш мегузо-
рад.

Ба гуфтаи Мирзошариф На-
заров омили дигари баланд 
гардидани нархи маҳсулоти 
кишоварзӣ талаботи бозор аст. 

Барои муътадил нигоҳ дош-
тани маҳсулоти кишоварзӣ ме-
бояд сардхонаҳоро зиёд кард, 
чунки бешатари маҳсулоти 
истеҳсолгардида ҳамчун 
маҳсулоти хом истифода меша-
вад. 

Омили дигари боло рафтани 
нархи маҳсулоти кишоварзиро 
Мирзошариф Назаров дар он 
медонад, ки дар натиҷаи хуруҷи 
бемории  COVID-19 иқтисодиёти 
аксарияти далватҳо паст гарди-
да, рафтуомади сокинони байни 
кишварҳо баста шуданд. Таъси-
ри манфии бемории мазкур ба 

иқтисодиётӣ кишвар низ раси-
да, нарху навои маҳсулоте, ки 
бештар аз хориҷи кишвар ворид 
мегарданд, боло рафт.

– Дар даврони Шӯравӣ 
корхонаи истеҳсоли нуриҳои 
азотии шаҳри Левакант 
пуриқтидортарин корхона ба 
ҳисоб рафта, дар як шабонарӯз 
беш аз 200 тонна маҳсулот 
истеҳсол менамуд. Бо пош 
хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ кор-
хонаи мазкур аз фаъолият боз 
монд, – иброз дошт Мирзоша-
риф Назаров.

Ҳамзамон Мирзошариф 
Назаров гуфт, ки марказҳои 
тоҷикматлуботро лозим аст 
барои паст намудани нархи 
маҳсулоти кишоварзӣ беш-
тар ярмаркаҳо ташкил намо-
янд, зеро чунин ярмаркаҳо дар 
бозорҳои минтақаи Бохтар кам 
ба назар мерасад.

Лайло беш аз 5 сол меша-
вад, ки дар бозори "Фаровон"-и 
шаҳри Бохтар фурӯшандагӣ ме-
кунад. чуноне ки худи ӯ мегӯяд 
баландшавии нархи бозор танҳо 
аз фурӯшандаҳои он вобастагӣ 
надорад. Мо низ маҳсулотро 
қимат харидорӣ мекунем ва 
каме болои он зам карда ба 
фурӯш мегузорем. 

                                                                           
АҳлиддинИ МУБОРАКШОҲ,

“Ҳамрози халқ”
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муҷаҳҳаз карда, ба ҳизбиён 
ҳамчун туҳфаи идона дар 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ тақдим намоянд. То 
ба имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 
ин самт 85 фоизро ташкил 
дода, дар арафаи анҷомёбӣ 
қарор дорад. Бинои маъму-
рии ҳизбӣ дуошёна буда, аз 
5 утоқи корӣ, маҷлисгоҳ ва 
пешдолон иборат мебошад. 
Ин иқдоми нек мо ҳизбиёнро 
бори дигар рӯҳбаланд карда, 
бар он водор месозад, ки бо 
истифода аз чунин имкони-
яту шароити хуби корӣ дар 
пайравӣ аз сиёсати хирадман-
донаи Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бештар заҳмат кашида, дар 
тарғибу ташвиқи сиёсати дав-
лату Ҳукумат ва ҳадафҳои со-
зандаи ҲХДТ содиқона хизмат 
намоем.

Меҳринисо Файззода,              
муовини раиси ноҳия 

– Рушди инфрасохтори 
соҳаи сайёҳӣ дар ноҳия дар 
кадом сатҳ қарор дорад? 

– Темурмалик, ки аслан 
ноҳияи кӯҳистон аст, чор 
қисмати онро кӯҳҳо таш-
кил медиҳад ва мавзеъҳои 
сайёҳӣ, ҷойҳои таърихию та-
мошобоб низ дорад. Айни 
замон дар ноҳия инфрасох-
тори соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли 
рушд қарор дошта, барои 
сайёҳони хориҷиву дохилӣ 
меҳмонхонаву ошхонаҳои ба 
талаботи замон ҷавобгӯ сохта 
ба истифода дода мешавад. 
чи хеле ки медонем пандеми-
яи коронавирус таъсири худро 
ба ҳама соҳаҳо расондааст, ки 
яке аз ин соҳаҳо соҳаи сайёҳӣ 
мебошад. Бо баста шуда-
ни роҳҳо то ҳол ягон сайёҳи 
хориҷӣ барои сайёҳат ба 
ноҳия ташриф наовардааст. 
Дар ҷамоати деҳоти Танобчӣ 
ҳавзи лойи шифобахш, ки дар 
ҷумҳурӣ ва берун аз он бо хо-
сияти шифобахшиаш машҳур 
гардидааст, мавҷуд аст. Ҳавзи 
лойи шифобахш табиӣ буда, 
таърихи куҳан дорад ва дар 
баландии кӯҳ ҷойгир аст, ки 
ин мавзеъ ба ноҳияи Восеъ 
наздик мебошад. Сайёҳон 
ҳангоми сайёҳат аз ин ҷой ди-
дан карда, ба худ таассуроти 
хуб мегиранд. 

– Нисбати соҳаи ҳунар-
мандӣ таваҷҷуҳ чи гуна 

аст?

– Барои вусъат бахшидан 
ва инкишофёбии инфрасох-
тори деҳот, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми навбатии 
худ ба Парлумони мамлакат 
2019-2021-ро Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон намуданд, ки 
ин ташаббус барои боз ҳам 
рушд ёфтани анъанаҳои неки 
ниёгон такон бахшид. Мар-
думи сарбаланди ноҳияи Те-
мурмалик аз қадимулайём бо 
ҳунари дастии худ натанҳо дар 
ноҳия, балки дар ҷумҳурӣ низ 
ҷойгоҳи худро пайдо кардаанд. 
Аслан ҳунармандони чирада-
сту хушзавқи моро бо рӯбобу 
думра, дутору дойра, табақу 
қошуқ, гаҳвораву сандуқу 
гилембофӣ мешиносанд. Дар 
ин баробар онҳо ба дигар на-
муди санъати ҳунармандӣ, аз 
қабили гулдӯзӣ, кашидадӯзӣ, 
қуроқдӯзӣ, адрасбофӣ, 
шероздӯзӣ, заргарӣ, оҳан-
гариву кулолгарӣ шавқу 
рағбат дошта, харидоро-
ну ҳаводоронашон зиёд 
аст. Инчунин, ҳунармандон 
дар чорабиниҳои сатҳи 
ҷумҳуриявӣ бо молу маҳсулоти 
омодакардаи хеш дар на-
моиш – фурӯши маҳсулоти 
ҳунарҳои мардумӣ иштирок 
менамоянд. Мо низ масъулон 
дар оянда барои боз ҳам рушд 
намудани соҳаи ҳунармандӣ 
аз ҳама имкониятҳои мавҷуда 
васеъ истифода хоҳем кард 
ва анъанаҳои неки гузашта-
гонро ба наврасону ҷавонон 
меомӯзонем. 

Суҳбаторо Зебо Бозорова,
“Ҳамрози халқ”

ҷӯйборҳои обгузари ду тара-
фи роҳ бетонпӯш карда шу-
даанд.  Ҳамчунин, аз ҷониби 
ин соҳибкор азнавсозии боғи 
истироҳатӣ бо тарзи замонавӣ 
бо шинонидани дарахтони 
ороишиву сояафкан ва гулҳои 
рангоранг   шоистаи таҳсин 
мебошад. 

Итминони комил дорем, ки 
бо сохта ба истифода додани 
даҳҳо иншооти дигари ҷашнӣ 
симои ноҳия куллан тағйир 
ёфта, ба як ноҳияи пешрафта 
табдил хоҳад ёфт. 

Раҷабзода Маҳмадсаид, 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Темурма-
лик

– Корҳои сохтмонӣ дар 
бинои ҳизбӣ чи гуна ҷараён 
дорад ва саҳми киҳо дар ин 
самт назаррас аст?

– Бо мақсади татбиқи 
дастуру супоришҳои Раи-
си муззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бо 
бинои маъмурии ҳизбӣ таъ-
мин кардани Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб дар маркази 
ноҳия аз ҷониби мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
қитъаи замин ҷудо карда 
шуд. Сохтмони бино аз соли 
2017 оғоз ёфта, ошёнаи яку-
ми он аз ҳисоби маблағҳои 
буҷети ноҳия сохта шудааст 
ва дар ин кор саҳми раиси 

ноҳия Аминзода Фотеҳ назар-
рас мебошад. Инчунин, дар 
сохтмони бино соҳибкорони 
маҳаллӣ, аъзои фаъоли ҲХДТ 
низ саҳми арзанда дошта, 
онҳо иқдом гирифтаанд, ки 
бинои мазкурро бо тамоми 
таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ 

Сатторзода Амирхон, 
мудири шуъбаи меъморӣ 
ва шаҳрсозии мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳоки-
мияти давлатии ноҳияи Те-
мурмалик 

– Фарқияти дирӯзу 
имрӯзи ноҳияи Темурмалик-
ро шарҳ медодед?

– Симои ноҳияи Темур-
малик бо қомат афрохтани 
биноҳои хуштарҳу замонавӣ 
ба куллӣ тағйир ёфта, дар 
самти созандагиву бунёдкорӣ 
пешравиҳои куллӣ ба назар 
мерасад. Ҷиҳати омодагии 
ҳамаҷониба ба ҷашни 30-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ дар 
ноҳия 270 иншооти таъйино-
таш гуногун ба нақша гириф-
та шуда, аз ин шумора то ба 
имрӯз 170 адади онҳо бо си-
фати баланд ва ҷавобгӯ ба 
талаботи замони муосир сохта 
ба истофода дода шуда, чан-
дин сокини ноҳия бо ҷойи кор 
таъмин гардидаанд. Кӯшиш 
бар он дорем, ки то таҷлили 
30-солагии Истиқлоли дав-

латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
боқимонда иншооти ҷашниро 
сари вақт ва бо сифати баланд 
сохта ба истифода диҳем. 

– Саҳми фаъолони 
ҲХДТ дар раванди созан-
дагиву бунёдкорӣ чӣ гуна 
аст?

 – Саҳми фаъолони ҲХДТ, 
аз ҷумла соҳибкорони маҳал 
дар ин самт хуб ба назар ме-
расад. Бо дастгирии давлату 
ҳукумат, бахусус Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба соҳибкорон як қатор 
имтиёзҳо барои рушди соҳаи 
соҳибкорӣ дода шудааст, ки ин 
такони ҷиддӣ дар фаъолияти 
соҳибкорӣ мебошад. Иқдоми 
наҷиб ба соҳибкорон рӯҳу 
илҳоми тоза бахшида, онҳо 
ҷавобан ба ин ғамхориҳои 
Роҳбари давлат тасмим ги-
рифтанд, ки дар пешрафту 
тараққиёти Тоҷикистон саҳми 
хешро гузоранд ва ҷойҳои нави 
кориро ба сокинон муҳайё со-
занд. Ҳастанд фаъолони ҳизб, 
ки аз мо дархост мекунанд, 
то ин ки барои обод кардани 
гӯшае барояшон қитъаи за-
мин ҷудо намоем. Дархосту 
пешниҳоди онҳо аз ҷониби 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳия 
мувофиқи имконият дастгирӣ 
ёфта, онҳо дар сохтмону бун-
ёди иншооти хурду бузург 
ҷалб карда шудаанд. Бояд 
қайд кард, ки сафи чунин аш-
хоси ҳимматбаланду хайрхоҳ, 
соҳибкорони муваффақ ба мо-
нанди Ҳабибулло Сулаймонов 
кам нестанд. Бо ташаббуси 
ӯ роҳи мошингарди маркази 
ноҳия ба масофаи 1 километ-
ру 600 метр мумфарш гашта, 
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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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Раҷабзода Маҳмадсаид

Аз ИСТИқЛОЛ ТО 
ИСТИқБОЛ

Бунёди даҳҳо иншооти хурду бузург дар 
ноҳияи Темурмалик бо вусъат идома дошта, со-
кинони ноҳия ният доранд, ки ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назар-
рас истиқбол намоянд. Атрофи раванди корҳои 
созандагӣ суҳбате доштем бо чанд нафар аз 
масъулони ноҳия, ки фишурдаи онро пешкаши 
шумо мегардонем.
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там, ки сарват ҷамъ накардааму 
китоб гирд овардаам. Шояд баъд 
аз сари ман ҳам чандин нафар 
ин китобҳоро мутолиа намуда, 
дар ҳаққам дуои нек кунанд, – 
мегӯяд Ашуралӣ юсуфӣ. Ба гуф-
таи ӯ китоб сарчашмаи дониш, 
омили муваффақиятҳои ҳар на-
фар дар зиндагӣ аст. Китоб му-
аллимест, ки аз ту чизеро пинҳон 
намекунад ва муниси танҳоист. 

На ҳар кас ба қадри китоб ва 
заҳматҳои устод мерасад. Баъ-
зан китобҳояшро баъди истифо-
да кардан бозпас намеоранд ё 
ин ки аз беэҳтиётӣ корношоям 
мекунанд. ӯ мегӯяд, ки чунин му-
носибат маро бемор мекунад.   

 
ДАР МЕҲМОНИИ А. ЮСУФӢ

– Ҷустуҷӯи китобе моро ба 
хонаи Ашуралӣ юсуфӣ бурд. 
Устод бо самимияти хоса ба до-
хили хонааш таклифамон кард. 
Баъди мақсадамонро фаҳмидан 
якҷо ба китобхонаи устод раф-
тем, ки хонаи якҳуҷрагиеро дар 
ошёнаи якум ба китобхона таб-
дил дода буданд. Аз он рӯз солҳо 
сипарӣ шуданд ва баробари шу-
нидани номи китобхона он ман-
зара ҳатман пеши назарам мео-
яд. Дохили хона ҳама ҷо китоб, 
фақат роҳраве боқӣ буду халос. 

Ҳамчунин нигораҳои зиёде дар 
он хона гирдоварӣ шуда, шабеҳи 
осорхонаро низ дар худ гирифта 
буд. 

Ашк юсуфӣ дорои хислатҳои 
наҷиб мебошад, ки ҳамаи ин са-
мараи мутолиаи китоб аст. Хо-
наашро бо китоб оро додаасту 
онҳоро фарзандони маънавӣ, 
дӯсти беҳтарин, ҳамроз ва барта-
рафкунандаи эҳсоси танҳоӣ ме-
донад, – мегӯяд сармуҳаррири 
нашрияи "Ҳамрози халқ" 
Маҳмадалӣ Акрамов. 

Ашуралӣ юсуфӣ соли 2016 
барои фаъолияти пурсамари 50-
сола дар соҳаи матбуоти тоҷик 
бо пешниҳоди идораи рӯзномаи 
вилоятии "Хатлон" бо нишони  
“Аълочии Матбуоти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” қадршиносӣ гарди-
дааст.

ӯ новобаста аз синну сол пай-
васта дар ҷустуҷӯ аст. Рӯзномаву 
маҷалла дастрас мекунад ва 
мақолаҳо ба табъ мерасонад. 
Барои мутолиа ба дӯстон ки-
тоб пешниҳод менамояд. Дар 
зиндагӣ ба худ як шиор дорад: 
"Аз гаҳвора то гӯр дониш биҷӯ". 
Воқеан ҳам инсони аҷиб аст ва 
хислатҳои ибратбахш дорад. 

А. МИРЗОҚУЛОВА,
"Ҳамрози халқ" 

њаДисњои ПаЙѓаМбар

 Идома дар шумораи оянда

Ду тоифа аст, ки агар солиҳ бо-
шанд, ҳама ба салоҳ оянд ва агар фо-
сид бошанд, ҳама ба фасод гароянд 
- фақиҳон ( қонундони шариат ) ва 
зимомдорон ( роҳбарон ).

***
Бӯи биҳишт панҷсад сол роҳ ме-

равад, аммо ба машоми оқи падару 
модар ва даюс намерасад. Пурсиданд: 
даюс кист? Фармуд: Он ки бидонад 
занаш бо бегона сару кор дорад ( ва 
чорае наяндешад ).

***
Ҳар кӣ дар дунё дурӯғгӯ бошад, 

дар қиёмат ду забони оташин дорад.
***

Муъмин касест, ки аз кори некаш 
хурсанд ва аз кори бадаш нороҳат 

шавад.
***

Уламо ду табақаанд: Яке онҳо, ки 
ба  илм амал мекунанд, инон растаго-
ранд. Дигар онҳо, ки амал намекунанд 
- инҳо наҷот надоранд ва дӯзахиён 
аз таъаффуни онҳо ранҷ мебаранд. 
Болотарин ҳасрату надомат аз оли-
мест, ки касеро ба Худо бихонад ва 
даъваташро бипазирад ва аз роҳи 
тоъати Худо вориди биҳишт шавад, 
аммо он олим дар асари мухолифати 
илму ҳавопарастӣ ба дӯзах равад.

***
Ҷобир бинни Абдуллоҳи Ансорӣ 

гӯяд, Пайғамбар (с) фармуд: Он чи (аз 
он ) беш аз ҳама бар шумо бим дорам 
ҳавопарастӣ ва орзуи дароз аст, чи 
хоҳиши дил садди роҳи ҳақ аст ва 
орзуи охиратро ба дасти фаромушӣ 
месупоранд.

***
Ҳаё ду қисм аст: Яке аз заъфи 

нафс ва дигаре аз қуввати имон аст.
***

Ду кас аз шафоати ман 
бебаҳраанд:  Дарбории подшоҳи си-
тамгар ва диндори ифротӣ, ки аз 
роҳи “ғулу” ( муболиғаи зиёду таас-
суб ) аз дин хориҷ шавад.

ИНСОНИ НАҶИБ, 
ХИСЛАТҲОИ ИБРАТБАХШ

Бо ду ҷузвдони пур аз даст-
хат, китоб, рӯзнома ҳар гоҳ 
меҳмони идораи нашрияҳои 
маркази вилоят шуда, “чи гапои 
нав, чи навгонӣ ҳаст”, – гуфта ме-
пурсад. Маводҳояшро барои чоп 
пешниҳод мекунад. Навгониҳои 
китобу китобдорӣ, маҷаллаву 
мақолаҳоро донистан мехоҳад. 
Аз илм сухан гуфтан писандаш 
аст ва аз воқеаҳои ҷолиб боха-
бар шудан мехоҳад. Рӯзнома 
ва дигар нашрияҳои давриро  
пайваста мутолиа менамояд. 
Мақолае, ки писандаш ояд, ба 
роҳбарияти идора ва муаллиф 
миннатдорӣ мекунад, “раҳмати 
тиллоию нуқрагӣ” (ин ибораро 
зиёд истифода мекунад) мегӯяд. 

Меҳраш ба китоб то ҳаддест, 
ки зиндагӣ бидуни он барояш ҳеҷ 
аст. Дунёву сарваташ китоб аст 
ва ҳаёташ сарфи ҷамъоварии 
он шуда, теъдоди адабиёташ 
тахмин ба 7 ҳазор мерасад. Дар 
зиндагӣ барои ҷамъ овардани 

молу сарват кӯшише накарда, 
танҳо хазинаи маърифат гирд 
овардааст.

Ашуралӣ юсуфӣ 77 сола аст. 
Моҳи феврали соли 1944 дар 
деҳаи Баҳораки ҷамоати деҳоти 
Сангтӯдаи ноҳияи Данғара та-
валлуд шудааст. Соли 1962 
мактаби миёна ва соли 1967 фа-
култаи математикаи Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистон ба номи 
В.И.Ленинро хатм кардааст.

ӯ собиқаи 49-солаи омӯзгорӣ 
дорад. Мавсуф солҳост, ки дар 
рӯзномаву маҷаллаҳо мақола, 
ҳикояҳову қиссаҳо навишта, 
маҷмӯаҳояш дастраси хонанда-
гон гардидааст. Дар шаҳри Лева-
кант аксарият ӯро ҳамчун Муал-
лим юсуфӣ ё ин ки Ашк юсуфӣ 
хуб мешиносанд.

қОМУСИ зИНДА
–Устод Ашуралӣ юсуфӣ 

на вобаста аз он ки солманд 
ҳастанд, кӯшиш мекунанд, ҳар 
ҳафта ба хабаргирии аҳли эҷод 
биёянд. Метавон ӯро қомуси 
зинда, энсиклопедияи мат-
буоти маҳаллӣ номид. чунки 
баъзан рӯзномаҳоеро, ки аз 
китобхонаҳо, осорхонаҳо пайдо 
намекунем, аз бойгонии шахсии 
Ашуралӣ юсуфӣ пайдо кардан 
мумкин аст. Бо вуҷуди он ки устод 
юсуфӣ танҳо зиндагӣ мекунад ва 
ҳамсараш ин дунёро тарк карда-
аст, ҳамин муҳаббаташ ба китоб, 
рӯзномаву маҷаллаҳо ӯро зинда 

нигоҳ медоранд ва матбуот баро-
яш муқаддам аст. Барояш матбу-
от ва адабиёт нақши калидӣ до-
рад,–иброз дошт сармуҳаррири 
рӯзномаи "Хатлон" Носирҷон 
Маъмурзода.

Ашуралӣ юсуфӣ мегӯяд, ки 
чун дар давраи кӯдакӣ барода-
рам адабиёти гуногунро мутолиа 
мекард, меҳри китобу китобхонӣ 
дар замири ман бедор шуд. 
Ҷамъоварии китобро аз давраи 
мактабхонӣ шурӯъ намудам. За-
мони шӯравӣ якуним маротиба 
аз маошам бештар ҳаққи қалам 
мегирифтам. Китобҳоямро аз 
ҳисоби ҳаққи қалам харидорӣ 
кардаам. 

 
ФАРзАНДОНИ МАЪНАвӢ

Ба гуфтаи Зокир Ҳасан, мух-
бири рӯзномаи "Ҷумҳурият" устод 
юсуфӣ ғайр аз дӯстдор ва шеф-
таи китобу китобхонӣ коллексио-
нер ҳам аст. Нусхаи китобҳое, ки 
устод нигаҳ медоранд, шояд дар 
баъзе китобхонаҳои вилоятии 
мо набошад. Барои нигоҳдории 
китобҳояш ба ӯ ҷевони китоб, 
фазои мусоид барои он ки 
саҳифаҳои китобҳояш вайрон 
нагардад, мебояд таъмин карда 
шавад. 

Ашуралӣ юсуфӣ дар оила 
шахси танҳост. ӯ дар дунё танҳо 
китоб дораду бас. Ҳеҷ аз хотирам 
намеравад, ки боре як дӯстам аз 
устод пурсиданд, “устод фарзанд 
доред?” Устод бо таҳаммул дар 
ҷавоб гуфтанд, “бале, маънавӣ”. 

 – Аз ин ноком ва норизо нес-

НАқШИ ПАЁМ ДАР ПЕШРАФТИ 
ДАвЛАТИ ТОҶИКОН       

Тибқи талаботи моддаи 55-и Конститу-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷаласаи 
якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси на-
мояндагон Президент бо Паёми худ дар 
бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии ҷумҳурӣ баромад менамояд.  

Паёми Президент ба Парлумон 
– ин муроҷиати оммавии анъанавии 
ҳамасолаи Сарвари давлат ба ҳарду пала-
таи Парлумон мебошад, ки вазъи корҳоро 
дар мамлакат арзёбӣ намуда, самтҳои 
асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишва-
рамонро муайян мекунад. 

 Ба ҳамагон маълум аст, ки аз Паём то 
Паём ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
навгониҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва фарҳангӣ вусъат ёфта,  истеҳсоли 
маҳсулоти дохилии кишвар зиёд гарди-
да, баҳри солим нигоҳ доштани мардум 
маблағгузории давлатии соҳа ба маро-
тиб зиёд мегардад. Муассисаҳои тиббии 
шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо таҷҳизоти 
муосир таъмин гашта, баҳри баланд 
бардоштани сатҳи иҷтимоии кормандо-
ни соҳаи буҷетӣ музди меҳнати корман-
дон инчунин, стипендияи донишҷӯён ба 
қадри имкон зиёд карда шуда, бо мақсади 
дӯст доштани Ватан, забони модарӣ, 
донистани анъанаҳои неки аҷдодон 
рӯ ба омӯзиш ва таҳлили адабиётҳои 
бадеӣ оварда шуда истодааст. Ғайр 
аз ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар 
давлатҳои дунё муносибатҳои дипломатӣ 
ва ҳамкориҳоро густариш дода истода, 

муборизаи дастаҷамъонаро ба муқобили 
гурӯҳҳои ифротӣ-экстремистӣ пурзӯр 
карда истодааст. Аз ин иқдом ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки обрӯ ва мақоми 
Тоҷикистону Пешвои инсондӯсти мо, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар дунёи сиёсат боло 
рафта истодааст.

 Талошҳои гурӯҳҳои ифротӣ рӯз аз 
рӯз авҷ мегирад ва ин гуна тазоҳурот дар 
кишварҳое зиёд ба чашм мерасад, ки 
донишу фарҳанги мардумаш дар сатҳи 
зарурӣ нест. Асоси мубориза бар зидди 
терроризму экстремизм на яроқу аслиҳа, 
балки ақида, андеша ва донишу фарҳанги 
солими ҷавонон мебошад. Пас ҳар як 
фарди ҷумҳурии азизамонро зарур аст, 
ки дар гирифтани пеши роҳи гаравидани 
ҷавонон ба ин гуна гурӯҳҳои ифротӣ саҳм 
гузорад, бо донишу ҷаҳонбинӣ ва зиракии 
сиёсии худ парчамбардори кишвари худ 
бошад, зеро осоиштагӣ бузургтарин неъ-
мат аст.

Мо кормандони ҳокимияти судӣ даъ-
вату ҳидоят ва пешниҳодҳои Пешвои му-
аззами миллатро, ки дар Паёми навбатӣ 
ироа гардид, сармашки кори худ қарор 
дода, дар ҳамбастагӣ бо дигар мақомотҳо 
ба хотири фардои дурахшони Тоҷикистони 
соҳибистиқлол саъю кӯшиш хоҳем кард. 

  
Х.Р. ҶАЛИЛЗОДА, 

муовини раиси Суди                                                                                            
иқтисодии вилояти Хатлон 
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МАвҶЕ, КИ қАЛБҲОРО 
ТАСХИР КАРД

Абумуслим Сафаров 17 сола 
аст ва дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами 38-и 
шаҳри Бохтар таҳсил мекунад. 
Се сол пеш падараш ӯро барои 
соҳибкасб шудан ба Мактаби 
санъати бачагонаи шаҳри Бохтар 
оварда, дар онҷо ҳунари кандако-
риро аз худ мекунад.

ӯ мегӯяд, ки: “дар оилаи мо 
касе чунин ҳунарро надорад. Па-
дарам хост, ки ман ҳунарманд ша-
вам. Баъди дарси мактаб ба инҷо 
омада касб меомӯзам. Хушҳол 
ҳастам, ки бо вуҷуди хонанда бу-
данам аллакай соҳиби нон ва ном 
ҳастам”.

Абумуслим Сафаров ҳар 
дақиқаи вақташро самаранок ис-

тифода мебарад. Ҳар рӯз баъди 
дарси мактаб ба омӯзиши ҳунари 
кандакорӣ меравад. “Сандуқча, 
сандуқи калон, гулдон ва лавҳ 
омода мекунем. Як сандуқча 
дар як ё ду рӯз омода мешавад. 
Ба бозор бурда 30-40 сомонӣ 
мефурӯшем”, – мегӯяд ӯ ва илова 
кард, ки сандуқчаҳои онҳоро беш-
тар навхонадорон барои гузошта-
ни ҷавоҳирот харидорӣ мекунанд.

ӯ мегӯяд, ки ҳунари кандакорӣ 
мушкил ва дар навбати худ пуриф-
тихор аст. Ифтихорам аз он хотир 
аст, ки даҳҳо нафар бо ҳунарам 
мешиносанд ва қадр мекунанд. 
“Ин сандуқҳо бо асбобҳои махсус 
тарошида мешаванд. чанд намуд 
асбоб низ лозим аст. Ман оян-

даи худро фикр карда, хостам, ки 
ҳунар дошта бошам, то  зиндагии 
худро пеш бурда тавонам”, – гуфт 
Абумуслим Сафаров.

Мисли ӯ чандин нафари дигар 
низ ба Мактаби санъати бачаго-
наи шаҳри Бохтар омада, ҳунари 
кандакориро меомӯзанд. Беҳрӯз 
Олимов як сол пеш мактабро хатм 
кардааст. Алъон кори худро пайдо 
карда, зингаиашро пеш мебарад. 
ӯ ҳунари кандакориро хуб аз худ 
карда, ҳоло ба омода кардани 
сандуқҳои калонҳаҷм машғул 
аст. “Ҳунар беҳтарин сарват аст. 
Шахси ҳунарманд ҳеҷгоҳ хор на-
мешавад. Дар ҳар куҷое, ки набо-
шад, нони худро пайдо карда ме-

тавонад. Ба андешаи ман имрӯз 
ҳар як шахсро зарур аст, ки ҳунар 
омӯзад. Агар шахс соҳиби ҳунар 
бошад, зиндагии хуб низ дорад”, 
– мегӯяд Беҳрӯз Олимов.

Хуршед Аблоқулов, омӯзгори 
Мактаби санъати бачагонаи 
шаҳри Бохтар мегӯяд, ки дар тӯли 
5 соли фаъолияташ ба даҳҳо шо-
гирд ҳунари кандакориро омӯзиш 
додааст. Ба гуфтаи ӯ мардуми 
тоҷик расму оини аҷдодии худро 
ҳамеша пос медоранд. Сандуқу 
гавҳора зеби хонадони ҳар як 
тоҷику тоҷикистонӣ аст. “Мо бояд 
ҳунари кандакориро равнақ бах-

шем. Насли навраси имрӯзро 
ҳунарманд кунем. Нагузорем, ки 
ҳунарҳои мардумии мо аз байн 
раванд”, – ироа кард Хуршед 
Аблоқулов.

Аблоқулов ба рӯзномаи 
“Ҳамрози халқ” гуфт, ки дар 
Мактаби санъати бачагонаи 
шаҳри Бохтар беш аз 20 нафар 
ба омӯзиши ҳунари кандакорӣ 
машғул ҳастанд. Масъулин талош 
доранд, ки сафи чунин шогирдон 
зиёд бошанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

СОҲИБИ НОМ вА НОН ШУДАН 
МЕХОҲӢ, ҲУНАР ОМӯз

Дар Мактаби санъати бачагонаи шаҳри Бохтар дар баробари омӯзиши 
мусиқӣ, ҳунарҳои мардумӣ, аз қабили дӯзандагию бофандагӣ, кашидадӯзӣ ва 
кандакорӣ низ ба роҳ монда шудааст. Алоқамандони чунин ҳунарҳо бештар 
толибилмон буда, ҳар рӯз баъди дарс ба Мактаби санъати бачагона омада, 
ҳунар аз худ мекунанд.

 “Ача, хоки Ватан умад”, – гӯён 
кӯдакони маъсум шодикунон бо-
зиро як тараф гузошта, давида 
аз омаданам хабар медоданд. 
Кӯдакон ҳам дар он айёми беғаши 
бачагӣ маъюс буданд. Худованд 
он рӯзҳора дигар бар сари ҳеҷ 
фарзанди одам наёрад, бо таас-
суф мухбири радиои “Тоҷикистон” 
Тоҳир Розиқов аз он лаҳзаҳои 
талх қисса карду чашмонаш ашк 
гирифт... 

Ҳамчунин, илова кард, ки “ба-
родар аз бародар фирор дошт. 
Гузаштан аз дарёи хурӯшон, 
ки (он замон чунин пулҳо набу-
данд) монанди рафтан ба даҳони 
аждаҳоро дошт, дигар тарсе на-
меовард. Акнун миёни ду фарзан-
ди падар, волидайну ҷигаргӯшаҳо 
марз буд, марзи тоҷику афғон. 
Бародар аз бародар тарс дошт. 
Кишвар бесоҳиб... Мардуми тоҷик 
имтиҳони сангинеро аз сар мегу-
заронид. 

Ниҳоят иҷлосияи ХVI Шӯрои 
Олӣ баргузор гашт ва ақли со-
лим ғолиб омад. Раиси Шӯрои 
Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
таъйин шуданд. Аввалин ваъ-
даашон ҳамин буд, ки то охирин 
гурезаро ба Ватан барнагардо-
нанд худро хамчун роҳбар ором 
эҳсос намекунанд. Ин гуфтаҳо 
ба қалби мардум умед бахшид. 
Акнун роҳбарияти Кумитаи теле-
визион ва радиои назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи 
ҷадидеро ба ин хотир таъсис дод. 

Он замон роҳбарии ин кумитаро 
Бобоҷон Икромов бар уҳда дошт.

Мардуми фирорӣ муштоқи ди-
дори Ватан ва дар орзуи як каф 
хоки он буданд, аммо тарс ва 
нобоварӣ ба якдигар ҷойи меҳру 
муҳаббатро гирифта буд. Бовар 
кунонидани мардум осон набуд 
ва ҳар касро бовар ҳам намекар-
данд, ҳатто ба наздикони худ. 

Аввалин нашри барномаи 
“Хоки Ватан” 25-уми марти соли 
1993 соати 6:15 дақиқа ва такро-
ран соати 13:15 дақиқа бо садои 
дилнишину таъсирбахши ровии 
шинохтаи кишвар устод Абдура-
шид Хӯҷамқулов бо ин шеъри му-
ассир пахш гардид:

Хоки Ватан аз тахти 
Сулаймон хуштар,

Хори Ватан аз лолаву 
райҳон хуштар.

Юсуф, ки ба Миср 
подшоҳӣ  мекард,

Эй кош гадо будӣ ба 
Канъон хуштар.

Дар аввал мардум ба Кумитаи 
телевизион ва радио омада пай-
вандону наздикони худро даъват 
мекарданд. Пасон дар минтақаҳо 

барномаи мазкур сабт гашт. 
Акнун, мардуми фирории 

тоҷик дар хоки Афғонистон омо-
да буданд, ки дороии худро 
фурӯшанду радио бихаранд. Ра-
дио он замон ҳамнафаси фиро-
риён буд. Шабу рӯз назди радио 
буданд, ки аз Ватан чи садое ме-
шунида бошанд, бесаброна даъ-
вати пайвандону наздикони худро 
интизорӣ мекашиданд. 

Он замон 28 сола будам. 

Шароит набуд, пиёда роҳҳои 
тӯлониро тай карда, миёни мар-
дум сабти барнома мекардем 
ва дар баъзе ҳолатҳо якҷоя бо 
ҳамкорамон Аюби Хоҷамқул пайи 
иҷрои фаъолият будем. чун шу-
нидам, ки аксари фирориёни 
тоҷик дар хоки Афғонистон аз 
оне ки дар ин барнома кор меку-
нам, маро ғоибона мешиносанд 
ва ҳамарӯза дар ҳаққам дуои 
нек мекунанд, ин гуфтаҳо маро 
рӯҳбаланд кард. Кӯшиш мекар-
дам, ки боз ҳам бештар хизмати 
мардум намоям...

Дар гуфторҳо шахсиятҳои 
шинохта ва ҳунармандони маъ-
руфро истифода мекардем. Маҳз 
ҳамин қудрати сухан буд, ки мар-
думи парешони моро дигарбора 
боз ба ҳам овард. 

Он замон кор ниҳоят душвор 
буд ва силоҳбадастон ҳокими 
давр буданд. Ба минтақаҳо са-
фар мекардем, маълум набуд, 
кӣ дӯст асту, кӣ душман. Бо худ 
доиман ҳуҷҷат доштем, мабодо 
ҷасадамон бенишон намонад. 

«Ман сокини ноҳияи 
Шаҳритуз, кӯчаи чкаловск Дав-
латнисо Шоҳинбекова. Аз Шумо 
кормандони радиои Тоҷикистон 
хоҳиш менамоям, ки салому 
пайғоми маро ба фарзанди ази-
зам Хайриддинҷон, ки ҳоло дар 
хоки Афғонистон мебошад, расо-
нед. Хайриддинҷон, чаро Шумо 
модаратонро ин қадар дар азоб 
мемонед. Ана акаат Аҳлиддин 

сиҳату саломат дар паҳлуи ман 
мебошад. Аз ту хоҳиш менамоям, 
ки ҳарчи тезтар ҳамроҳи бибӣ ва 
амакҳоят ба Ватан баргард».

«Ман Хоҷаева Саломат-
хон, сокини колхози «Ҳақиқат»-и 
ноҳияи Вахш. Ассалому алейкум 
бародарам Ҳусейнҷон, бо аҳли 
оилаат Сабоҳат, духтарчаҳоят 
Шарофат, Мадина, Шафоат. Шу-
нидем, ки писарчадор шудаӣ, му-
борак бошад.! Бо аҳли оилаат ба 

Ватан баргард, худоро шукр дунё 
тинҷиву амонист.! Ҳусейнҷон ба-
родарат, Эҳсонхӯҷаро низ гириф-
та биёр. Аз номи ҳама ба Шумо 
саломи гарму ҷӯшон. Ҳамаи он 
ғарибафтодагоне, ки дар мулки 
Афғонистон зиндагӣ мекунед ба 
Ватан баргардед”. 

Суханони пур аз эҳсоси 
ватандӯстӣ дар чунин лаҳзаҳо ба 
рӯҳу равони ҳар ҳамдиёри дур аз 
Ватан бетъсир намонд. Баъд аз 
таҳияи силсилабарномаи «Хоки 
Ватан» гурӯҳ-гурӯҳ фирориён аз 
хориҷ, хусусан аз хоки Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистону Покистон, 
ӯзбекистону Эрон ва Русия бар-
мегаштанд. 

Ҳамарӯза ба унвонии барнома 
сокинони шаҳру ноҳияҳои киш-
вар ва ҳатто аз давлатҳои хориҷа 
нома менавиштанд ва зангҳои 
телефонӣ мешуд. Дар ин ҳама на-
виштаву гуфтаҳо азобу машаққат, 
дурӣ ва беному нишон гардида-
ни пайвандон ва баъазан ҳолат 
ба дидори ҳам расидани мардум 
инъикос меёфтанд. 

Дар нашри барнома рафти 
корҳои барқароркунӣ инъикос 
мешуданд, то умеди мардуми 
фирорӣ барои ба Ватан ома-
дан бештар шавад. Таҳиягарони 
барнома акнун аз ҷойи воқеа, ба 
хусус аз минтақаи Қӯрғонтеппа 
(ҳоло Бохтар), ки осебпазир буд, 
бештар барномаҳо омода мекар-
данд. 

«Ҳар рӯзи ман ғаму дард буд. 
Ҳар рӯзи ман як қисса буд, қиссаи 
талх. Вақте медидам, ки падару 
модаре умраш ба ҷое расида-
асту аз фироқи дурии фарзанд 
азоб дорад, гуларӯсе ҳамагӣ чанд 
моҳ қабл оиладор шудаву дар 

ёди маҳбубааш ҳаст ва ё кӯдаке 
аз волидони худ бо амри қисмат 
ҷудо гаштаву дар кӯчаи зиндагӣ 
ҳайрону зор, ростӣ дидани ин 
манзараҳо маъюсу дилозурдаам 
менамуд. Садои он рӯзҳо ҳанӯз 
ҳам ба гӯшам мерасад....

Дар таҳия ва пахши барно-
маи «Хоки Ватан» журналисто-
ну коргардонҳо, аз ҷумла Аб-
дурашид Хӯҷамқулов, Сурайёи 
Шуҷоат, Шарифи Мирсайидзод, 
Сафаралӣ Нозимов, Сафаргул 
Олимӣ, Бурҳон Раҳмонов, Аюби 
Хӯҷамқул ва чанде дигарон саҳми 
муносиб доштанд. Ҳамчунин, дар 
омода намудани барномаи мазкур 
барои шунавандагони бурунмарзӣ 
Б. Раҳмонов ва А. Таваллоев 
заҳмат мекашиданд, – ёдоварӣ 
намуд Тоҳир Розиқов, мухбири 
барномаҳои иттилоотии радиои 
“Тоҷикистон”.

Ҳарчанд аз он давр солҳо 
сипарӣ гардида бошад ҳам, 
ҳанӯз дар зеҳни мардуми киш-
вар, хосса онҳое, ки заҳри ҷанги 
шаҳрвандӣ ва ғурбатро чашида-
анд, хотираҳои талх боқист. Дар 
воқеъ, саҳми барномаи «Хоки Ва-
тан» дар муттаҳидӣ ва сарҷамъии 
миллати тоҷик ва расидан ба 
ормонҳои миллӣ беназир аст. 

Расонаи он замон дастрас 
радио буд. Радиои “Тоҷикистон” 
махсусан тариқи барномаи “Хоки 
Ватан” дар қалби мардум маъво 
дорад ва он замон рисолати ас-
лии худро назди давлату миллати 
худ муваффақона анҷом дода та-
вонист. 

Маҳмадалӣ АКРАМОВ,
Сангинмурод ШАРИФОВ,

“Ҳамрорзи халқ”

“Бародарону хоҳарони дур аз Ватан, ба Ватан баргар-
дед. Мо ба шумо кӯҳи тилло ваъда намекунем, аммо 
як бурида ноне, ки дорем, якҷоя мехӯрем, як қатра обе, 
ки дорем, якҷоя менӯшем. Шуморо хонаатон, замина-
тон, боғатон, мактабатон ва хешовандону наздико-
натон интизор аст”. 

Э. Раҳмон
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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» 

№13 (08.04.2021)-ро Шоимова Марҷона, 
донишҷӯи курси чоруми факултаи филоло-
гияи  ДДБ ба номи Носири Хусрав дуруст пур 
карда, аввалин шуда ба идораи рӯзнома ра-
сонид.

   Афандӣ аз рафиқаш ме-
пурсад: 

— чо кардӣ бо рут варам 
кардай?

   Рафиқаш:
—дина занбӯр газиданӣ 

буд, лекин успет накард.
    Афандӣ мепурсад:
—чихел?
   Рафиқаш:
—нав газиданӣ бд, ки 

занм ба кафгир задш.

***     
Нимашаб нозири милиса мар-
деро, ки сархуш буд, нигоҳ 
медорад: 

— куҷо ин қадар шитоб 
доред? 

     Маст: 
—барои шунидани лек-

сия.

    Нозири милиса: 
—дар ин ними шаб кӣ ба 

ту лексия мехонад?
   Маст:

—занам, командир, занам.
   

***
 Афандӣ ба занаш мегӯяд:
—занак! Дар пушти дас-

там туф кун. 
   зан ҳайрон шуда:
 —барои чӣ?
   Афандӣ:
 —духтур гуфт, ки заҳри 

мор ба ҷойи дардманд фоида 
дорад. 

***
Дар нақлиёти мусофир-

кашонӣ садои афтидани тан-
га шунида мешавад.    

Ронанда: 
—ин танга аз ман шуд, —

гуфта, хурсандона мошинро 
босуръат меронад.

Пиразани шӯхе:
— э шофёр оҳиста ҳай кн, 

бо нағалтм ай ть бшам. 

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 !!!


