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Пос доштани хотираи ҷавонмардоне, ки барои 
ҳифзи марзу буми Ватан ҷон нисор кардаанд, 
аз рисолати ҳар нафари ватандӯст маҳсуб 

мешавад. Ин маъниро Пешвои миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намудаанд.

Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон барои аёдати оилаҳои аскарону афсаро-
не рафтанд, ки дар ҳимояи марзи кишвар бо Ҷумҳурии 
Қирғизистон қаҳрамонона ба шаҳодат расидаанд.

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 36 (489), 
  29 сентябри 
  соли 2022

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
АЁДАТИ ОИЛАЊОИ
ДИЛОВАРОНИ ЉОНФИДО

Дар дидор бо волидайн 
ва наздикони аскарону 
афсарони шаҳид Мира-
лиён Қиёмиддин аз номи 
Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷи-кистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон изҳори тасалли-
ят намуда, иброз дошт, 
ки хотираи ин родмардо-
ни далер дар ёди таърих 
ҳамеша боқӣ хоҳад монд 
ва онҳо намунаи олии 
ҷавонмардию ҷасорат ва 
садоқат дониста меша-
ванд.

А. ҶОМӢ. 

Гуфтан ба маврид аст, 
ки аз ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ дар хати сарҳади 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ва Қирғизистон дар 
натиҷаи ҳамлаи хиёнат-
корона аз ҷониби кишва-
ри ҳамсоя 3 нафар фар-
зандони ин диёр - Пиров 
Муҳаммадҷон, сокини де-
ҳаи “Правда”-и ҷамоати 
деҳоти “Иттифоқ”, Тағой-
муродзода Шуҳратҷони 
Ҳикматулло, сокини деҳаи 
“Роҳи Сотсиализм»-и ҷа-
моати деҳоти «Калинин» 
ва Нуров Абдураҳим, со-
кини деҳаи «Н. Махсум»-и 
ҷамоати деҳоти «Якка-
тут» кушта шуданд. (Идома дар саҳ.  2 )

Миралиён Қ. А. бо 
аҳли хонадони шаҳидон 
суҳбати самимӣ наму-
да, ба волидайни эшон 
изҳори сипос намуд, ки 
чунин фарзандони ватан-
парастро ба камол расо-
нидаанд. 

НОРАК. 

Санаи 25 сентябр ра-
иси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Мира-
лиён Қиёмиддин Абду-
салимзода, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Норак Ҳасанзода 
Шаҳло Ҳасан ва муови-
ни раиси шаҳри Норак 
Маҳмадизода Хайриддин 
Ҳамро ба аёдати аҳли 
оилаи сарбози шаҳид, 
Маҳмудов Неъматулло 
Раҳматуллоевич рафта,   
ҳамдардӣ баён намуданд.

Дар ин асно гуф-
та шуд, ки корномаи 
Маҳмудов Неъматулло 
Раҳматуллоевич воқеан 
ҳам намунаи ибрат аст ва 
Ватан бо чунин фарзан-
дони ғаюри фидоии хеш 
мефахрад.  Зиндагии осо-
иштаи мову шумо ба ива-
зи ҷонфидоии чунин род-
мардони меҳан муяссар 
гардидааст. 

Корномаи ин ҷавони 
ватандӯст барои ҳазорон 
ҷавонони  кишвар  ва 
махсусан ҷавонмардони 
шаҳри Норак сабақи 
омӯхтанист. Ватан ва мил-



Як ҳафтаи ҳизб №36 29.09.2022«Ҳамрози халқ»2

Шуъбаи иттилоот
ва матбуоти КИ ҲХДТ

дар вилояти Хатлон

ҲАМКОРИИ ДАСТАҶАМЪОНА МЕБОЯД

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

лат ҳеҷ гоҳ номи фарзан-
дони ҷонфидою ҳомиёни 
баҳодури худро фаромӯш 
нахоҳад кард.

Маҳмудов Неъматул-
ло Раҳматуллоевич зим-
ни адои хизмати ҳарбӣ 
баҳри ҳимояи хоки Ватан 
дар хати сарҳади давлатӣ 
воқеъ дар ҳудуди шаҳри 
Исфара, дар задухӯрд бо 
душманони кишвар аз худ 
шуҷоату мардонагӣ нишон 
дода, рӯзи 16 сентябри 
соли 2022 қаҳрамонона 
ҳалок гардид. 

ЁВОН.

Ҳафтаи равон Мира-
лиён Қиёмиддин Абдуса-
лимзода, раиси Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон ва 
Саидзода Ҷамшед Ҳамро, 
узви КИМ ҲХДТ, раиси 
ноҳияи Ёвон ба аёдати ои-
лаи Худойбердиевҳо раф-
танд, ки фарзанди онҳо 
Фирдавс Худойбердиев 
дар марзи Тоҷикистону 
Қирғизистон қаҳрамонона 
шаҳид шудаст. 

Мавриди зикр аст, ки 
Худойбердиев Фирдавс 
Анварович 1 -уми августи 
соли 2002 дар маҳаллаи 
Ҳаёти Нави ҷамоати 
шаҳраки Ҳаёти Нави 
ноҳияи Ёвон чашм ба ола-
ми ҳастӣ кушода, баъди 
хатми МТМУ №36-и ноҳия 
дар курси ронандагии ТҶ 

“Мададгори мудофиа”-и 
ноҳия таҳсил намудааст. 
Пас аз хатми муассисаи 
мазкур аз санаи 6 октябри 
соли 2020 ихтиёран ба 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шо-
мил шуда, дар Қӯшунҳои 
сарҳадии КДАМ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон адои хизмат 
мекард. 

Ин фарзанди шуҷои 
Ватан рӯзи 17-уми сентя-
бри соли 2022 ҳангоми му-
дофиаи Ватан аз ҳуҷуми 
ноҷавонмардонаи ҷониби 
Ҷумҳурии Қирғизистон 
дар минтақаи сарҳадии 
ҳудуди ноҳияи Ис-
фараи вилояти Суғд 
қаҳрамонона шаҳид шуд. 

   
П А Н Ҷ .

Ҳафтаи гузашта ҳам-
чунин муовини раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон Ҳусейнзода 
Наврӯз, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ Файзизода 
Каримҷон ва дигар масъ-
улон ба аёдати хонаво-
даи Холбоевҳо рафта, 
ба пайвандону наздикони 

шаҳиди роҳи Ватан За-
йниддин Холбоев изҳори 
тасаллият намуда, кор-
намоии фарзанди меҳан-
дӯсти ин оиларо намунаи 
ибрат барои наврасону 
ҷавонони кишвар дони-
станд. 

Фарзанди ҷонфидои 
Тоҷикистон Холбоев За-
йниддин Эргашович 4-уми 
феврали соли 2002 дар 
деҳаи Зарбдори ҷамоати 
деҳоти Намунаи ноҳияи 
Панҷ, дар оилаи деҳқони 
асил таваллуд шуда, 
таҳсилоти ибтидоиро 
дар мактаби зодгоҳаш 
гирифтааст. Баъди хат-
ми МТМУ №28 бо ихтиё-
ри худ ба сафи Қувваҳои 

Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мепайвандад. 

Холбоев Зайниддин 
Эргашов дар таърихи 
16-уми сентябри соли 
2022 ҳангоми ҳимояи 
марзу буми Ватани хеш 
дар марзи Тоҷикистону 
Қирғизистон ба шаҳодат 
расид. 

Хотираи неки афса-
рону сарбозоне, ки ба 
хотири ҳимояи сарҳади 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қаҳрамонона ҳалок гарди-
даанд, то абад дар ёди мо 
боқӣ хоҳад монд. 

 Дар маркази вилоят – шаҳри 
Бохтар мизи мудаввар дар мавзӯи 
“Пешгирии зуҳуроти номатлуб дар 
байни занон ва ҷавонон, аз қабили 
ҷинояткорӣ, шомилшавии зано-
ну ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои 
экстремистӣ ва сӯиқасд ба ҷони худ” 
доир гардид.

Чорабинии мазкур бо ташаббу-
си Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон ташкил карда шуда, дар 
он масъулони раёсату шуъбаҳои 
кор бо занон ва оила, ҷавонон, на-

мояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
ҷомеашиносону коршиносони масои-
ли иҷтимоӣ ва собиқадорону фаъол-
занони вилояти Хатлон иштирок до-
штанд.

Дар мизи мудаввар масоили 
“Нақши бонувон дар пешгирӣ аз 
ҳодисаҳои ҷинояткорӣ, аз ҷумла, шо-
милшавии занону ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои экстремистӣ ва сабабҳои 
сӯиқасд ба ҷони худ”, “Нақши за-
нон дар ҷомеаи муосир ва пешгирӣ 
аз зуҳуроти номатлуб”, “Пешги-
рии ҷинояткорӣ дар байни занону 

ҷавонон” матраҳ гардид. 
Тавре, ки Миралиён Қиёмиддин 

Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон зим-
ни суханронии хеш изҳор дошт, имрӯз 
вақти он омадааст, ки бо ҷалби фаъо-
лону мутахассисони варзида ва масъ-
улони соҳаҳои марбута, ки дар ин 
самт миёни ҷомеа фаъолият доранд, 
чорабиниҳои фаҳмондадиҳиро байни 
занону ҷавонон густариш диҳем. 

– Пӯшида нест, ки баҳри пешгирӣ 
аз зуҳуроти номатлуб миёни ҷомеа 

танҳо чорабиниҳои ба роҳ мондаи 
масъулони бахши кор бо занон ва 
дигар сохторҳои марбута кифоят на-
мекунанд. Дар вилояти Хатлон зиёда 
аз 1 ҳазору 500 деҳа мавҷуд буда, ба-
рои ташкили суҳбату вохӯриҳои рӯ ба 
рӯ бо сокинони деҳоти мазкур моро 
мебояд ҳамкориҳои дастаҷамъона 
дошта, барномаҳоеро рӯи кор биё-
варем, ки амалишаванда бошанд. 
Аз ин рӯ, нақшаву барномаҳоеро, ки 
қонеъкунанда нестанд, аз нав такмил 
бояд дод ва ё бо таҳияи барномаҳои 
ҷадид фаъолияти худро дар самти 
пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб миёни 
бонувону ҷавонон ҷоннок намоем.

Дар мизи мудаввар ҳамчунин Сао-
дат Амиршоева, Солеҳамоҳ Қосимова, 
Тутинисо Назарова ва дигар фаъол-
занони касбу кори гуногун баромад 
намуда, оид ба вазъи ҷинояткорӣ 
миёни бонувон, пешгирӣ аз шомил-
шавии занону духтарон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои экстремистӣ, сӯиқасд ба 
ҷони хеш ва дигар зуҳуроти номатлуб 
ибрози андеша намуданд. Дар рафти 
муҳокимарониҳо иштирокчиён ҷиҳати 
саҳми бештар гузоштан дар ҳаллу 
фасли мушкилиҳои мавҷуда фикру 
андешаҳои худро иброз намуданд.

Ёдовар мешавем, ки мизи мудав-
вар бо композитсияи адабии хонан-
дагони синфҳои болоии муассисаҳои 
таълимии шаҳри Бохтар ва 
қадршиносии иштирокчиён ба анҷом 
расид.

“Ҳамрози халқ”
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БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 
ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

ВОСЕЪ.

Масъулони КИ 
ҲХДТ дар ноҳияи Во-
сеъ дар якҷоягӣ бо 
мутасаддиёни шуъба-
ву бахшҳои дахлдори 
ноҳия бо волидони 
хонандагони МТМУ 
№1 дар мавзӯи иҷрои 
талаботи қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд”, “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои 
террористиву экстремистӣ, омода намудани фарзандон ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ гузаронида шуд. 

Дар шароити имрӯза, ки ба воситаи шабакаҳои интернетӣ аз 
ҷониби гурӯҳҳои нохалафи дар хориҷи кишварбуда таблиғоти но-
дуруст амалӣ карда мешавад, зарур аст миёни мардум бештар кор 
бурда, мақсадҳои ғализи онҳоро фаҳмонид. Аз ин лиҳоз ҳамарӯз му-
тасаддиёни КИ ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ бо мардум суҳбату вохӯриҳо 
анҷом дода, натиҷаи корҳои анҷомдодаро бо аксҳо дар саҳифаҳои 
иттилоотии Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ мегузоранд.

МУЪМИНОБОД. 

Ҷавонони ноҳияи 
Муъминобод баҳри 
ободии маҳал ва 
таҷлили сазовори 
ҷашнҳои миллӣ дар 
баробари калонсо-
лон дар ҳашарҳои 
умумӣ фаъолона иш-
тирок намуда, кӯчаву 
хиёбонҳои маркази 

ноҳияро тозаву озода ва рангубор карда истодаанд.
Сокинони ноҳияи мазкур ифтихор аз он доранд, ки дар як фазои оро-

му осуда, истиқлол ва сулҳу ваҳдат зиндагӣ ва фаъолият намуда исто-
даанд. Бо қанотмандӣ иброз медоранд, ки баҳри ободиву пешрафти Ва-
тани азиз – Тоҷикистон пайваста саҳми арзандаи хешро хоҳанд гузошт.

ЛЕВАКАНТ.

Кумитаи иҷрояи 
Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар 
шаҳри Левакант бо 
мақсади татбиқи дасту-
ру супоришҳои Асос-
гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои мил-
лат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
вобаста ба оқилонаю самаранок истифода бурдани ҳар қитъа за-
мини корам бо усули хона ба хона вохӯриҳо гузаронида истодаанд.

Ҳамзамон, дар доираи ин тадбир масъулини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант аз заминҳои наздиҳавлигии сокино-
ни деҳаи Вахши Поёни ҷамоати деҳоти Ваҳдат дидан намуданд. 
Зимни боздид маълум гашт, ки бештари сокинон дар заминҳои 
наздиҳавлигии худ кишти тирамоҳии картошкаро ба роҳ мондаанд, 
ки ҳоло нашъунамои хуб доранд.

ХУРОСОН.

Бо мақсади ба-
ланд бардоштани 
маърифати сиёсии 
наврасону ҷавонон, 
тарбияи онҳо дар 
рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносӣ, ҳувияти 
миллӣ ва эҳтиром 
гузоштан ба мактабу маориф нақшаи муштараки Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ва Вазорати Маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳкими низоми таълиму тарбия 
дар муассисаҳои таълимии ҳудуди вилояти Хатлон тасдиқ кар-
да шудааст, ки тибқи он ҳар рӯзи шанбеи охири моҳ дар тамоми 
муассисаҳои таълимӣ соати сиёсӣ гузаронида мешавад. Бо ин 
мақсад дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и ноҳия 
бо иштироки муовини раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон Са-
идасрор Ғуломов, омӯзгорони соҳибтаҷриба ва собиқадор ми-
ёни наврасон ва ҷавонон Соати сиёсӣ дар мавзӯъҳои зерин: 
“Вазъи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаҳон дар давоми моҳи 
ҷорӣ”, “Татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон”, “Таъмини волои-
яти қонун ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ ва муқовимат ба ҳолатҳои 
қонунвайронкунӣ” гузаронида шуд.

      КӮЛОБ.

Дастгирии яти-
мон ва оилаҳои ни-
ёзманд ҷонибдорӣ аз 
иқдомҳои хайрхоҳонаи 
роҳбарияти олии киш-
вар арзёбӣ мегардад.  

Ҷиҳати иҷрои да-
стуру ҳидоятҳои Пре-
зиденти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи Гулрухсор Шарифзода, ра-
иси КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб туҳфаҳои соҳибкори ватандӯсту 
хайрхоҳ ба мактаб-интернати ёрирасони шаҳри Кӯлоб расонида 
шуд. Мавриди зикр аст, ки Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб дар ҳамбастагӣ бо аъзову 
ҷонибдорони ҲХДТ мунтазам ба ниёзмандону оилаҳои камбизоат 
кумакҳои гуногун мерасонад.

Дар ҳамин замина Шарифзода Гулрухсор бо роҳбарият, 
омӯзгорон ва толибилмони муассисаи номбурда ҳамсуҳбат шуда, 
наврасонро ба хониши аъло ва дар оянда саҳмгузорӣ дар рушду 
нумӯи ватани азизи худ даъват намуд.

        ПАНҶ.

Ташаббуси ҳизбии 
“Якҷоя месозем!” 
имрӯзҳо аз ҷониби 
сокинони деҳаву 
маҳаллаҳои ноҳияи 
Панҷ ҷонибдории комил 
ёфта, корҳои созанда-
гиву бунёдкорӣ бо ма-
ром идома доранд.

Мумфаршкунӣ яке 
аз самтҳои асосии ташаббуси дар боло зикргардида ба ҳисоб раф-
та, бобати сазовор ҷашн гирифтани 31-солагии Истиқлоли давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати созандаи Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби аъзо ва ҷонибдорони 
ташкилотҳои ибтидоии «Роҳсоз», ҷамоати деҳоти “Озодагон”, 
“Имом Машрабов” ва “Авангард”-и ноҳия 1550 метр роҳҳои байни 
деҳаҳои болозикр мумфарш карда шуд.

     Ҷ.  БАЛХӢ.

Дар ташкило-
ти ибтидоии ҳизбии 
“Маорифчиён”-и ҷамо-
ати шаҳраки Балхи 
ноҳия масъулини Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур бо аъзои 
ҲХДТ вохӯрӣ баргузор на-
муданд. Ҳамзамон ба аъ-
зои нав шаҳодатномаҳои 

ҳизбӣ тақдим гардида, масъулин таъкид сохтанд, ки ҳар як узви ҳизб 
бояд дар ҳалли масъалаҳои мубрами рӯз фаъол бошад.

    ВА Х Ш .
Санаи 25-сентябри соли 

2022 бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш 
дар  аксарият ҷамоатҳои шаҳраку 
деҳоти ноҳия Аксияи "Рӯзи 
ёдоварӣ" бо иштироки волонтёрон 
ва сокинон гузаронида шуд. 

Дар ин аксия аз ҷумла гуфта 
шуд, ки пос доштани оромгоҳҳо 
яке аз анъанаҳои неки миллиамон 
мебошад ва моро зарур аст насли 
имрӯзаро дар рӯҳияи хештаншино-
сию худогоҳии миллӣ тарбия намо-
ем, то ин ки аз гузаштагони худ ме-
роси илмию ахлоқӣ, фарҳангӣ ва 
анъанаҳои миллати кӯҳанбунёди 
тоҷикро омӯзанд ва аз гузаштагони 
худ ифтихор намоянд.

         Н. ХУСРАВ.
Дар ташкилоти ибтидоии 

«Арабхона»-и ҷамоати деҳоти 
Истиқлоли ноҳияи Носири Хус-
рав бо иштироки раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур Шаҳло Саидмуродова, 
раиси маҳалла Алимурод При-
мов ва директори МТМУ №13 
Илҳом Раҳмонқулов вохӯрӣ 
баргузор гардид.

Дар он асосан масъалаҳои 
ободонӣ ва созандагӣ бахшида 
ба 30-юмин солгарди таҷлили 
Иҷлосияи тақдирсози 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
даъвати ҷавонписарон ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷуиҳурии 
Тоҷикистон, таёрӣ ба давраи зи-
мистон ва захираи хӯроки 2-сола 
ва саривақтӣ супоридани ҳаққи 
узвият ба ҳизб баррасӣ шуданд.

Д У С Т Ӣ .
Бо мақсади бурдани корҳои 

таблиғотию оммафаҳмонӣ, амалӣ 
гардонидани ҳадаф ва бар-
номаҳои ҲХДТ аз ҷониби корман-
дони масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ бо кор-
мандони ташкилоту идораҳои 
ноҳия ва муассисаҳои бонкӣ 
вохӯриҳо баргузор карда шуд.  

Мақсад аз баргузории чунин 
вохӯриҳо бештар фаҳмонидани 
ҳадафҳои ҳизбӣ, моҳияти аксияҳои 
ҳизбӣ, таъмини иштироки фаъо-
лонаи сокинон ва кормандони 
идораҳо дар амалишавии чунин 
аксияҳо ва ҳамчунин ҷалби онҳо 
ба сафи ҳизб мебошад.

Ҷ А Й Ҳ У Н .
Ҷиҳати беҳтар намудани 

ҳолати обёрикунонӣ ва самара-
нок истифода намудани заминҳои 
кишоварзӣ, ки аз Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бармеояд, имрӯзҳо бо 
ташаббуси раис ва аъзои фаъо-
ли ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Иттифоқ” заҳбур ва ҷӯйборе, ки 
ба воситаи он заминҳои деҳаи 
Наврӯзи ҷамоати деҳоти Истиқлол 
обёрӣ мегардид, бо воситаи тех-
никаи махсус тоза карда шуд.



Як ҳафтаи ҳизб №36 29.09.2022«Ҳамрози халқ»4 №36,29.09.2022«Ҳамрози халқ»4

Дар ҳама давру замонҳои таърих омӯзгор миёни мардум 
мавқеи хосса дошта, дар тарбияи инсон ва ташаккули афко-
ри ҷомеа нақши меҳварӣ мебозад. Ҳамроқул Муҳиддинов аз 
зумраи омӯзгорони асилест, ки беш аз 40 соли умри хешро 
дар ин ҷодаи пурифтихор бахшидааст. 

ФИДОКОРИ КАСБИ
ХУД ТАРБИЯ БИНМОЕМ!

Обуна ба «Минбари халқ»  то 23 сентябр

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 23 сентябр

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Дӯстӣ 100 % 6
Панҷ 92,0 % 7
Н. Хусрав 90,0 % 8
Фархор 78,7 % 9
Ш. Шоҳин 75,6 % 10
Норак 73,0 % 11
Хуросон 71,4 % 12
Ҷайҳун 65,4 % 13
Бохтар 65,1 % 14
Кӯшониён 62,0 % 15
Муъминобод 60,2 % 16
Левакант 56,4 % 17
Ҷ.Балхӣ 55,4 % 18
Ҳамадонӣ 55,3 % 19
Қубодиён 41,5 % 20
Данғара 36,8 % 21
Ховалинг 31,7 % 22
Кӯлоб 22,5 % 23
Вахш 21,4 % 24
Ёвон 19,4 % 25

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Левакант 100 % 4
Восеъ 100 % 5
Кӯшониён 100 % 6
А.Ҷомӣ 100 % 7
Балҷувон 100 % 8
Панҷ 93,0 % 9
Бохтар 90,5 % 10
Норак 82,9 % 11
Дӯстӣ 78,6 % 12
Фархор 76,3 % 13
Ш. Шоҳин 74,0 % 14
Ҷайҳун 68,8 % 15
Хуросон 66,7 % 16
Ҷ. Балхӣ 65,5 % 17
Муъминобод 60,0 % 18
Данғара 57,1 % 19
Қубодиён 57,0 % 20
Ҳамадонӣ 50,1 % 21
Вахш 40, 0% 22
Ёвон 35,6 % 23
Ховалинг 26,7 % 24
Кӯлоб 19,2 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 61,1%  (23834 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 71,4%  (15208 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.

Ҳаёту фаъолияти ибратомӯзи 
ин марди наҷиб бозгӯи он аст, 
ки воқеан омӯзгорон роҳнамову 
роҳкушои ҷомеа ба сӯйи илму 
донишандӯзӣ ва фарҳангу камо-
лоти маънавиянд.

 Омӯзгор ҳидоятгари инсо-
ният ба раҳи рост, тарғибгари 
афкору амалҳои накӯкорӣ баҳри 
рушду пешрафт ва зиндагии 
шоистаи мардум арзёбӣ ме-
гардад. Дар воқеъ, онҳоянд, ки 
имрӯз якояки мо бо баҳрамандӣ 
аз илму дониш баҳри рушду 
тараққиёти ҷомеа саъю талош 
менамоем.

Ҳамроқул Муҳиддинов соли 
1962 дар шаҳри Панҷакенти ви-
лояти Суғд, дар оилаи омӯзгор 
чашм ба дунёи ҳастӣ кушодааст.

Соли 1973 мактаби миёна-
ро бо баҳои аъло хатм карда, 
ҳуҷҷатҳояшро ба Донишкадаи 
тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино месупорад, 
аммо мутаассифона дар озмуни 
ниҳоӣ ноком мегардад.

Ӯ аз ин рӯҳафтода нашуда, 
баъди як соли омодагии ҷиддӣ 
ба факултаи химия ва биологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
дохил мешавад ва соли 1979 ин 
боргоҳои илму маърифатро бо 
сари баланд хатм менамояд.

Тавре ки ӯ нақл намуд, дар 
баробари омӯзгорӣ инчунин, дар 
вазифаҳои мухталифи сатҳи 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Кӯшониён кору фаъолият наму-
дааст. Айни замон вазифаи му-
шовири фанни химия ва биоло-
гияи шаъубаи маорифи ноҳияро 
бар уҳда дорад.

Ҳамроқул бо амри тақдир дар 
ноҳияи имрӯза Кӯшониён суку-

нат ихтиёр карда, соли 1986 бо 
ҳамкораш Сабоҳат Неъматулло-
ева, ки дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами 1-ноҳия 
кору фаъолият менамуданд, ои-
ладор мешавад. Дар зиндагӣ бо 
ҳамсари меҳнатдӯсту оқилааш 
хушбахтанд ва соҳиби се фар-
занд мебошанд, ки ҳамаи онҳо 
соҳиби маълумоти олӣ ҳастанд.

– Насли даврони истиқлолро 
мебояд, ки бо шукргузорӣ 
аз сулҳу субот ва дасто-
варду пешравиҳои даврони 
соҳибистиқлолӣ бо дониши хубу 
аъло таҳсил намуда, дар оянда 
баҳри рушду пешрафти Ватани 
худ саҳми арзанда гузоранд.

Дар муроҷиат бо ҷавонон 
гуфтаниам, ки дар баробари 
дигар касбҳо пешаи омӯзгорӣ 
ҳам муҳиму мояи ифтихори 
мардум аст. Ман ҳанӯз дар за-
мони аз устодони мактабиам 
сабақ омӯхтан шунида будам, 
ки муаллим чароғи роҳнамоест 
ва рисолаташ тарбияи дуру-
сту роҳнамоии наслҳои ояндаи 
кишвар ба зиндагии шоиста ме-
бошад.

Дар рушду пешрафти инсон 
дар баробари интихоби дурусти 
касб ҳамзамон шавқу рағбати 
беандоза мебояд, то бо ташаб-
бускориву эҷоди идеяҳои созан-
да нақше дар рушди ҷодаи инти-
хобнамудааш гузорад.

Бинобар ин, агар шахс аз 
хурдӣ нисбат ба касбу коре 
таваҷҷуҳ дошта бошад, танҳо 
бо саъю талош пешрафт хохад 
намуд. Шахсан зиёда аз 40 сол 
боз насли наврасро дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ, хештаншиносиву 
худогоҳӣ тарбия карда истода-
ем, – мегӯяд ӯ.

Дар шароити кунунӣ, ки сатҳу 
сифати таълим дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ коҳиш 
ёфтааст, омӯзгори асил касби 
пурифтихори худро аз ҳарвақта 
дида бештар бояд дӯст дорад ва 
новобаста ба мушкилиҳои кори 
таълиму тарбия рисолати худро 
самимона адо намояд.

 Омӯзгор пеш аз ҳама, шогир-
дони худро дӯст дошта, онҳоро 
дар рӯҳияи инсондӯстиву 
ватанпарварӣ ва арҷу эҳтиром 
ба муқаддасоти миллату 
давлатдорӣ тарбия бинмояд.

Давоми фаъолияти пур-
самари омӯзгорӣ Ҳамроқул 
Муҳиддинов шогирдони зиё-
деро ба воя расонида, имрӯз 
бештари онҳо дар ҷодаҳои гу-
ногун фаъолият доранд. Бо иф-
тихору хурсандӣ аз дастоварду 
пешравиҳои дастпарваронаш 
муаллими собиқадор онҳоро боз 
ҳам ба бозомӯзиву такмили до-
нишу касбият ташвиқ менамояд.

Барои хизматҳои шоёнаш 
дар рушди соҳаи маориф устод 
Ҳамроқул Муҳиддинов бо унво-
ни Аълочии маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ифтихорнома ва 
сипосномаҳои гуногун сарфароз 
гардидааст.

Зимни суҳбат бо устод эҳсос 
мешуд, ки дар воқеъ, фидоии 
пешаи омӯзгорӣ буда, ба синну 
соли худ нигоҳ накарда ҷиҳати 
ҳаллу фасли масъалаҳои самти 
таълиму тарбия таваҷҷуҳи беан-
доза дорад. Маҳз бо саъю тало-
ши пайваста ва хислатҳои неки 
инсонияш вай дар дилу дидаи 
шогирдон маъво гирифтааст.

Сафедии мӯи сари омӯзгори 
ватандӯст нишонаи ғаму андӯҳи 
зиндагӣ не, балки ҳар тори ну-
ронии он натиҷаи заҳматҳои 
шабонарӯзии устод аст, то нас-
ли наврас илму сабақи судман-
де бардошта бошанд.

 Тавре Ҳамроқул Муҳиддинов 
иброз медорад, омӯзгор ҳамон 
вақт дар ҷодаи таълиму тар-
бия муваффақ мешавад, ки 
ба дили шогирдон роҳ ёфта, 
аз миёни онҳо беҳтаринҳоро 
ба ҷодаи омӯзгорӣ роҳнамун 
созад, то наслҳои ояндаи мо 
идомадиҳандаи ин рисолати 
муқаддас бошанд. Яъне фидо-
кори касби худ тарбия бинмоем!

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ, 
“Ҳамрози халқ”
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Гулмаҳмад Кишваров, табиби оилавӣ дар деҳаи Ло-
лазор 1-и ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш аст. 
Бунгоҳи тиббии деҳаи мазкур вагонхона аст. Он дар як 
гӯшаи муассисаи таълимии деҳа ҷойгир шудааст. Ҳарчанд 
бунгоҳи тиббӣ (вагон) бо оддитарин шароит таъмин нест, 
вале бо вуҷуди ин Гулмаҳмад вазифаи хешро назди мар-
думи ин деҳаи кӯҳистон аз сидқи дил иҷро мекунад.

ВАХШ. ТАБИБЕ, КИ ДАР
ВАГОН ФАЪОЛИЯТ МЕКУНАД

Б У Н Г О Ҳ И  Т И Б Б Ӣ
Д А Р  ВА Г О Н

Ба гуфтаи сокинон деҳаи 
Лолазор 1 аз маркази ноҳияи 
Вахш беш 60 километр 
дур воқеъ аст ва он миёни 
доманакӯҳҳои шаҳри Левакант 
ва ноҳияи Данғара ҷойгир ме-
бошад. Бо гузашти 30-соли 
соҳибистиқлолӣ вагони оҳанин 
ба бино табдил наёфт ва ша-
роити зарурӣ дар ин муассиса 
муҳайё нагашт. Мардуми деҳа 
нисбати Гулмаҳмад Кишваров 
эҳтироми хосса доранд, зеро 
ба гармию сардиҳо ва набуди 
шароити зарурӣ нигоҳ накарда, 
поквиҷдонона ба онҳо хизмати 
тиббӣ мерасонад. 

Чанде пеш кормандони 
нашрияи «Ҳамрози халқ» ба 
деҳаи мазкур рафта, аз шаро-
ити бунгоҳ ва хизматрасонии 
тиббии ин мавзеъ мавод нашр 
карда буданд. Воқеан шароити 
корӣ дар вагон хуб нест. Дохи-
ли он дар тобистон аз ҳад зиёд 
гарм ва дар зимистон ниҳоят 
сард аст. Гулмаҳмад Кишваров 
табиби деҳаро дар назди бунгоҳ 
вохӯрдем, ки ба хонаи яке аз 

беморон барои гузаронидани 
сӯзандору мерафт.

Ӯ мегӯяд, ки аз соли 2012 то 
инҷониб табиби деҳа шуда, кор 
мекунад ва зодаи ҳамин деҳа 
аст. Хушҳол аз он аст, ки табиб 
шуда, барои аҳли деҳааш хиз-
мат мерасонад. 

«Аҳолии деҳаи мо беш аз 
1200 нафар мебошад. Ша-
роити бунгоҳ хуб нест, вале 
шабу рӯз дар хизмати мардум 
ҳастам. Беморонро рафта, дар 
хонаҳояшон сӯзандору мегуза-
ронам. Мехоҳем шароити корӣ 
дар бунгоҳ фароҳам бошад, 
то тавонем ба мардум хизма-
ти сифатнок расонем», – гуфт 
Гулмаҳмад Кишваров.

ЁДЕ АЗ РӮЗҲОИ САХТИ
ПАНДЕМИЯИ COVID-19

Мардуми деҳа кори таби-
би деҳаро хуб арзёбӣ карда 
мегӯянд, ки бо вуҷуди гармию 
сардиҳои фаслҳои зимистону 
тобистон ба хонаҳояшон раф-
та, кумаки тиббӣ мерсонад. 
Сайлонгул Салоҳова, зане аз 
деҳаи Лолазор зимни суҳбат 
ироа дошт, ки ягона писар ва ке-

линаш ҳарду маъюби гурӯҳҳои 
якум ва дуюм ҳастанд. Ҳангоми 
бемор шудан наметавонанд ба 
роҳатӣ ба назди духтур раванд. 
Аз ин рӯ духтур худаш барои 
гузаронидани сӯзандору ё му-
айян кардани ҳарорат ба хонаи 
онҳо меравад.

«Деҳаи мо аз маркази ноҳия 
хеле дур аст. Роҳкиро қимат 
шудааст. Фарзанди маъюб до-
рам, шароитамон хуб нест. 
Камбизоат ҳастам. Раҳмат ба 
духтур Гулмаҳмад, ки зуд-зуд 
омада аз аҳволи фарзанди 
ман хабар мегирад. Охир бояд 
дар ҳамин деҳаи мо бунгоҳи 
тиббӣ созанд, то ки дар ша-
роити беҳтар ба беморону ко-
рафтодагон хизмат расонида 
шавад», – мегӯяд С. Салоҳова.

Мисли Сайлонгул Салоҳова 
занони дигаре аз шароити бади 
бунгоҳ ва корҳои хуби духтур 
Гулмаҳмад Кишваров ёдоварӣ 
карда мегӯянд, ки рӯзҳои сахтеро 
дар давраи пандемия паси сар 
кардаанд. Аммо ҳанӯз ҳам ди-
лашон ором нест, зеро шароити 
тиббӣ дар деҳаашон нохуб аст. 

Файзигул Ғафурова, со-
кини дигари деҳа мегӯяд, 
ки: «дар он вагон ҳамагӣ як 
кати хоб аст. Тобистон дохи-
лаш гарм ва зисмистон сард 

аст. Касе барои гузаронидани 
сӯзандору ба онҷо намеравад. 
Бо ном бунгоҳи тиббӣ аст. Ҳама 
вазнинӣ дар гардани духтур. 
Баробари муроҷиат шабу рӯз ба 
хонаҳоямон меояд, лозим бо-
шад назди бемор мемонад. Ин 
гуна мутахассисонро дастгирӣ 
кардан лозим. Ақалан як би-
нои хуби муҷаҳҳаз бо шароити 
зарурӣ бисозанд, то мардум ху-
дашон ба назди духтур раванд. 
Дар вазъияти бемории корона-
вирус ҳам мардуми деҳа ва ҳам 
духтур азоб кашиданд», – ироа 
дошт Файзигул Ғафурова.

СОКИНОН БУНГОҲ
СОХ ТА Н Д ,  ВА Л Е …

Зимни таҳияи ин мавод би-
нои дуҳуҷрагии нотамоми ха-
робаеро вохӯрдем, ки то ҳадде 
деворҳояш фарсурда шуда-
анд. Сокинон гуфтанд, ки би-
нои нотамом бунгоҳи тиббӣ 
аст, ки бо ташаббуси мардум 
тариқи ҳашар сохта шудааст. 
Аммо бо он шароите, ки до-
ранд натавонистанд биноро то 
ба охир расонанд. Аз тарафи 
мақомоти маҳал низ таваҷҷуҳ 
нест. Деворҳои он бино борону 
барфҳои зиёдеро дидаанд. Со-
кинон мегӯянд, ки хоҳишашон 
таъмини бунгоҳи тиббӣ бо ша-
роити замонавӣ аст. 

 
БА ДЕҲАҲОИ ДУР ҲАМ 
ТАВАҶҶУҲ МЕБОЯД
Ба гуфтаи мақомот дар 

ноҳияи Вахш 58 бунгоҳи тиббӣ 

ва 13 маркази саломатӣ фаъо-
лият доранд. Шералӣ Нуров, 
роҳбари Муассисаи кумаки 
аввалияи тиббии ноҳия дар 
суҳбати телефонӣ ба нашрияи 
«Ҳамрози халқ» иттилоъ дод, 
ки сохтмони бунгоҳи тиббӣ дар 
деҳаи Лолазор ба итмом раси-
да, дар он корҳои рангуборкунӣ 
рафта истодааст. Феълан дар 
10 маркази саломатӣ корҳои 
таъмирӣ идома дорад. Инчу-
нин, тибқи нақша ду бунгоҳи 
саломатии дигар сохта ба исти-
фода дода мешавад. 

Дар доираи нақшаи 30-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ дар 
баробари дигар шаҳру навоҳии 
мамлакат, дар ноҳияи Вахш 
низ бунёди иншоотҳои ҷашнӣ 
хеле назаррас буд. Феълан бе-
морхонаи марказии ноҳия низ 
таъмири асосӣ шуда истодааст. 
Аён аст, ки шароити лозимӣ 
барои табибону беморон таъ-
мин хоҳад шуд. Аммо дар ба-
робари ин мақомоти марбута 
бояд ба деҳаҳои дурдасти худ 
дар самти бунёд ва ё таъмири 
бунгоҳҳои тиббӣ таваҷҷуҳи хос-
са намояд.

СУОЛИ БЕ ҶАВОБ

Ҳарчанд мақомот аз сохта 
шудани бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи 
Лолазор  мегӯяд, вале мардуми 
деҳа ба ин гуфта розӣ нестанд. 
Зеро мушкилашон ҳанӯз ҳам 
ҳалли худро наёфтааст. Моҳи 
феврали соли равон хабарни-
гори нашрияи «Ҳамрози халқ» 
Ҷамолиддин УСМОНИЁН дар 
бораи мушкилоти ҷойдоштаи 
деҳаҳои Лолазор 1 ва Лолазор 
2 мақолаи таҳлилие бо номи 
«Бунгоҳи тиббӣ ё харобаҳои 
мадоин» омода ва ба нашр ра-
сонида буд. Аммо то кунун муш-
килоти ҷойдошта дар деҳаҳои 
мазкур бартарф нашудаст. Чаро 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Вахш то ҳол ба мақолаи мазкур 
вокунише нишон надод? Ин суол 
ҳанӯз ҳам беҷавоб мондааст.

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

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Тибқи иттилои масъулони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят дар амалиёти “Рӯзи ёдоварӣ”-и якшанбеи охири 
моҳи сентябр беш аз 50 ҳазор аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ иштирок 
доштанд. Ташаббускорон тасмим доранд, ки то охири соли равон 
тамоми оромгоҳҳои ҳудуди вилоятро тозаву озода менамоянд.

ШАХСИЯТЊОИ МУВАФФАЌИ ХАТЛОН

 Чанде пеш китоби навбатии Мир-
зо Усмони Тоҷ бо номи «Шахсиятҳои 
муваффақи Хатлон» интишор гардид, 
ки дар ҳаёти фарҳангии вилоят падидаи 
тозае ба шумор меравад. Ёдовар бояд 
шуд, ки Мирзо Усмони Тоҷ зиёиест, ки 
пайваста умри худро ба мутолиа ва таъ-
лифи китоб сарф намуда, то ба имрӯз 
чандин китобҳои ӯ ба нашр расидаанд. 
Хонанда ба китобҳои қаблии ӯ: «Дур-
рнома» (1995), «Суҳбати Илоҳӣ» (1997), 
«Энсиклопедияи энсиклопедияҳо» 
(2005), «Муздур» (2015) ва «Сад соли 
бузург» (номатбуъ) ошноӣ дорад ва инак 
аз китоби «Шахсиятҳои муваффақи Хат-
лон», ки дар он мақола, мусоҳиба ва 
очеркҳои муаллиф фароҳам омадаанд, 
баҳраманд хоҳад шуд.  Китоб дар бораи 
шахсиятҳои касбу кори гуногуни вило-
яти Хатлон навишта шудааст, ки эшон 

Рӯзи ёдоварӣ аз ташаббусҳои 
наҷиби Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон аст, ки ба хотири 
тозаву озода намудани дохил ва 
атрофи оромгоҳҳо аз ҷониби аъзо 
ва ҷонибдорони ҳизб ҳар рӯзи як-
шанбеи охири ҳар моҳ роҳандозӣ 
мегардад. Ин амалиёти муштарак 
дар ҳамкорӣ бо Шӯрои Ҳаракати 
ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
амалӣ гардида, то имрӯз бо на-
вбат тамоми қабристонҳои ҳудуди 
вилоят мунтазам аз алафҳои 
хушкшудаи худрӯй тоза гардида, 
гирду атрофи оромгоҳҳо бо девору 
симтур иҳота карда, ниҳолҳои гулу 
дарахтон шинонида мешаванд. 
Иқдоми мазкур ҷиҳати тозаву озо-
да нигоҳ доштани қабристонҳо 
дар тарбияи маънавии ҷомеа ва 
тарғиби арзишҳои инсондӯстӣ ва 
арҷу эҳтиром гузоштан ба гузаш-
тагони хеш нақши муассир гузош-
та, аз ҷониби сокинони вилоят 
ҳамовозӣ пайдо намуда истодааст.

АЗ ПАЙИ ХАЙРУ САВОБ

Искандар Раҳматшоев, со-
кини ноҳияи Ҷайҳун иброз медо-
рад, ки бо ташаббуси ҲХДТ таҳти 
унвони “Рӯзи ёдоварӣ” ҳамакнун, 
таваҷҷуҳи мардум ба тоза нигоҳ 
доштани оромгоҳҳо зиёд шуда, 
аз замони роҳандозӣ гардидани 
ҳашарҳои дастаҷамъона соки-
нон дар баробари тоза намудани 
оромгоҳҳо аз хору алафҳои хуш-
кида, ҳамзамон ба таъмиру кабу-
дизоркунии шафати роҳҳои сӯи 
қабристонҳо иқдом гирифта, дар 
ҳудуди қабристонҳо ниҳолони со-
яафкан шинонида истодаанд.

–Чуноне мутафаккири бузург 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ гуф-
тааст “Ҳар ки моро ёд кард Эзид 
мар ӯро ёд бод”. Ташаббуси ҳизбии 
“Рӯзи ёдоварӣ” ин пос доштани гу-
заштагон, арҷ гузоштан ба хоти-
раи онҳо аст. Ташаббуси мазкур 
иқдоми хайру савоб аст, зеро дар 
доираи он гӯшае, ки ҳамагон ба он 
бо эҳтироми хос по мегузорем, тоза-
ву озода шуда, дар ин радиф дигар 
корҳои ободонӣ низ дар оромгоҳҳо 
анҷом дода мешаванд. 

Ин иқдом имрӯз аз ҷониби соки-
нони Кӯлобшаҳри бостонӣ хеле хуб 
пазируфта шуда, саривақтӣ амалӣ 
мегардад. Хусусан дар доираи ин 
иқдом аз ҷониби узви раёсати Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб, раиси шаҳр Назарзода Бах-
тиёр Худоёр роҳи оромгоҳи деҳаи 
Сангпари ҷамоати деҳоти Зиракии 
шаҳри Кӯлоб мумфарш гардида ис-
тодааст,– ёдовар шуд Шаҳноза Нус-
ратова, мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб. 

Ҳамчунин, Фирӯз Саимуъ-
минзода, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 
мегӯяд, ки мардум ин ташаббусро 
эҳтиром ба гузаштагон унвон дода, 
онро саривақтӣ меҳисобанд. Аз 
ҷумла фаъолони ҳизб иқдом гириф-
та истодаанд, ки роҳравҳои ҳудуди 
оромгоҳҳоро ҳамвору обод (мум-
фарш, сангфарш) созанд. Марҳила 
ба марҳила идома ёфтани амали-
ёти мазкур боис ба он хоҳад гашт, 
ки насли наврасу ҷавон хотироти 
гузаштагонро пос дошта, ба ҳамин 
васила дар рӯҳияи инсондӯстиву 
инсонпарварӣ ташаккулу тарбия 

ТАШАББУСЕ БО 
ҲАМОВОЗИИ КОМИЛ

дар касбу кор ва соҳаи худ ба пояи ба-
ланд расидаанд. Китоби мазкур аз 476 
саҳифа иборат мебошад.

Муаллиф кори хайре анҷом дода, 
дар китоб роҷеъ ба афроде, ки мардум 
онҳоро ҳамчун шахсони меҳнатдӯсту 
ташаббускор дар ҷомеа мешиносанду 
эҳтиром мекунанд, маълумоти арзанда 
додааст. Мирзо Усмони Тоҷ барои на-
виштани чунин як китоби бузург заҳмати 
фаровон кашида, шаҳр ба шаҳр, ноҳия 
ба ноҳия, ҷамоат ба ҷамоат, деҳа ба 
деҳа гашта, дар бораи шахсони арзан-
даи мавзеъ маълумот ҷамъоварӣ на-
мудааст, ки рӯзгору зиндагии эшон мояи 
ибрати дигаронанд.

Ӯ барои ба ҳар як қаҳрамони китоби 
хеш мусоҳиба оростан чанд рӯзи худро 
барои пайдо кардани вақту шароити 
мусоид ва барои очерк навиштан чанд 
ҳафтаи худро сарф намуда, дар охир 
ба он муваффақ шудааст, ки китоби 
«Шахсиятҳои муваффақи Хатлон» рӯи 
чоп ояд. Ҳангоми таҳияи китоби мазкур 
гарчанде кори мушкилу пурмашаққат 
бошад ҳам, муаллиф тоб оварда, дар 
охир ин кори хайрро анҷом додааст. Ки-
тоби мазкур ҷанбаи тарбиявию ахлоқӣ 
дошта, хонанда ҳангоми мутолиаи он 
бо чеҳраҳои маъруфу машҳури Хатлон-
замин ошно мегардад ва рӯзгори ба сар 
бурдаи ҳар кадоми онҳо худ барояш 
дарси ибратанд.

Хонанда агар аз китобҳои собиқи 
Мирзо Усмони Тоҷ дар мавзӯъҳои гуно-
гуни ҳаёт матлаб хонда бошад, ӯ дар 
ин китоб бо ҳаёти ибратомӯзи чеҳраҳои 
Хатлонзамин шинос мешавад. 

Барои мисол ӯ таассуроти худро 
аз шиносоӣ бо котиби якуми Комитети 
партиявии ноҳияи Панҷ Чиллаев Ис-
кандар Чиллаевич, ки дар пешгуфтори 
китоб баён доштааст, хеле самимӣ ба-
ромадааст. Муаллиф пас аз шиносоӣ 

бо ӯ мақсади худро, ки бо раиси колхоз 
Кабут Сайфиддинов ҳамсуҳбат шуда-
нист, хеле табиӣ ба қалам додааст. Му-
аллиф пас аз шуносоӣ бо кору бор ва 
меҳнатдӯстии Кабут Сайфиддинов ба 
хулосае меояд, ки ҷавонҳо кадрҳои тил-
лоии давлат не, балки пирони куҳансол 
кадрҳои тиллоии  давлат будаанд, зеро 
агар ҷавонон пойдевори як давра бо-
шанд, пирони куҳансол пойдевори ду 
давраанд. Ҳамчунин ӯ меафзояд, ки 
олам ҳадис аст, яъне ҳодиса ҳаст. Ба-
рои он ки олам тағйирёбанда аст, яклухт 
намебошад. Ҳамин тавр Мирзо Усмони 
Тоҷ китобашро бо мақсади дар оянда 
барои ҷавонон ибрату сабақомӯз гарди-
дан ҳаёт ва фаъолияти сабақомӯзи ода-
мони рӯзгордидаю хизматнишондода ва 
собиқадорони вилояти Хатлонро мавзӯи 
китоби навбатии худ қарор додааст. 
Ҳангоми мутолиаи китоб ҳадиси зерини 
Пайғамбари ислом ҳазрати Муҳаммад 
(с) пеши назар меояд, ки фармудааст: 
«Хушбахт он аст, ки аз саргузашти дига-
рон панд гирад».                                                      

Муаллиф ҳангоми таҳияи китоб ба 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хат-
лон сафар карда, доир ба шахсиятҳои 
маъруфу машҳури вилоят маълумот 
ҷамъоварӣ намудааст. Дар натиҷа ба 
як қатор чеҳраҳои машҳуру маъруф, 
аз ҷумла бо  Мирзоалӣ  Қурбонович – 
сардори Раёсати беҳдошти замин ва 
обёрии вилоят, Исмоил Қосимов – на-
зоратчии Ташкилоти Интертранс, Наза-
рова Раҷабгул Достиевна – собиқ муди-
ри бахши умумӣ, назорат ва муроҷиати 
шаҳрвандони дастгоҳи раиси ноҳияи 
Ховалинг, Неъмат Сулаймонов – олими 
машҳури соҳаи кишоварзӣ, Раҷабова 
Гулсунбӣ Насуллоева – вакили Маҷлиси 
вакилони халқи вилояти Хатлон, Нидо-
ев Болта – дорандаи ордени «Байрқи 

сурхи меҳнат», Хурсандқул Элмуродов 
– собиқ аъзои бюрои комитети партия-
вии шаҳри Қӯрғонтеппа, Раҷабалӣ Ху-
доёрзода – номзади илмҳои филологӣ, 
директори Маркази илмӣ-таҳқиқотии 
«Мавлоношиносӣ»-и Донишгоҳи давла-
тии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва 
ғайра мусоҳибаҳо анҷом дода, маводи 
хонданбобе омода намудааст.

Китоб аз 12 боб иборат буда, дар 
ҳар як боб дар бораи шахсиятҳои 
муваффақи Хатлон мақола, мусоҳиба 
ва ё очерк оварда шудааст. Муаллиф 
ҳар як бобро мувофиқ ба касбу кори 
қаҳрамонони китобаш номгузорӣ кар-
дааст. Масалан, бобе, ки барои олимон 
ҷудо намудааст, онро «Олим чароғи 
миллат», чеҳраҳои сиёсиро «Сиёсатма-
дорони собиқадор»,  кормандони соҳаи 
маорифро «Маорифпарварон», кор-
мандони соҳаи тибро бо номи «Мадади 
Сино» унвонгузорӣ кардааст. 

Китоб қариб ҳафтод нафар 
шахсиятҳои маъруфи Хатлонро ба 
хонанда муаррифӣ намуда, дар бо-
раи эшон маълумоти зарурӣ медиҳад. 
Муҳаққиқону рӯзноманигорон ва уму-
ман ҳар як нафаре, ки дар бораи ин 
шахсиятҳо маълумот пайдо карданӣ бо-
шанд, китоб барояшон ҳамчун сарчаш-
маи боэътимод хидмат хоҳад кард, зеро 
муаллиф маълумотҳои онро бевосита 
аз забони қаҳрамонҳои худ дастрас на-
мудааст ва аз ин рӯ китоб дар бораи ин 
ашхос маълумоти арзанда медиҳад. Мо 
суханро ба дарозо накашида, хонандаро 
ба мутолиаи китоб ҳидоят месозем, то 
худ онро хонда хулосабарорӣ намояд.

Ба Мирзо Усмони Тоҷ дар анҷоми 
чунин як кори хайр муваффақият хос-
та, бар он боварем, ки мутолиаи китоб 
мояи ифтихори сокинони Хатлонзамин 
гардида, дар худшиносиву худогоҳии ӯ 
таъсири бузург хоҳад гузошт.

Раҷабалӣ ХУДОЁРЗОДА,
номзади илмҳои филологӣ

меёбанд. Муносибати онҳо ҷиҳати 
пос доштани заҳматҳои гузаштагон 
зиёд гардида, минбаъд ба хоти-
ри номи нек гузоштан бо ибрат аз 
корнамоиҳои шахсиятҳои гузашта 
дар ободсозии Ватан саҳми арзан-
даи худро хоҳанд гузошт.

Воқеан амалиёти мазкур 
ҳамонгунае таъсиррасон гардида-
аст, ки дар рӯзи муайяншуда волон-
тёрон бо лавозимоти корӣ барои то-
заву озода намудани оромгоҳҳо ба 
назди дари Кумитаи иҷроия меоянд. 

Ҳамзамон, ҷалби сокинон, ба 
хусус ҷавонон ба ҳашарҳои умумӣ 
омили иттиҳоду сарҷамъӣ ва омо-
дагии мардум ҷиҳати саҳмгузорӣ 

дар корҳои ҷамъиятӣ арзёбӣ ме-
гардад. Итминон дорем, ки баъди 
тозаву озода намудан ва ба тартиб 
даровардани оромгоҳҳо мо, мар-
думи ободгарои вилояти Хатлон, 
ба ободиву озодагии муҳити зист 
роҳу кӯчаву маҳаллаҳо ва атро-
фи манзилҳои истиқоматии хеш 
иқдом гирифта, дар якҷоягӣ тамоми 
гӯшаҳои диёри хешро ободу зебо 
мегардонем,- мегӯянд ҷонибдорони 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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ФАЙЗИ РӮЗГОР ДАР ЗАМИН
Дар зарфи 31-соли соҳибистиқлолӣ соҳаҳои мухталифи 

хоҷагии халқ дар кишвар зина ба зина рушд карда, сатҳи зинда-
гии сокинон ба маротиб боло рафта, мушкилоти норасоии ҷойи 
корӣ марҳила ба марҳила ҳалли худро ёфта истодааст. Ло-
зим ба ёдоварист, ки соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳими 
хоҷагии халқи мамлакатамон ба шумор рафта, таъмини амния-
ти озуқаворӣ аз ин соҳаи калидӣ вобастагии зич дорад.

Мардуми тамаддуно-
фари тоҷик, ки дар масири 
таърихи пурфоҷиаву ҳам 
аҳди ифтихору пирӯзиҳои 
худ сабақи талхи таърих-
ро чашидааст, бештар аз 
дигар мардумони собиқ 
ҷамоҳири шӯравӣ сабабу 
оқибатҳои ҳама гуна ҷангу 
хунрезиҳоро дарк на-
муда, ғайри сулҳу салоҳ 
ва иттиҳоду сарҷамъии 
башарият мароми ди-
гар надорад. Ҳатто дар 
мудҳиштарин лаҳзаҳое, 
ки Тоҷикистонро хатари 
парокандагӣ таҳдид ме-
кард, бо зуҳури сиёсат-
мадори ҷавону хирад-
манд мардуми шарифи  
ин сарзамини муқаддас 
таҳти ливои сулҳу ваҳдати 
миллӣ сарҷамъ омада, ба 
оламиён собит намуданд, 

ки тоҷикон миллати ваҳдатофару сулҳпарваранд.
Биноан, дар ҳаводиси солҳои охир, ки ҷониби кишвари 

ҳамсояи Қирғизистон бо заминасозии амалҳои ҷинояткоронаи 
хеш мехоҳад вазъи ороми минтақаро барҳам занад, боз ҳам 
мардуми Тоҷикистон ба вижа, Сарвари давлатамон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо сабру мулоҳиза ва пиндору афкори 
инсондӯстона ҳамсояҳкишварҳоро ба сулҳу ваҳдат ва ҳифзи 
арзишҳои муқаддаси инсонӣ даъват менамоянд. 

Оре, ин мақоми шоиставу мавқеъгириҳои сиёсии мо, ки аз 
фарҳанги волои ниёгони нексиришту накӯкорамон сарчашма ме-
гирад,  моро водор менамояд, ки натанҳо миёни ҳамсояҳои худ, 
балки дар арсаи байналмилалӣ бо марому рисолати ҳифзи суботи 
осоиштагӣ ва таҳкими ғояи сулҳу ваҳдатофарӣ намунаи ибрат бо-
шем. Чаро ки аз аҳди қадим то имрӯз ва минбаъд ҳам ба ҷуз сулҳу 
салоҳ ва таъмини осоиштагӣ роҳи оқилонае вуҷуд надорад, ки во-
пасин хулосае баҳри ҳаллу фасли нофаҳмиву муноқишаҳо баро-
варда мешавад, сулҳ асту халос.

Аз ин лиҳоз, то имрӯз ҷониби Тоҷикистон танҳо аз ҳудуди маъму-
рии хеш дифоъ кардаву ҳомиёни Ватани мо баҳри ҳимояи марзу буми 
хеш мубориза мебаранд, ки мутаассифона дар ин роҳи муқаддас 
қурбониҳо дорем. Ибодуллои Убайдулло, сокини шаҳри Левакант 
аз шаҳидони гулгулкафани мост, ки ба муқобили ғасбгарони ҳамсоя 
истодагарӣ намуда, ҷони худро дар роҳи ҳимояи Ватан аз даст дод. 
Дирӯзакак, ҳамсояву хешовандон ва дӯстони қарину ҳамсабақону 
ҳамсангаронаш ин фарзанди шуҷои Тоҷикистонро ба роҳи охират гу-
сел карданд. Дар маросим дафни шаҳиди роҳи ватандорӣ, ки ҳамагӣ 
27 сол дошт, падари афсари шаҳид Убайдулло Анваров бо иродаи 
устувору суханрониҳои меҳандӯстонааш андешаҳоро такон дод, ки 
ҷавонмардони Тоҷикистон ҷон медиҳанду марзу буми аҷдодиро на. 

Руҳатон шоду хонаи охирататон обод бод,
шаҳидони ҷонфидои Ватан!

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,  
“Ҳамрози халқ”

ҶОН МЕДИҲЕМ, 
АММО МАРЗ НЕ

Имрӯзҳо ба мушоҳида ме-
расад, ки сокинон дар татбиқи 
ҳадафҳои стратегии мамла-
кат, аз ҷумла дар таъмини 
амнияти озуқавории кишвар 
саҳмгузорӣ карда, ҳар ваҷаб 
замини дар ихтиёрдоштаа-
шонро самаранок истифода 
мебаранд. Имрӯзҳо, ки фасли 
тирамоҳи заррин мебошад, 
дар ин шабу рӯз марди деҳқон 
барои беталаф ҷамъоварӣ 
кардани маҳсулоти парвариш-
кардааш ҷидду ҷаҳд дорад. 

Хоҷагии деҳқонии “Тоҳир” 
аз хоҷагиҳои пешсафи 
ҷамоати деҳоти Танобчии 
ноҳияи Темурмалик ба ҳисоб 
рафта, масоҳати умумии 
заминҳои он 3 гектарро ташкил 
медиҳад. Дар хоҷагии мазкур 
аслан занону бонувони хона-
шин ба кор ҷалб гардида, дар 
таъмини рӯзгори хонаводаҳои 
хеш саҳм мегиранд. Файзид-
дин Нурзода агрономи хоҷагии 
деҳқонии “Тоҳир” иброз медо-
рад, ки хоҷагии деҳқонии маз-
кур тӯли шаш сол боз фаъоли-
ят дошта, саҳмдоронаш дар 
парвариши зироати гуногун 
таҷрибаи хуб андӯхтаанд. Аз 
ҷумла, соли ҷорӣ деҳқонони 
хоҷагии деҳқонии “Тоҳир” дар 
як гектар гандуму нахуд, дар 
1 гектару 40 сотих дарахтони 
мевадиҳандаи себу шафтолу, 
ноку бодом, хурмову зардолу, 
себи биҳӣ, ангур ва дар боқӣ 
қитъаи замин парвариши саб-
завоту юнучқа ва ҷорӯбро ба 
роҳ мондаанд. 

–Айни замон зироатҳои аз 
кишти дуввум парвариш на-
мудаамон нашъунамои хуб 
дошта, итминон дорем, ки дар 
мавсими ҷамъоварии ҳосил 
ба нишондиҳандаҳои пешби-
нинамудаамон ноил мегар-
дем, – мегӯяд ӯ.

Ба гуфтаи Файзиддин Нур-
зода барои ҳосили дилхоҳ ба 
даст овардан пеш аз ҳама 
меҳнати софдилона мебояд. 
– Агар кишту парвариши зиро-
ат тибқи қоидаҳои агротехникӣ 

ба роҳ монда шавад, албатта, 
ҳосили хуб ба даст меояд. Айни 
замон ҳосили боғистони мо ба 
хориҷи кишвар содирот нашу-
дааст, чунки ҳоло дарахтони 
боғистони мо навбанд буда, 
ҳосили ду соли аввалро барои 
эҳтиёҷоти саҳмдорони худа-
мон нигаронида, каму беши 
онро дар бозорҳои маҳаллӣ ба 
фурӯш мебарорем.

Хоҷагии мазкур натанҳо 
талаботи бозори истеъмолии 
ноҳияи Темрумалик, балки ме-
ваю сабзавоти тару тозаи мо 
дар бозорҳои шаҳру ноҳияҳои 
минтақа низ харидорӣ худро 
дорад. Аз ин рӯ, кӯшиш ме-
намоем, ки дар ҳолати пайдо 
шудани шароиту имкониятҳо 
дар солҳои наздик меваҳои 
шаҳдбору сабзавоти тару то-
заи истеҳсолкардаамонро ба 
хориҷи кишвар низ содирот на-
моем, – иброз дошт Ф. Нурзода.

Дар хоҷагии деҳқонии 
“Тоҳир” ба ғайр аз кишту парва-
риши дарахтони мевадиҳанда 
ва дигар ғалладонагиҳо, инчу-
нин дар растаи озоди боғистон 
зироатҳои гуногун, аз қабили 
помидору тарбузи зери плён-
ка, каду, юнучқа ва ҷоруб 
кишт карда шудааст. Айни за-
мон зироатҳои киштнамудаи 
деҳқонони хоҷагӣ нашъунамои 
хуб дошта, онҳо боварии ко-
мил доранд, ки дар ҷамъбасти 
сол ба натиҷаҳои баланди 
истеҳсолӣ ноил мегарданд. 

Мавриди зикр аст, ки бо 
назардошти саҳми соҳаи 
кишоварзӣ дар таъми-
ни амнияти озуқаворӣ ва 
беҳдошти сатҳи зиндагии 
сокинони деҳот Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
рушди бахшҳои гуногуни 
хоҷагии халқ аҳамияти ҷиддӣ 
дода истодааст. Бинобар 
ин, ҳанӯз аз солҳои авва-
ли соҳибистиқлолии киш-
вар бо ташаббуси бевоситаи 
Сарвари давлат хоҷагиҳои 
коллективӣ ташкил шуда, 
замин ба соҳиби аслии он 

деҳқони асил вогузор шуд, ки 
имрӯз натиҷаҳои самарабах-
ши онро дар саросари киш-
варамон мушоиҳад карда ис-
тодаем. Ҳамчунин дар солҳои 
соҳибистиқлолӣ ҷиҳати рушди 
соҳаи кишоварзӣ аз тарафи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
як қатор барномаҳои ҷадид 
роҳандозӣ гардида, дар ин 
замина ба рушди бахшҳои 
растанипарварӣ, чорводорӣ, 
тухмипарварӣ ва таъминот бо 
техникаи кишоварзӣ мусоидат 
намуд. 

Ҳамин тавр, дар марҳилаи 
рушду пешрафт хоҷагии 
деҳқонии “Тоҳир” низ чун ди-
гар хоҷагиҳои пешсаф дар 
намоишгоҳу чорабиниҳои 
сатҳи ноҳия, вилояту ҷумҳурӣ 
иштирок карда, маҳсулоти аз 
ҷиҳати экологӣ тозаву хуш-
сифати худро ба харидорон 
пешкаш менамояд. 

–Рӯзи фаромӯшношуданӣ 
дар ҳаёти саҳмдорону 
роҳбарони хоҷагии мазкур 
ин ташрифи Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи 
кӯҳистони Темурмалик мебо-
шад. Дар он рӯзи муборак дар 
баробари дигар кишоварзо-
ни ноҳия деҳқонони хоҷагии 
мо низ самараи дастранҷҳои 
худро ба намоиш гузош-
та буданд. Зимни боздид аз 
намоишгоҳ Пешвои миллат 
ба маҳсули дастранҷи марду-
ми шарафманди ноҳия баҳои 
баланд дода, ҷиҳати афзун 
намудани маводи озуқа ба 
деҳқонон тавсияҳои судманд 
доданд, – ба ёд овард Файзид-
дин Нурзода. 

–Воқеан ҳам, дастуру 
супоришҳое, ки аз ҷониби Пеш-
вои миллат ба мо деҳқонону 
заҳматкашони касбу кори гуно-
гун дода мешавад, ҳатман ба 
рушду пешрафти фаъолиятҳои 
истеҳсолии мо нигарони-
да шудааст. Аз ин лиҳоз, мо 
дар оянда ният дорем дар 
татбиқи ҳадафҳои созанда 
таҳти сиёсати хирадмандо-
наи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
кору пайкор намуда, барои боз 
ҳам ободу зебо гардидани Ва-
тани азизамон содиқона хиз-
мат намоем, то барои наслҳои 
ояндаи хеш мероси арзандае 
боқӣ гузорем. 

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”
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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, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, 
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.hkhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электронии info@hkhdtkhatlon.tj  
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.

ДИЛОВАРОНИ ҶОНФИДО
Қамариддин Наҷмиддинов 

зодаи ҷамоати деҳоти ба номи 
Кабут Сайфиддини ноҳияи 
Панҷ мебошад. Номбурда, ки 
дар ҳифзи марзи Ватан даҳаи 
дуюми моҳи сентябр аз ҳуҷуми 
душман дар марзи Тоҷикистону 
Қирғизистон ҷароҳат бардошта 
буд, мутаассифона баъди чанд 
рӯзи табобат аз олам даргу-
зашт.

Маросими ҷанозаи ӯ субҳи 24 
сентябр дар зодгоҳаш баргузор 
гардид. 

Шарифов Раҷабалӣ Раҳмо-
налиевич 02.11.1997 дар деҳаи 
Гулзори ҷамоати деҳоти Сарва-
ти Истиқлоли ноҳияи Кӯшониён 
таваллуд шудааст. Маълумо-
ти миёнаи умумиро дар МТМУ 
№39-и ҷамоати деҳоти Сарвати 
Истиқлол гирифта, моҳи октябри 
соли 2021 бо таври ихтиёрӣ ба 
хизмати ҳарбӣ меравад ва дар 
қисми низомии 0230-и Қӯшунҳои 
сарҳадии КДАМ ҶТ адои хизмат 
мекард.

Марҳум дар ҳифзи сарҳади 
Ватан (дар сарҳади Тоҷикистону 
Қирғизистон) даҳаи дуюми моҳи 
сентябри соли равон захмӣ гарди-
да, санаи 23.09.2022 ба шаҳодат 
мерасад. 


