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Ҷаласаи навбатии раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон баргузор гашт ва дар он аъзои раёсат, 
раисони кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру ноҳияҳо, сармуҳосибони 

баъзе кумитаҳои иҷроия ва мудирони шуъбаҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон иштирок доштанд. Дар маҷлиси 
раёсат ҷамъбасти 9 моҳи фаъолият ва масъалаҳои ташкилӣ баррасӣ шуданд.
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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
НА ТИЉА ГИРЇ  А З
ФАЪОЛИЯТИ НУЊМОЊА

Ҷаласаро бо сухани 
муқаддимавӣ раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон Мира-
лиён Қиёмиддин ифтитоҳ 
бахшида, раисони навин-
тихобшудаи кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбии шаҳру 
ноҳияҳоро ба иштирок-
дорон муаррифӣ намуд, 
ки онҳо Зоирзода Маъ-
рифат – раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Балҷувон, Ҳасанзода 
Шаҳло – раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Норак, Сабоҳат Салимова 
–раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш, 
Шаҳло Саймуродова – ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Носири Хусрав, 
Назокат Қосимова – раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, 
Вализода Муҳаммад – раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Фархор буданд. 
Изҳори боварӣ карда шуд, 

ки барои татбиқи босамари 
ҳадафҳои ҳизбӣ раисони 
тозаинтихоб фаъолмандӣ 
нишон хоҳанд дод ва ба 
боварии мардум ва Раи-
си муаззами ҳизб сазовор 
хоҳанд монд. 

Тавре, ки Миралиён 
Қиёмиддин изҳор дошт, 
дар партави сиёсати пеш-
гирифтаи Раиси муаззазми 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон солҳои 
охир ҷиҳати пешбарии 
бонувон ба вазифаҳои 
роҳбарӣ дар сохторҳои 
ҳизбӣ низ таваҷҷуҳи 
ҷиддӣ зоҳир мешавад. Аз 
ҷумла, аз 6 нафар раисони 
Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои дар боло 
зикргардида 5 нафари онҳо 
бонувони лаёқатманд ме-
бошанд, ки дар зинаҳои 
роҳбарӣ обутоб ёфтаанд. 

Зимнан, раиси Куми-
та аз татбиқи таҷрибаи 
ҳизбиёни вилоят дар мисо-
ли “Рейтинги ҳизбӣ” ёдрас 
шуд, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ 
пазируфта шудааст. Бо 
боварӣ гуфт, ки дар оянда 
низ ҳизбиёни вилоят бо 
чунин ташаббускориҳо фа-
ъол хоҳанд монд. 

Дар идома воба-
ста ба масъа-
лаи якум “Оид 

ба натиҷаҳои фаъолият 
дар нуҳ моҳи соли 2022 ва 
нақшаҳо барои давраҳои 
оянда” сухан ба Ҳусейнзода 
Наврӯз, муовини раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон дода шуд. 

Номбурда аз ҷумла 
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иброз дошт, ки оинаи фаъолия-
ти ҳар як ташкилоту муассиса, ба 
хусус сохторҳои ҳизбӣ ин раван-
ди ҳуҷҷатгузорӣ мебошад. Дар ин 
давра 298 фармоиши раиси Куми-
таи иҷроияи вилоят ба тавсиб ра-
сида, 570 мактубҳо ва 34 барқияи 
телефонии раиси Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ оид ба масъалаҳои корӣ 
ба сохторҳои ҳизбӣ ва ташкилотҳои 
ибтидоӣ ирсол гардидааст. 

Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди 
вилоят аъзои ҳизб 185 ҳазору 627 
нафарро ташкил медиҳад, ки дар 
муқоиса нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта мутаносибан зиёд 
мебошад. Аъзои ҳизб аз ҳисоби 
занон дар вилояти Хатлон 90230 
нафарро ташкил медиҳад, ки дар 
муқоиса ба шумораи умумии аъзои 
ҳизб 48,8%-ро дар бар мегирад. 

Мувофиқ ба иттилои муовини 
раиси Кумита, вобаста ба ташвиқи 
муҳтавои Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», «Дар бораи масъ-
улияти падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд» аз та-
рафи шуъбаҳои кор бо занони 
шаҳру ноҳияҳо миёни сокинон 5 
ҳазору 904 мулоқоту вохӯрӣ, 850 
конфронсҳо, мизҳои мудаввар, се-
минару мулоқотҳо ҷиҳати пешгирии 
зуҳуроти номатлуб дар байни занон 
ва ҷавонон, аз қабили ҷинояткорӣ, 
шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои 
экстремистӣ ва сӯиқасд ба ҷони худ 
доир намуданд. 

Ҳусейнзода гуфт, ки дар дав-
раи ҳисоботӣ бо мақсади ба-
ланд бардоштани маърифати 
ҳуқуқӣ, худогоҳии миллӣ ва эҳсоси 
ватандӯстиву ватанпарастии хо-
нандагону донишҷӯён 2901 мулоқот 
дар муассисаҳои таълимӣ байни 
ҷавондухтарон гузаронида шудааст. 

Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ 
дар арафаи ҷашну идҳои давлатӣ 
аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон  ба 1 ҳазору 314 оилаи 
эҳтиёҷманд ба маблағи 33 ҳазору 
950 сомонӣ ва ба 10914 оилаи 
камбизоат кумакҳои яквақтаина 
расонидаанд. Ҳамчунин, дар ин 
давра 130 зани собиқадор ва 52 
зани эҳтиёҷманд аёдат шуда, ба 

(Идома аз саҳ. 1)
64 нафар маъюб маво-
ди ғизоӣ кумак расонида 
шуда, 15 нафар фаъол-
зан ва собиқадори ҳизбу 
меҳнат бо сипоснома ва 
туҳфаҳо сарфароз гар-
донида шуданд. 

Номбурда иброз 
дошт, ки дар 9 моҳи соли 
ҷорӣ бо мақсади тарби-
яи ҷавонон дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ, ҳимояи 
марзу буми кишвар 
дар 4 қисми низомии 
ҳудуди вилоят бахшида 
ба Рӯзи Артиши миллӣ 

бо ҷалби 3000 ҷавонону навра-
сон, инчунин 2500 сарбозу афсар 
чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ва 
таблиғотию ташвиқотӣ ташкил ва 
гузаронида шуданд. 

Ҳамчунин, бахшида ба Рӯзи 
ҷавонони Тоҷикистон аз ҷониби 
шуъбаҳои кор бо ҷавонони 
Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон зиёда аз 
200 суҳбату вохӯрӣ ва чорабиниҳои 
фарҳангӣ баргузор гардидааст. 

– Бахшида ба ҷашни 31-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ 
аз ҷониби шуъбаҳои кор бо 
ҷавонони кумитаҳои иҷроияи 
шаҳру ноҳияҳо зиёда аз 400 
чорабиниҳои фарҳангию варзишӣ 
доир гашта, инчунин андешаю 
вокуниш, хонишҳои сиёсӣ дар 
мавзӯи “Эҳтиром ба муқаддасоти 
давлатӣ ва дастовардҳои за-
мони соҳибистиқлолии кишвар” 
роҳандозӣ гаштаанд.

Аз ҷониби кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо дар 
самти тарбия намудани ҷавонон 
дар рӯҳияи ҳарбӣ - ватандӯстӣ ва 
ба ин васила ихтиёран сафарбар 
гардидани онҳо ба хизмати ҳарбӣ 
корҳои таблиғотию ташвиқотӣ идо-
ма дорад. Дар ин ҷода мунтазам 
чорабиниҳои ҳавасмандгардонӣ 
ва оммафаҳмонӣ бо ҷалби беш аз 
30 000 нафар баргузор карда шу-
дааст. Самараи тадбирҳои анде-
шидашуда буданд, ки дар маъра-
каи даъвати баҳорӣ ва тирамоҳии 
ҷавонон ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар 57 нафар 
ҷавонони вилоят ҳамчун сарбози 
ихтиёрии ҳизбӣ ба хизмати Ватан 
-Модар сафарбар гардиданд, – 
иброз дошт Ҳусейнзода Наврӯз. 

Зимнан дар хусуси ҳамкориҳо 
бо воситаҳои ахбори омма, раван-
ди обуна ба нашрияҳои ҳизбӣ низ 
сухан гуфта шуд.

Иброз гашт, ки дар давраи 
ҳисоботӣ аз ҷониби кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят дар сомонаҳои ҳизбӣ ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ 17449 ма-
вод интишор гардида, 418281 
пайвандҳои маводҳои интишоршу-
да ва 1 миллиону 568467 ишораи 
маъқул дар маводҳои интишоршу-
да ба қайд гирифта шудааст. 

 Зимнан гуфта шуд, ки ҷиҳати 
ташкили хоҷагиҳои ёрирасони 

ҳизбӣ дар назди кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 
аз соли 2020 инҷониб бо мақсади 
манбаи иловагии иқтисодӣ дар 
ҳошияи дастуру ҳидояти Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва татбиқи ҳадафҳои бар-
номавии ҳизб дар самти таъми-
ни амнияти озуқаворӣ, ба сифати 
роҳнамоии мардум ба истифодаи 
самараноки замин ва амалӣ на-
мудани маҳсулоти коркардшудаи 
кишоварзӣ, инчунин рушди сано-
ат роҳандозӣ гардидааст. Ҳамин 
тариқ ба ҳолати имрӯза дар наз-
ди кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, 
дар маҷмӯъ 40 га замин ҷудо 
шуда, корҳои ҳуҷҷатгузорӣ ва кор-
карди заминҳо / хоҷагиҳо дар баъ-
зе шаҳру ноҳияҳо ҷараён доранд. 

 Иттилоъ дода шуд, ки дар асоси 
Нақшаи корӣ-2022 ҳар як кумитаи 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо вазифа-
дор гардиданд, ки бо ҷалби аъ-
зои фаъоли ҳизб, саховатмандону 
соҳибкорон дар як моҳ 1 км роҳҳои 
байни деҳаҳову маҳаллаҳоро 
сангфарш намоянд. Дар давраи 
ҳисоботӣ 440,2 километр роҳҳои 
байни маҳаллаву деҳаҳо санг-
фарш карда шудааст ва дар ин 
самт кумитаҳои иҷроияи шаҳру 
ноҳияҳои Левакант, Данғара, Хо-
валинг, Ёвон, Н. Хусрав, Ҷ. Балхӣ, 
Ш. Шоҳин аз нақша зиёд иҷро на-
муданд, ки боиси таҳсин мебошад.

Ҳамчунин, тибқи Нақшаи 
корӣ-2022 бо баргузор наму-
дани корҳои оммафаҳмонӣ бо 
ҷалби соҳибкорон ва сокинони 
маҳалла/деҳот ҳар як кумитаи 
иҷроияи шаҳру ноҳия вазифа-
дор гардидааст, ки ҳар моҳ 2 
адад утоқи кории раиси кумитаи 
маҳалла/деҳот сохта ба истифо-
да диҳад. Дар давраи ҳисоботӣ 
тибқи маълумотҳои дастрасшуда 
205 утоқи раиси кумитаи маҳалла 
сохта ба истифода дода шудааст.

Иброз шуд, ки новобаста аз 
камбудиҳои ҷойдошта фаъоли-
яти кумитаи иҷроияи вилоят ва 
шаҳру ноҳияҳои он нисбати ҳамин 
давраи соли гузашта хуб арзёбӣ 
гардида, ҳизбиён кӯшиш доранд, 
ки минбаъд низ ҷиҳати пешрафти 

нишондиҳандаҳо аз имкониятҳои 
муносиб самаранок истифода на-
муда, ташаббусҳои пешгирифтаи 
ҳизбиро бо сатҳу сифати баланд 
дар амал татбиқ намоянд. 

Дар идомаи ҷаласа 
Меъроҷ Ғуломов, му-
дири шуъбаи кор бо 

ҷавонон, ҳамзамон раиси Иттифоқи 
касаби кормандони ҳизбӣ дар ви-
лояти Хатлон суханронӣ намуда, 
оид ба натиҷаҳои фаъолияти сам-
ти ҷавонон дар вилоят ва омилҳои 
пешгирӣ аз зуҳуроти номатлуб ва 
тарғибу ташвиқи ғояҳои пешбаран-
даи ҷавонон ба ояндаи накӯ ибро-
зи андеша намуд.

Баъдан Исфандиёр Сат-
торов оид ба фаъоли-
яти ҳизбиёни вилоят 

дар самти истифодаи самарано-
ки шабакаҳои иҷтимоӣ ва нақши 
ҳизбиён дар тарғибу ташвиқи си-
ёсати давлат тавассути воситаҳои 
ахбори омма ва саҳми Кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳои вило-
ят ҷиҳати муқовимати идеологӣ 
тариқи воситаҳои иттилоотӣ 
ҳисобот дод. 

Ба гуфтаи номбурда даво-
ми якуним соли охир ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи вилоят-
Рейтинги ҳизбӣ дар фаъолияти 
сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон 
самаранокӣ ва аҳамиятнокии ху-
дро нишон додааст. Он имкон дод, 
ки имрӯз нишондиҳандаҳои сифа-
тии фаъолият дар вилояти Хат-
лон аз нав ташаккул ёфта, рушди 
устувор касб намоянд, фаъолияти 
ҳизбиро тақвият бахшида, дараҷаи 
кордонӣ ва касбияти роҳбарият ва 
кормандони кумитаҳои иҷроияро 
муайян менамояд. 

– Новобаста аз семинар-
машваратҳои омӯзишии Куми-
таи иҷроияи вилоятӣ ҳанӯз ҳам 
дар фаъолияти кории кумитаҳо 
камбудиҳо дида мешавад. Аз ин 
рӯ, ҳар як кумитаи иҷроияи шаҳру 
ноҳияро зарур аст, ки барои дар 
“Рейтинги ҳизбӣ” пешсафиро соҳиб 
шудан корро дар самти рубрикаҳои 
“Сомона-маҳзан”-“Андеша”, “Во-
куниш”, “Ташаббусҳо”, “Ҳисобот”, 
“Созандагони Ватан” ва ““Ҳамрози 

(Идома дар саҳ. 3)
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иқтидори зеҳнии ҷомеа ва худши-
носию худогоҳии шахс, ҳамчунин 
ҳифзи истиқлоли давлатӣ бояд 
амалӣ гардад. 

– Минбари иттилоотии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон нашрияҳои 
«Минбари халқ» ва «Ҳамрози 
халқ» мебошанд ва дар чунин 
шароити буҳронҳои пуршиддати 
сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аз 
василаҳои муқовимати идеологӣ 
маҳсуб меёбанд. Тибқи таҳлилҳо 
айни замон ба 3 нафар аъзои ҳизб 
як шумора ва ба аҳолии қобили 
амали вилоят (аз 18 сола боло) 
ба 33 нафар як шумора (1/33) 
рост меояд. Дар ин росто масъа-
лаи мавриди баррасии дастгоҳи 
вилоятии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон ин фарогирии до-
ираи васеи шаҳрвандон, аз ҷумла 
афроди ба кори беруниидоравӣ 
ва саҳроӣ машғулбуда, бо ит-
тилооти комил мебошад. Чаро 
ки аксарияти гурӯҳи аҳолии ба 
корҳои беруниидоравӣ ва саҳроӣ 
машғулбуда, ба монанди аъзои 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, савдогарони 
бозорҳо, соҳибкорони инфиродӣ 
ва ғайра, аксарашон, ба ягон на-
шрияи даврӣ обуна набуда, аз ха-
бару иттилооти дуруст ва комил 
фориғ ва ё дур мебошанд. 

 Илова бар ин, чи тавре аз 
таҳлили боло бар меояд, моро 

зарур аст, ки барои обуна ба 
нашрияҳои ҳизбӣ бештар афроди 
беруниидоравӣ – аъзои хоҷагиҳои 
деҳқонӣ, савдогарони бозор ва 
соҳибкорони хурдро ҷалб намоем, 
– иброз дошт М. Акрамов. 

Д АСТ У Р У  П Е Ш Н И Ҳ О Д И
РА И С И  К У М И ТА

Зимни муҳокимарониҳо атро-
фи мавзӯъҳои мавриди баррасӣ 
Миралиён Қиёмиддин Абдуса-
лимзода, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
оид ба моҳияти саривақтӣ буда-
ни ташаббусҳои “Мактаби ман” 
ва “Соати сиёсӣ” ибрози андеша 
намуда, аз масъулони Кумитаҳо 
даъват ба амал овард, ки ҷиҳати 
дар сатҳи баланд татбиқ гардида-
ни ин иқдомҳо саъю кӯшиши беш-
тар дошта бошанд. Дар ин росто 
ба чанде аз кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбӣ хусусан ба шаҳри Бохтар 
ва ноҳияи Дӯстӣ барои татбиқи ин 
ташаббусҳо ва роҳандозии дигар 
ташаббусҳои ҷадид изҳори сипос 
намуд. – Масъули сохтори ҳизбӣ 
будан, шарафи бузург аст. Мо ва-
колати зиёд надорем, аммо бо 
истифода аз имкониятҳои зиёди 
дарихтиёрдоштаамон метавонем 
барои халқу Ватани хеш хизмати 
бузургеро анҷом диҳем, –иброз 

халқ”” ҷоннок намояд, – изҳор 
дошт И. Сатторов.

Д ар ҷаласа ҳамчунин, 

раиси КИ ҲХДТ дар 

шаҳри Бохтар Неъма-

тулло Иброҳимзода суханронӣ на-

муда, бо ёдоварӣ аз ташаббусҳои 
созандаи роҳбарияти КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон қайд намуд, 
ки татбиқи ташаббусҳои Кумитаи 
иҷроияи вилоятии ҳизб дар сатҳи 
ҷумҳурӣ мояи ифтихору сарбалан-
дии ҳар корманди ҳизбӣ ва аъзои 
ҳизб мебошад. Дар ин замина моро 
мебояд, ки ҷиҳати татбиқи 28 та-
шаббуси роҳандозигардида саъю 
кӯшиши бештар намуда, баҳри 
рушду нумӯи вилояту ҷумҳурӣ ва 
ташаккули афкори созанда дар 
ҷомеа саҳми бештар гузорем.

М О Ҳ И Я Т И  О БУ Н А
БА НАШРИЯҲОИ ДАВРӢ

Баъдан, вобаста ба раванди 
маъракаи обуна ба нашрияҳои 
ҳизбӣ сармуҳаррири ҳафтаномаи 
“Ҳамрози халқ” Маҳмадалӣ 
Акрамов суханронӣ намуда, бо 
ёдоварӣ аз аҳаммияти дастрасии 
аҳолӣ ба нашрияҳои даврӣ изҳор 
дошт, ки дар шароити кунунӣ 
дар баробари таҳоҷуми иттило-
отии шабакаҳои иҷтимоӣ матбу-
оти даврӣ муҳимтарин воситаи 
маърифатнокӣ ва бардошти ғизои 
маънавӣ барои сокинон арзёбӣ 
мегардад. Зеро танҳо тавассути 
иттилооти дақиқу возеҳ мардум 
дониши худро сайқал дода, аз 
ҳуқуқҳои фитрии худ бархурдор 
мегарданд ва муҳимтар аз ҳама, 
ба атрофиён иттилои дуруст ра-
сонида, ба ин васила ба пешраф-
ти кишвар ва орому осоиштагии 
ҷомеа саҳмгузор мешавад.

Тавре номбурда гуфт, имрӯз 
аз ҷониби баъзе нафароне, ки 
моҳияти таъмини фазои маънавӣ 
ва суботи сиёсиро дуруст дарк 
намекунанд, дониставу надони-
ста раванди тарғиботи обуна ба 
нашрияҳоро зери интиқод қарор 
медиҳанд. Аммо дар шароити 
таҳдидҳои берунӣ, рақобатҳои но-
солими сиёсӣ ва омилҳои номат-
лубу хавфовари ҷомеаи муосир 
обуна ва дастрасӣ ба нашрияҳои 
даврӣ на маҷбурӣ, балки зарурӣ 
арзёбӣ гардида, он ҳамчун васи-
лаи мусоидаткунанда ба таъмини 
амнияти маънавию сиёсӣ тариқи 
таҳкими неруи зеҳнии ҷомеа хеле 
аҳамиятнок мебошад. Зеро таъми-
ни иттилооти комил тавассути ки-
тобу нашрияҳои даврӣ дар шаро-
ити имрӯзаи ҷомеа ягона тадбире 
мебошад, ки рушди зеҳнӣ ва сар-
мояи инсониро дар ҷомеа кафолат 
дода метавонад. Аз ин рӯ, обуна 
ба нашрияҳои даврӣ заруратест, 
ки баҳри амнияти миллӣ, таҳкими 

дошт Миралиён Қиёмиддин.
Ҳамзамон, Миралиён Қиё-

миддин оид ба рафти иҷрои 
нақшаи обуна ва дастрасии 
саривақтии нашрияҳои ҳизбӣ, 
таҳкими узвият, татбиқи 28 ташб-
буси ҳизбӣ ва муқовимат алайҳи 
гурӯҳҳои ифротӣ тариқи шабакаҳои 
иҷтимоӣ, пешбурди фаъолият ба 
воситаи сомонаҳои ҳизбӣ, ки да-
воми ду соли охир КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон дар ин самт ба 
натиҷаҳои назаррас ноил гардида-
аст, андешаҳои худро изҳор дошт. 

Зикр гардид, ки ташаббуси 
“Мактаби ман”, ки аз моҳи май то 
сентябри соли равон татбиқ шуда 
истодааст, тибқи нақша ҳамагӣ 3 
маротиба баргузор гардида, дар 
натиҷа аз ҷониби хатмкардагон 
ба муассисаҳои таълимии вилоят 
беш аз 11 миллион сомонӣ кумак 
расонида шудааст. 

Мавриди зикр аст, ки Амалиёти 
“Соати сиёсӣ” низ аз ташабусҳои 
ҷадидест, ки дар ҳошияи болора-
вии сатҳи зеҳнӣ, мусоидат ба бол-
равии зиракии сиёсии хонандаго-
ни синфҳои болоии муассисаҳои 
таълимӣ роҳандозӣ гардида исто-
дааст. Аз ин лиҳоз, ҷиҳати татбиқи 
он бояд аҳамияти ҷиддӣ зоҳир на-
муд. Тавре раиси кумита таъкид 
дошт, ташаббусҳои “Мактаби ман” 
ва “Соати сиёсӣ” бояд дар асо-
си нақшаи муқарраргардида дар 
муассисаҳои таълимӣ сифатнок 
татбиқ карда шаванд.

Дар рафти муҳокимарониҳо 
ҳамчунин, масъалаи фаъолман-
дии бештари ҳизбиён дар татбиқи 
роҳнамо барои ҷалби “Сарбо-
зи ихтиёрӣ” таъкид гардида, аз 
масъулони Кумитаҳои иҷроияи 
шаҳру ноҳияҳои вилоят даъват 
ба амал оварда шуд, ки бонзар-
дошти моҳияти рӯзмарраи тарби-
яи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон, 
фаъолияти пешоҳангони ҳизб ва 
қишри худогоҳи ҷомеа дар ин самт 
тақвият бахшида шавад. 

 
ПЕШСАФОН
М УА Й Я Н  Ш УД А Н Д

Зимнан, дар ин ҷаласа дар 
қатори баррасии дигар мавзӯъҳои 
алоқаманд пешсафон тибқи Рей-
тинги ҳизбӣ муайян гардида, дар 
вазъияти тантанавӣ сарфароз гар-
донида шуданд, ки натиҷагирӣ чу-
нин буд:

► бо Дипломи дараҷаи 1 ва 
“Ҷоми Сайёри Рейтинги ҳизбӣ” 
тими Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ёвон;

► бо Дипломи дараҷаи 2 
тими Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Бохтар;

► бо Дипломи дараҷаи 3 
тими Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Кӯшониён мушар-
раф гардиданд.

Шубаи иттилоот ва матбуоти
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон
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Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Дӯстӣ 100 % 6
Левакант 100 % 7
Панҷ 98,0 % 8
Н. Хусрав 94,2 % 9
Ш. Шоҳин 92,2 % 10
Ҷайҳун 88,5 % 11
Фархор 85,7 % 12
Хуросон 81,0 % 13
Бохтар 79,4 % 14
Кӯшониён 79,0 % 15
Ҳамадонӣ 77,1 % 16
Норак 77,0 % 17
Ҷ.Балхӣ 70,2 % 18
Муъминобод 69,4 % 19
Вахш 65,0 % 20
Ёвон 62,4 % 21
Қубодиён 56,5 % 22
Данғара 55,2 % 23
Кӯлоб 55,0 % 24
Ховалинг 50,0 % 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
Дӯстӣ 100 % 9
Бохтар 100 % 10
Панҷ 98,0 % 11
Ш. Шоҳин 96,2 % 12
Данғара 90,0 % 13
Ҷайҳун 87,5 % 14
Норак 87,1 % 15
Фархор 81,0 % 16
Ҷ. Балхӣ 80,6 % 17
Вахш 79,1 % 18
Ёвон 74,3 % 19
Муъминобод 71,7 % 20
Хуросон 70,8 % 21
Қубодиён 68,5% 22
Ҳамадонӣ 66,5 % 23
Кӯлоб 53,8 % 24
Ховалинг 50,0 % 25

Тарбияи фарзанди солеҳи ватандӯст вази-
фаи муҳимтарин ва аввалиндараҷаи ҳар воли-
дайн аст, новобаста аз оне, ки чӣ мартаба ва чӣ 
манзалат дорем. Баръакс ашхоси мансабдор ва 
соҳибмартаба худ бояд ташаббускор бошанд, 
то мардум пайравияшон кунанду рафтору гуф-
торашон миёни ҷомеа эътибор дошта бошад.

НАМУНАИ ИБРАТ
РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ

«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 78,2%  (30489 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 85,4%  (18193 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.

Хизмати Ватан-Модар вазифаи 
ҳар ҷавонмард аст. Миёни мар-
дум дар хусуси ба хизмати ҳарбӣ 
нарафтани фарзандони мансаб-
дорон зиёд гуфта мешавад ва ин 
гуфтаҳо то ҷое воқеият доранд. 
Аммо ин ишора на ба ҳама ман-
сабдорон мутааллиқ аст. Намунаи 
ин гуфтаҳо Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-

лон аст, ки фарзанди ӯ Ҳикматулло 
Миралиён, дар ин даъват ихтиёрӣ 
ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шуд. 
Барои Миралиён Қиёмиддин, раи-
си Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон интихоби фарзан-
даш боиси ифтихор аст, зеро 
Ҳикматулло дар назди Ватан-Мо-
дар вазифаи муқаддаси фарзан-
дии худро иҷро мекунад.

Ҳикматулло Миралиён, Гим-

назияи Тоҷикистонро 
бо рафтори намунавӣ 
ва хониши хубу аъло 
хатм кардааст. Дар 
риштаи илмҳои риёзӣ 
иштирокчии олимпиа-
да мебошад. Зимнан 
ба Донишгоҳи давла-
тии тиҷоратии Тоҷи-
кистон дохил гашт ва 
аз аввалинҳоест, ки 
ба донишгоҳи мазкур 
бо холи баландтарин 
дохил шуда, бо си-
посномаи роҳбарияти 
донишгоҳ сарфароз гар-
дидаааст. Ӯ донишгоҳи 
мазкурро бо ихтисоси 

иқтисодчӣ муваффақона хатм 
карду соҳиби диплом шуд.

Ҳикматулло дар яке аз ширкат-
ҳои сайёҳӣ ба ҳайси директори 
иҷроия, ҳамзамон дар сохтори 
Тоҷикматлубот низ ба ҳайси шахси 
масъул дар риштаи хизматрасонӣ 
фаъолият мекард. Аз моҳи май 
пеши худ мақсад гузошт, ки ба хиз-
мати ҳарбӣ меравад.

Ба андешаи раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон таъкидҳои Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд 
шиори фаъолият ва ифтихори 
ҳар як фарди баору номуси киш-
вар бошад, ки гуфтаанд: 

«Вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва 
минтақа моро водор месозад, ки 
ба масъалаи таъминоти Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар беш аз ҳар вақти 
дигар таваҷҷуҳи ҷиддӣ диҳем».

Ё ин ки ҷойи дигар мегӯянд: “Мо 
бо афсарону сарбозони далеру 
ҷасури Қувваҳои Мусаллаҳи дав-
лати соҳибистиқлоли худ, ки фар-
зандони миллати соҳибмаърифату 
тамаддунсоз ва ободгару созандаи 
тоҷик мебошанд, ифтихор мекунем”.

Иқдоми мазкур барои дига-
рон низ бояд дарси ибрат бошад, 
ки дар такя ба эътимоду бова-
рии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифта-
аст. Боварӣ аст, ки Ҳикматулло Ми-
ралиён ва дигар ҷавонони меҳан 
бо ҳисси баланди ватандӯстӣ 
ҳамеша дар хизмати Ватан-Мо-
дар содиқ хоҳанд монд.

Маҳмадалӣ Акрамов, 
“Ҳарози халқ”

П А Н Д И 

Р Ў З

Афлотун рӯзе шогирдонашро ба гардиш бурд. Кӯҳу 
дашт ва табиати сабзи баҳориро тамошо карданд ва аз 
Афлотун фалсафаи вуҷуд омӯхтанд.

Вақти истироҳат, машғули хӯрдани таъом шуданд. 
Пашае музоҳими таъом хӯрдани Афлотун мешуд ва 
мудом мехост, ки ба таоми ӯ наздик шавад.

Афлотун каме аз таоми худ назди паша гузошт. 
Паша шурӯъ ба хӯрдан кард.

Афлотун аз шогирдонаш хост, ки пашаро бо 
диққат зери назар бигиранд.

Паша бархост ва рӯи дасти яке аз шогирдон, ки 
захмӣ ва хунолуд буд, нишаст ва аз он макидан гирифт.

Баъдан Афлотун себи пӯсидае назди паша гу-
зошт. Паша дарҳол ба нуқтаи сиёҳшудаи он нишаст 
ва шурӯъ ба хӯрдан намуд.

Дар ҳамон наздикӣ, дар танаи дарахт анкабуте 
тор танида буд. Паша бархосту торро надид ва 
гирифтори анкабут шуд.

Сипас Афлотун ба шогирдонаш гуфт: “Бингаред, 
анкабут сабуртарин ва қонеътарин ҳашара аст. Рӯзҳо 
мумкин аст, ки канори лонаи худ мунтазири луқмааш 
биншинад ва ҳангоме, ки шикоре ба даст овард, чандин 
рӯз ором - ором аз он истифода мекунад. Ҳарис ва ши-
кампарвар нест. Аммо пашаро дидед, ки ҳам тамаъкору 
ҳарис аст ва ҳам танпарвар ва ҳеҷ сабру қароре дар ӯ 

дида намешавад. Дидед, ки вақте онро аз болои захми 
даст мерондед, дарҳол мепарид ва рӯи таом ме-
нишаст. Ҳамин гуна аз сабаби ҳирс ва беқарорӣ, 
гирифтори анкабут шуд. 

Аз саҳифаи фейсбукии дӯстон
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Ҳамасола моҳи сентябр мавсими ҷамъоварии анор 
оғоз мегардад ва он то охирҳои моҳи октябр идо-
ма мекунад. Дар ин давра анорпарварон ҳосилро 
ҷамъоварӣ карда, пайи фурӯши он мешаванд ва аз ба-
ракати он рӯзгори хонаводаашонро таъмин мекунанд.

МАЊСУЛОТИ ГУЛОИМ АЗ ПАНЉРУД
БА АРАБИСТОН МЕРАВАД
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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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АЗ БАРАКАТИ ЗАМИН

Дар мавсим анорпарва-
рон аз субҳ то шом саргарми 
кор дар боғҳои хеш меша-
ванд. Заҳмати шабонарӯзии 
онҳо аст, ки ҳамасола аз 
ноҳияи Дӯстӣ садҳо тонна 
анори хушсифат истеҳсол 
шуда, бозорҳои минтақа ва 
ҷумҳурӣ таъмин мегарданд 
ва ба хориҷ аз кишвар низ 
содирот мешавад.

Гулоим Худойбердиева, 
зани туркмантабор аз деҳаи 
Панҷруди ҷамоати деҳоти 
Ҷиликӯли ноҳияи Дӯстӣ аст. Ӯ 
дар 20 гектар замини хоҷагии 
деҳқонӣ дорад, ки як гектару 
50 сотихи он боғи анор аст. 
Зимни таҳияи ин матлаб ба 
хонаи эшон рафтем ва ӯро 
ҳамроҳи шавҳару келин ва 
писаронаш миёни боғ дидем, 
ки дар даст қайчиҳои махсус 
ба ҷамъоварии ҳосил машғул 
буданд. То расидан ба хо-
наи апаи Гулоим дар деҳаи 
Панҷруд боғҳои зиёди анор-

ро дидем, ки хоҷагидорон ба 
ҷамъ-оъоварии он машғул 
буданд.

Гулоим Худойбердиева 47 
сола аст. Мегӯяд, ки вақте ба 
хонаводаи Худойбердиевҳо 
келин шуда омад, онҳо 
боғдорию кишоварзӣ мекар-
данд. Хусураш дар самти 
парвариши анор таҷрибаи 
хуб дошт. Ҳатто дигарон ома-
да аз ӯ маслиҳат мепурси-
данд. Аз он замон то инҷониб 
таҷрибаи хуби хусурашро 
истифода мекунад. Имсол 
ҳосили боғаш фаровон аст. 
Қисми зиёди даромади оила-
ро, ки 13 нафар мебошанд, 
аз ҳисоби фурӯши анор таъ-
мин менамоянд. 

Ноҳияи Дӯстӣ аз марка-
зи шаҳри Бохтар тақрибан 
40 километр дур аст. Дар 
онҷо дар баробари тоҷикон 
ӯзбекону туркманҳо зиндагӣ 
мекунанд. Ба гуфтаи сокинон 
дар ин ноҳия анорпарварӣ 
бештар миёни туркманта-
борон ривоҷ дорад. Ано-
ри ин минтақа аз дигар 

манотиқи кишвар бо тамъаш 
фарқкунанда буда, дар бо-
зор харидори худро дорад.

Қаҳрамони матлаби мо Гу-
лоим Худойбердиева чаҳор 
фарзанд, як духтару 3 пи-
сар дорад. «Даромади яго-
наи мо аз ҳисоби боғдорию 
кишоварзӣ аст. Намегузорам, 
ки шавҳар ва писаронам ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. 
Ҳама якҷоя заҳмат кашида, 
рӯзгорамонро таъмин ме-
кунем. Аз ҳисоби даромади 
анор барои писари калониам 
хона сохтам. Алъон барои пи-
сари дуюмам хона бунёд кар-
да истодаам. Дар мавсими 
чиниши анор коргари кироя 
қабул мекунам, ҳаққи кора-
шонро саривақт медиҳам», – 
мегӯяд Г. Худойбердиева.

АЗ НОЗУКИҲОИ ПАРВА-
РИШ ТО НИГОҲДОРӢ

Хонаводаи Худойбер-
диевҳо дар як мавсим аз як 
гектару 50 сотиқ то 30 тонна 
анор ҷамъоварӣ карда, дар 

бозорҳои минтақаи Бохтари 
вилояти Хатлон ва шаҳри 
Душанбе бо нархи аз 10 
то 20 сомонӣ мефурӯшанд. 
Инчунин, қисми онро дар 
қуттиҳои чубин гирифта, ба-
рои моҳҳои январу феврал 
захира мекунанд. 

«Вақте моҳҳои январу фев-
рал анор мефурӯшем, хари-
дорон аз мо тарзи нигоҳдории 
анорро мепурсанд. Мо ҳар 
як донаи онро барои вайрон 
нашудан ва сифаташ гум на-
шудан дар халтаи салафанӣ 
гирифта, дохили қуттиҳои 
чӯбин мегузорем ва дар ан-
бор нигоҳ медорем. Яъне, са-
лафан анорро мулоим шудан 
намемонад. Ҳозир мо қисми 
маҳсулотро бо ҳамин тарз 
захира карда истодаем», – 
нақл мекунад деҳқонзан.

Ба гуфтаи Г. Худойбер-
диева парвариши анор осон 
нест, аз аввали мавсим то 
ҷамъоварии он ба тоза кар-
дан ва доруву пору додани 
он машғул мешаванд. Нархи 
нуриҳои минералӣ низ гарон 
аст. Барои ҳамин наметаво-
нанд қимати анорро аз 10 
сомонӣ поён баранд. Ҳоло ин 
хонавода нияти зиёд кардани 
боғи анорро доранд. 

«Як хусусияти напӯсидан 
ва ё ҳашарот нахӯрдани ме-
ваи анор дар он аст, ки то 
пӯхта расидани маҳсулот 
чаҳор маротиба ҷойи гулаш-
ро бо чӯби худаш тоза меку-
нем. Баъзе деҳқонони дигар 

минтақаҳо аз ин кори нозу-
каш огоҳ нестанд. Бо оҳану 
сим ё чӯби дигар дарахтон 
ин корро анҷом медиҳанд, ки 
маҳсулотро ба вайроншавӣ 
оварда мерасонанд», – иброз 
дошт Г. Худойбердиева.

Ба хулосаи кишоварзон 
иқлими ноҳияи Дӯстӣ барои 
парвариши ин навъи меваи 
фоидабахш мутобиқ аст. 
Агарчи ҳавои гарм барои бар-
хе меваю сабзавот нофорам 
аст, вале анор гармӣ ва обро 
талаб мекунад.

А З  Қ А М И Ш ЗО Р
ТО  Б О Ғ И  А Н О Р

–Ҳар нафаре, ки содиқона 
дар замин заҳмат мекашад, 
ҳеҷгоҳ замин ӯро гурусна 
намемонад. Мутаассифо-
на нафароне ҳастанд, ки 
заминро оқилона истифо-
да намебаранд. Харидо-
рон ҳосили деҳқонии моро 
дида дар ҳайрат мемонанд. 
Ману шавҳарам ҳамеша ба 
фарзандон роҳҳои дуру-
сти истифодабарии замин-
ро мефаҳмонем, ба онҳо аз 
таҷрибаи хусурам нақл ме-
кунем. Вақте ба хонаи хешу 
таборам ба дигар минтақаҳо 
меравам, заминҳоеро меби-
нам, ки ба хорзору алафзор 
табдил ёфтаанд. Агар як са-
баби асосии онҳо мушкили 
беобӣ бошад, аз тарафи ди-
гар беаҳмиятии худи зами-
нистифодабарандагон аст. 
Зеро қисми замини хоҷагии 
деҳқонии ман низ ҳамвор 
набуд. Қамишзор буду ҷойи 
чарогоҳи моли мардум. Вале 
ҳамроҳи хонавода талош 
кардему қамишзорро ба боғи 
анор табдил додем. Заҳмати 
зиёд кашидем, вале имрӯз 
роҳаташро дида истодаем, – 
гуфт Гулоим Худойбердиева.

Имсол тоҷирон аз Ара-
бистон омада, бо маҳсулоти 
хонаводаи Худойбердиевҳо 
шинос шуданд. Дар сурати 
ба мувофиқа расидани та-
рафайн масҳулоташонро 
харидорӣ мекунанд.

Амоҷнон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”
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Ҳам зарару ҳам манфиати шабакаҳои иҷтимоии 
интернетӣ ба истифодабаранда вобаста аст, ки бо 
кадом мақсад кор мегирад. Яке аз омилҳои маъ-
мули гаравидани ҷавонон ба гурӯҳҳои хосияти 
террористиву экстремистидошта, воридшавӣ ба 
фарҳанги бегона маҳз истифодаи ғайримақсадноки 
шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ мебошад.

Новобаста ба масоили 
ҳалталаби мавсими даъвати 
ҷавонписарон ба хизмати ҳарбӣ 
сол аз сол теъдоди ҷавонони 
ғаюру ватандӯст, ки ихтиёран ба 
сафи Артиши миллӣ мепайван-
данд, зиёд шуда истодааст. Дар ин 
ҷодаи пурифтихор аҳли эҷод, ба 
вижа рӯзноманигорони ҷавон, ки 
дар арсаи тарғибу ташвиқи ғояҳои 
давлатдорӣ, мафкурасозии ҷомеа 
ва муборизаҳои идеологӣ нақши 
пешоҳангӣ доранд, ҳамзамон, 
ба ҳайси сипари боэътимоди Ва-

тан ихтиёран ба  сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шомил мешаванд. 

Аз ҷумла, дар мавсими 
тирамоҳии даъвати шаҳрвандон ба 
хизмати ҳарбӣ корманди рӯзномаи 
“Хатлон” Набиҷони Саидаброр 
бо азми дил ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Тоҷикистон пайваст, 
ки ин тасмими ҷавонмардона на-
мунаи ибрат барои ҳамсолон ва 
дигар ҷавонписарони синни хиз-
мати ҳарбӣ мебошад. Умедворем, 
ки Набиҷон дар баробари хизма-

Терроризм ва экстремизм 
имрӯзҳо дар шаклҳои нав зуҳур кар-
да, террористон барои амалӣ сохта-
ни мақсадҳои нопоки худ аз ҳар роҳу 
восита истифода мебаранд. Яке аз 
воситаҳое, ки борҳо таҳлил гаштаву 
исботи хуро ёфтааст, ин тавассути 
шабакаҳои иҷтимоӣ ҷалб намудани 
сокинон ба гурӯҳҳои террористиву 
экстремистӣ аст. Дар ин росто, Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибро-
зи андеша намуда, чунин таъкид 
намуданд: “Яке аз омилҳои густа-
риш ёфтани ифротгароӣ ва тер-
роризм ин аз ҷониби ташкилотҳои 
террористӣ васеъ истифода гар-
дидани технологияҳои муосири 
иттилоотӣ, бахусус, шабакаи Интер-
нет бо мақсади пешбурди ташвиқоти 
экстремистӣ, ба сафҳои худ ҷалб на-
мудани аъзои нав, омода ва роҳбарӣ 

намудан ба амалҳои харобкоронаи 
онҳо маҳсуб меёбад”. 

Беибо имрӯзҳо Интернет як 
ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти инсон-
ро ташкил медиҳад. Тибқи таҳлилҳо 
як гурӯҳи сокинон бисёри вақти хо-
лигии худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
сарф мекунанд. Асри 21-ро асри тех-
никаву технологияҳои навин мено-
манд, ки ин бесабаб нест. Маҳз дар 
ин аср технология рушди бемайлон 
намуда, қариб дар ҳар дақиқа ихти-
рои ҷадиде сурат мегирад. Агар дар 
гузашта барои фиристодани паёме 
рӯзҳову дар баъзе ҳолат моҳҳо ло-
зим мешуд, асри технология суръати 
онро то ба сонияву дақиқа оварда 
расонид. Саривақт огоҳ шудан аз 
хабарҳои ҷаҳон, дастрасии қулай 
ба донишҳои лозима ва иттилооти 
зарурӣ аз қабили сабукиҳоест, ки 
шабакаҳои интернетӣ фароҳам мео-
варанд. Истифодаи чунин технологи-
яи навин агар чӣ кори мо инсонҳоро 

Хизмати Ватан-Модар вазифаи муқаддаси ҳар як 
ҷавонписар   ба ҳисоб рафта, ихтиёрӣ шомил шудан ба 
сафи Артиши миллӣ аз ҳуввияти миллату ватандорӣ ва 
тарбияи маънавии ҷавонон дар оила, мактаб ва умуман 
ҷомеа маншаъ мегирад. Хизмати ҳарбӣ дар баробари 
оне, ки дар тарбияи ҷисмониву маънавӣ ва ҳаёту фаъ-
олияти минбаъдаи ҷавонон аҳамияти муҳим дорад, 
ҳамчунин, дар такмилу  ташаккули ниҳоди муҳофизатии 
давлат кафили суботу амнияти давлат маҳсуб меёбад. 
Аз ин хотир омодагии ҷавонписарон ба хизмати ҳарбӣ 
аз масъалаҳои мубрами ҷомеа арзёбӣ мегардад.

СИПАР ВА ЌАЛАМ

С УД У  З И Ё Н  ВО БАСТА 
БА  И СТ И ФОД А БА РА Н Д А

садҳо маротиба осон намуд, аз 
ҷиҳати дигар, дар ҳоли истифодаи 
ғайримақсаднок ё ғаразнок хатари 
ҷиддӣ низ ба бор хоҳад овард. Дар 
ин баробар бояд хуб донем, ки му-
таассифона баъзе нафарон бо ис-
тифода аз рушди технологияҳои 
навин, хусусан шабакаҳои иҷтимоӣ 
манфиатҳои худро пиёда месозанд. 
Ҳатто баъзан бо истифодаи мактубу 
ҳадисҳои сохта аз номи пайёмбар 
ё дигар саҳобагон тарғиби васеи 

терроризму экстремизм мекунанд. 
Шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ  ба-
рои гурӯҳҳои ифротию террористӣ 
имкониятҳои қулай фароҳам овард, 
то ба ин васила, хусусан ҷавонони 
ноогоҳро ҷалб намуда, ҳадафҳои 
нопоки худро худро амалӣ на-
моянд. Тибқи мушоҳидаҳо тамо-
шои видеоҳои хусусияти ҷангиву 
зӯроварӣ ва шаҳвонидошта, тарғибу 
ташвиқи фарҳанги мардумони Ғарб 
таъсири ҷиддии манфии худро ал-

батта дар мо боқӣ хоҳад гузошт. 
Чун сухан дар боби истифодаи 
бемақсади шабакаҳои иҷтимоӣ, 
раванди таъсири фарҳанги бего-
на ва хатари терроризму экстре-
мизм рафт, ҳатман қишри осеб-
пазир – наврасону  ҷавонон пеши 
назар меоянд.    

Мусаллам аст, ки насли наврас 
аз истифодаи техналогияи иттилоо-
тии муосир хуб бархурдор аст, дар 
ин маврид волидайн, омӯзгорон ва 
дар умум ҷомеаро мебояд оид ба ин 
масъала бо масъулияти хосса кор 
бигиранд. Зеро замоне фаро раси-
да, ки аз ҳарвақта дида дар ин ҷода 
фаъол бошем ва фазои иттилоотии 
мо бо ташвиқу тарғиби ҳадафҳои 
созанда рангин бошад. Имрӯз ҳар 
як истифодабарандаи Интерне-
тро лозим аст, ки самаранок ва бо 
манфиат истифода намудани онро 
хуб донад, то дар банди фиреби 
гурӯҳҳои ғаразпеша намонад. 

Шаҳноза НУСРАТОВА,
мудири шуъбаи таблиғот,
иттилоот ва матбуоти КИ 

ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб

ти Модар-Ватан ҳамзамон бо 
матлабҳои ҷолиби хеш оид ба 
муҳиту фазои хизмат дар қисмҳои 
ҳарбӣ дар тарбияи маънавӣ 
ва таҳрики ҷавонписарон ба 
хизмати ҳарбӣ саҳми ниҳоят 
муҳим хоҳад гузошт. 

Мавриди зикр аст, ки дар 
ин мавсим рӯзноманигори 
ҷавони вилояти Хатлон Акмал 
Қурбонов хизмати ҳарбиро дар 
яке аз қисмҳои низомии Вило-
яти Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шон сарбаландона адо намуда, 
ҳаминак, барои идомаи фаъо-
лияти касбӣ ба маркази вилоят-
шаҳри Бохтар баргашт.   

– Замоне, ки ба низому тарти-
боти  қисми ҳарбии 0438-и Раёсати 
Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ ҶТ одат 
карда, ҳамхизматону сардорони 
қисми низомиро мисли падару ба-
родарони худ медонистам, ин ан-
деша дар зеҳнам  ғолиб омад, ки 
хоҳ ба хоҳиши худ аст ва ё тибқи 
даъват, дар асл,  хизмати ҳарбӣ 
натанҳо уҳдадории шаҳрвандӣ, 
балки қарзи муқаддаси ҳар 
ҷавонписари худогоҳ аст. Зеро асо-
си хушбахтиву саодати ҳаёти инсо-
ният аз суботу оромӣ дар сарҳад 
ва иқтидори мудофиавии кишва-

рест, ки дар он зиндагонӣ дорем.  
Барои ангезаи мусбат бахши-

дан ба ҷавонони синни хизмати 
ҳарбӣ бояд, ки масъалаи ҳимояи 
Ватан, баланд бардоштани ҳисси 
меҳандӯстиву таҳрику  роҳнамоии 
ҷавонон барои шомил шудан ба 
сафи Артиши миллӣ аз мавзӯъҳои 
ҳамешагии ВАО бошад. Зеро 
шахсан аз оғози хизмати ҳарбӣ 
дидам, ки 90 дарсади сару 
садоҳои манфӣ дар бораи муҳиту 
шароитҳои қисмҳои ҳарбӣ воқеият 
надоранд. Дуруст аст, ки то за-
мони азбар намудани қоидаҳои 
гашти низомӣ, барвақт аз хоб хе-
ста машқи ҷисмонӣ кардану одат 
кардан ба реҷаи муҳити ҳарбӣ як 
кам заҳмат бояд кашид, вале 
баъдан ин муҳиту шароитҳои 
обутоби бадан ба машғулиятҳои 
дӯстдоштанӣ табдил меёбанд, 
ҳатто баъди адои хизмати ҳарбӣ 
маро хумори он рӯзҳои пуршавқи 
қисми ҳарбӣ, машқу тамринҳо ва 
лаҳзаҳоти посбонии сарҳади Ва-
тан фаро мегирад, – иброз дошт 
Акмал Қурбонов.

Ба гуфти мусоҳиби мо бо 
адои хизмати Ватан-Модар  
дарсҳое омӯхта мешавад, ки  
хоси ҳар ҷавонмард аст. Ба ху-
сус, рӯзу моҳҳои аввали хизмат 
дар Қувваҳои мусаллаҳи кишвар 
омӯхтани дар 45 сония сарулибос 
пӯшидан, ҳамчунин азбар наму-

дани донишу маҳорати 
гуногуни ҳарбӣ, эҳсоси 
масъулияти ҷиддӣ дар 
ҳимояи марзу буми киш-
вар худ як мактабест, ки 
бояд ҳар як ҷавонписар 
онро таҷриба намояд. 
Вале ба ростӣ ҳангоми 
рухсат шудан аз қисми 
ҳарбӣ маро як эҳсоси 
аҷибе фаро гирифта буд, 
ки он аз як су хушнудии 
ба назди оила баргашта-
ну ба фаъолияти касбӣ 
машғул шудан бошад, аз 
ҷониби дигар ғами ҷудоӣ 
аз ҳамхизматон буд, 
ки ҳамчун як узви оила 
дӯсташон медоштам.

Мавриди зикр аст, ки бо мақсади  
ҷалби таваҷҷуҳи ҷавонон ба хиз-
мати Ватан-Модар дар баробари 
роҳандозӣ гардидани барномаҳои 
гуногуни маърифатнокӣ ҳамчунин, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имтиёзҳои гуногунро барои даъ-
ватшавандагон роҳандозӣ намуда-
аст. Таълими ройгони ронандагӣ бо 
таъмини шаҳодатнома аз  ҷониби 
Вазорати мудофиаи кишвар дар 
якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи 
маҳалии ҳокимияти давлатӣ  ва 
Барномаи “Сарбози ихтиёрӣ”, 
ки бо ташаббуси КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон роҳандозӣ гар-
дидааст, аз иқдомҳои намунавӣ 
дар ин самт арзёбӣ мегардад. Аз 
ин лиҳоз, дар доираи иқдомҳои 
пешгирифта дар самти ҷалби 
таваҷҷуҳи ҷавонписарон ба хиз-
мати ҳарбӣ мо, аъзо ва  фаъолону 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистонро мебояд,  ки 
дар маъракаи муҳими сиёсии даъ-
вати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ му-
соидат карда, ҳамзамон, бо анде-
шаву пешниҳоди судманд бобати 
омодагии ҳарбии ҷавописарон ва 
бедор намудани шавқу рағбати 
онҳо ба хизмати ҳарбӣ мусоидат 
намоем. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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Ҳ А М О ВО З И И  ТА Ш А Б БУ С И 
“РӮЗИ ЁДОВАРӢ" ДАР ЁВОН

ВОПАСИН ПАНДИ ПАДАР...

Роҳнамо

Амалиёти умумивилоятӣ зери унвони “Рӯзи
ёдоварӣ” аз ташаббусҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон
ба шумор меравад, ки дар ҳамбастагӣ бо Шӯрои 

Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон амалӣ гардида, ба хотири тозаву озода 

нигоҳ доштани дохил ва гирду атрофи оромгоҳҳо, пос 
доштани хотираи неки гузаштагон татбиқ мешавад.

– Соли дуюм аст, ки Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон амалиё-
ти умумивилоятӣ зери унвони “Рӯзи 
ёдоварӣ”-ро ҳамчун ташаббуси созан-
даву ободкорона бо мақсади эҳтиром гу-
зоштан ба расму оинҳои миллӣ, фарҳанги 
аҷдодӣ ба роҳ мондааст. Ташаббуси 
мазкур дар сатҳи вилоят аз ҷониби 
Кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо дар 
ҳамбастагӣ бо бахши дин, танзими анъ-
ана ва ҷашну маросимҳои Мақомотҳои 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
рӯзи якшанбеи охири ҳар моҳ роҳандозӣ 
мешавад. Ин иқдоми ҳизбиён дар 
ноҳияи Ёвон ҳамовозии зиёд пайдо на-
муда, дар он хурду бузурги ноҳия фа-
ъолона иштирок менамоянд. Тозаву 
озода намудани қабристон, сохтани 
ҳуҷра барои хизматрасонии қабрканҳо, 
курсиҳо барои дуову фотиҳахонӣ, ка-
шонидани хати об барои сарсабзу хур-
рамгардонии дохилу атрофи оромгоҳ, 
шинонидани гулу буттаҳои ороишиву да-
рахтони ҳамешасабз, панҷарабандӣ на-
мудани атрофи оромгоҳҳо аз амалҳоест, 

ки дар “Рӯзи ёдоварӣ” аз ҷониби сокино-
ни маҳал, шахсони эҳсонкору хайрхоҳ 
анҷом дода мешавад, – мегӯяд Саёҳат 
Абдуллозода, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон.

Дар ноҳияи Ёвон 66 оромгоҳ мавҷуд 
буда, то ин давра дар ҳамаи қабристонҳо 
бо ҷалби 25 ҳазору 88 нафар аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ амалиёти “Рӯзи 
ёдоварӣ” гузаронида шудааст. Дар до-
ираи амалиёти мазкур аз ҷумла, бо даст-
гирии роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонии 
“Сомонҷон”, “Ашӯрхол” ва “Шаҳбоз” 
дар қабристони маҳаллаи Гулафшони 
ҷамоати деҳоти Чоргул корҳои зиёди 
ободонӣ анҷом дода шудааст. Дар ин 
амалҳои накӯкорона аз ҳисоби хоҷагиҳои 
мазкур даромадгоҳи қабристони деҳа 
пурра азнавсозӣ ва чароғон карда 
шуда, дар дохил ва гирду атрофи он 
ниҳолҳои гуногуни ҳамешасабзу гулу 
буттаҳои ороишӣ шинонида шудааст. 

Оилаи Мирзоевҳо аз хонаводаҳои 
намунавӣ дар ноҳияи Ёвон маҳсуб меё-
бад. Онҳо дар самти татбиқи корҳои обо-

дониву созандагӣ ва баргузории аксияву 
чорабиниҳои ҳизбӣ иштироки фаъолона 
доранд. Лозим ба ёдоварист, ки имрӯз 
дар пайравӣ аз ин оилаи намунавӣ 
ҷавонон тасмим гирифтанд, ки роҳрави 
даромадгоҳи қабристонро ба масоҳати 
200 метр бетонпӯш намоянд.

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ёвон иқдоми шоистаи оилаи 
Мирзоевҳо, роҳаброни хоҷагиҳои 
деҳқонии “Сомонҷон”, “Ашӯрхол” ва 
“Шаҳбоз” ва саҳми ташкилотҳои ибти-
доии деҳаву маҳалро дар татбиқи ама-
лиёти “Рӯзи ёдоварӣ” шоистаи таҳсин 
ва мояи ифтихор дониста, ба онҳо 
изҳори миннатдорӣ менамояд. 

Пайравӣ аз иқдоми мазкур, яъне то-
заву озода нигоҳ доштани оромгоҳ нишо-
на аз риояи урфу одатҳои миллӣ буда, 
моро мебояд, ки дар баробари ободо-
нии шаҳру ноҳияву маҳал ба тозагиии 
қабристонҳо диққати махсус бидиҳем. 

Раҷабзода Имомиддин, сархати-
би масҷиди марказии ноҳияи Ёвон 
мегӯяд, ки масъалаҳои дину эътиқод 
қисми узвии маънавияти инсон аст. 
Оид ба мазмуну моҳияти ин масъалаҳо 
аз бар кардани донишҳои васеъ ва 
асоснок ба ташкили дурусти фаъолия-
ти ҳаётию амалӣ хизмат мекунад. 

Ҳамин аст, ки дин дар ҳаёти ҷамъият 
нақши муҳим дорад. Вай дар инсонҳо 
хислатҳои мусбии кӯшиш ба некӣ, рӯҳан 
ва ҷисман пок будан, фоида овардан ба 
атрофиён, қадр намудани ҳаёт ва монан-
ди инҳоро ташаккул медиҳад. 

Аз ҳамин ҷост, ки солҳои охир 
дар партави сиёсати инсондӯстона, 
хайрхоҳона ва созандаву бунёдкоро-
наи Пешвои миллат, Раиси муаззами 

Дар гӯши духтарат чӣ гуфтӣ? Гуфтӣ, 
ки: «Мард бош, бе ман калон шав. Но-
мамро нек нигаҳ дор. Ман барои ояндаи 
ту мемирам. Ман ба хотири як ваҷаб за-
мин-модар ҷон нисор мекунам. Ман ме-
мирам, то дигар духтаракон бе падар 
намонанд. Ту духтари қаҳрамон шав. 
Қаҳрамонона то охири умр талхии бе-
падариро таҳаммул бикун. Меҳратро бо 
худ зери замин нигоҳ медорам. Номамро 
рӯйи замин номбардор шав. Ҳар гоҳе ёди 
манат омад, хумори манат гирифт, би-
дон, ки падари ту Ватан аст. Ман ҳамеша 
туро аз осмон назора хоҳам кард ва ба-

роят сипар хоҳам шуд. Аммо имрӯз ман 
бояд биравам ва сипари Ватан бошам. 
Туро ба Худо месупорам, то бегазанд бу-
зург шавӣ. Бӯятро дар димоғ мегирам, то 
дар биҳишт онро бо худ дошта бошам, 
ҷони падар. Узр, ки хушбахтиҳои тиф-
лиятро бо худ мебарам. Маъзурам, ки 
рӯзи тӯят дасти дуо намебардорам. Ин 
рисолатро ба модарат месупорам. Баро-
ям гиря накун... Бароят лахти ҷигарам, 
мемирам... Бароям зиндагӣ кун...»

Аз саҳифаи фейсбуки
Ҳуриннисо АЛИЗОДА

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сархатибо-
ну домуллоимомҳои масҷидҳои ноҳияи 
Ёвон дар корҳои ободонӣ ва хайру 
эҳсонкорӣ саҳми арзанда мегузоранд.

Амалиёти умумивилоятии ҳизбии 
“Рӯзи ёдоварӣ”, ки тайи се сол боз амалӣ 

шуда истодааст, қадами навбатӣ ба 
сӯйи ободонию созандагист. Ташаббуси 
мазкур дар ноҳияи Ёвон рӯзи якшанбеи 
охири ҳар моҳ дар оромгоҳҳои ноҳия ба 
таври дастаҷамъона ташкил карда ме-
шавад, ки дар рафти он дар қатори ди-
гар сокинон намояндагони бахш оид ба 
корҳои дин, хатибону домуллоимомҳо 
иштироки фаъолона менамоянд.

Хатибони масҷидҳои ноҳия дар 
пайравӣ аз иқдоми мазкур марду-
ми маҳалро бештар ба ин амали 
хайрхоҳонаву инсондӯстона ҷалб ме-
намоянд, зеро, қабристон маданияти 
воло ва фарҳанги баланди ҳар маҳалро 
таҷассум мекунад. 

Воқеан, рӯи кор омадани амалиё-
ти умумивилоятии ҳизбӣ зери унвони 
“Рӯзи ёдоварӣ” ҷиҳати тозаву озода 
нигоҳ доштани оромгоҳҳо нақши муҳим 
мегузорад. Тавре ҳамагон огоҳӣ дорем, 
солҳои пешин аз бемасъулиятиву бе-
парвогии бархе аз сокинон дар баъзе 
оромгоҳҳо манзараҳое ба мушоҳида 
мерасид, ки гӯё ин маконҳо қабристон 
нею чарогоҳ барои гову бузу гӯсфандон 
бошад. Хушбахтона, бо баргузории 
амалиёти ҳизбӣ ин мушкилот ҳалли ху-
дро пайдо карда, ҳамакнун, дар баро-
бари таъмини тозагии муҳит, ҳамчунин, 
гирду атрофи қабристонҳо бо девору 
симтӯрҳо маҳкам карда шудааст. 

Умедворем, иқдоми мазкур дар тар-
бияи ҷавонон низ таъсири мусбат гузош-
та, дар оянда он ташаббусҳои созандае, 
ки аз ҷониби ҳизбиён пешниҳод мегар-
дад, дастгирии комил хоҳад ёфт. 

 
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.

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №37

Сканворди рӯзномаи «Ҳамрози халқ» №37 (06.10.2022)-
ро Саидаҳмад Хоҷаев, сармуҳосиби КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус дуруст пур карда,  ғолиб дониста шуд. 

ТАВАҶҶУҲ!
Б И Ё  Б И ХАНД ЕМ !

— Духтарам, чаро домод 
ба ту маъқул нашуд?

— Модарҷон, ӯро надидаӣ 
магар? Мӯяш зап-зард аст!

— Чӣ зарар дорад? Бо ту 2 

сол зиндагӣ кунад, хоҳ-нохоҳ 
мӯяш сап-сафед мешавад.

* * * * * 
— Дада, имрӯз дар мактаб 

маҷлиси хурдакаки падару 
модарон мешудааст.

— Хурдакак гуфтагият чи-
хел аст боз?

— Ман, шумо ва директор.

* * * * * 
Зан ба шавҳараш:
— Духтур ба ман гуфт, ки 

ба Дубай ё Анталия ё ягон 
мамлакати дигар рафта, боду 
ҳаво иваз кунам. Ба куҷо ме-
равем, дадеш?

Шавҳар гуфт:
— Ба дигар духтур!

* * * * *
Кӯдакони боғчаро бар зид-

ди беморие эм карданд. Пи-
сарбачае пахтаи спиртиро бӯй 
кашидан гирифт.

— Чаро ин тавр мекунӣ, 
пурсид дигараш? 

Гуфт:
— Аз ин бӯи падарам меояд.

* * * * * 
— Модар, ман дар 

чандсолагӣ метавонам бе рух-
сати ту аз хона берун бароям?

— Писарам, ҳоло падарат 
ҳам ба ин син нарасидааст.

Аз саҳифаи фейсбукии
Сайидамир ВАЛИЗОДА


