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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

НАТИҶАГИРӢ АЗ 
ТАШАББУСҲОИ СОЗАНДА 

Дар маҷлис муовини Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон Латифзо-
да Асрор Қурбон, узви Раёсати Кумитаи 
Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демок-

ратии Тоҷикистон, Раиси вилояти Хатлон 
Ҳакимзода Қурбон, аъзои Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ-раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят, 
ҳамчунин мудирони шуъбаҳои кумитаҳои 

Санаи 22 январ дар Кохи фарҳанги шаҳри Бохтар Маҷлиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон оид 
ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 
2022 баргузор гардид. Дар доираи маҷлис, ҳамзамон Нақшаи чорабиниҳо 
оид ба Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, ки доираи 
он тадбиқи маҷмӯи чорабиниҳо пешнибинӣ шудаанд.

иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо, раисо-
ни ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии шаҳру 
ноҳияҳои Бохтар, Кӯшониён, Вахш, Лева-
кант, аъзои ТҶҶ «Созандагони Ватан» ва 

намояндагони ВАО иштирок намуданд. 

Вобаста ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъо-
лият дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 
2022 Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии  Де-
мократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
баромад намуда, фаъолияти яксолаи Ку-
митаи иҷроияро мавриди таҳлилу баррасӣ 
қарор дод. 

Аз ҷумла, иброз гардид, ки сохторҳои 
ҳизбии вилоят дар ҳошияи татбиқи дастуру 
ҳидоятҳои Пешвои миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давраи 
солҳои 2018-2021 гурӯҳи 25 ташаббу-
си созандаро амалӣ намуданд, аз ҷумла 
зери уновни «Якҷоя месозем!» аксияи 
ҳизбӣ эълон дошта, дар баробари татбиқи 
чорабиниҳои идеологӣ сокинон ва аъзои  
фаъоли ҳизбро ба ташкили корҳои ободонию 
созандагӣ равона намуданд. Ташаббус кар-
дани роҳсозӣ тариқи ҳашар - сангфаршкунӣ, 
мумфаршкунӣ, ниҳолшинонӣ, сохтмони 
биноҳои маъмурии ҳизбӣ, тозакунии муҳит 
ва оромгоҳҳо, азнавсозии иншооти гигиенӣ, 
таъмиру сохтмони мактабҳо, пешбурди иде-
ияи “Мактаби сиёсии Пешвои миллат”, та-
шаккули идоракунии электронӣ ва Рейтинги 
ҳизбӣ аз гурӯҳи корҳои созандаи ҳизбиёни 
Хатлон мебошанд.  

СУХАНРОНИИ МИРАЛИЁН Қ.А: 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-

кратии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар 
соли 2021 дар фаъолияти амалӣ санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, барномаҳои ҲХДТ, ҳамчунин 
дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва дастуру супоришҳои Кумитаи 
Иҷроияи Марказии ҳизбро ба асос гирифта, 
гурӯҳи тадбирҳои нақшавӣ ва ташаббусҳоро 
амалӣ намуд.  

Ҷиҳати ба роҳ мондани фаъолияти усту-
вор маҷмӯи нишондиҳандаҳои асосӣ ибо-
рат аз 10 самтҳои афзалиятнок ва Нақшаи 
корӣ бо фарогирии чорабиниҳои мушаххас 
тартиб дода, бо принсипи пайгирии доимӣ 
ва таҳлилу баррасии ҳармоҳа ба чанде аз 
муваффақиятҳо ноил гаштем. 

Муваффақиятҳои ҳизбӣ, ки ба систе-
маи банақшагирӣ асос меёбад, он маҷмӯи 
чорабиниҳоро бо тартиби амалисозии амудӣ 
(аз боло ба поён) фаро гирифта, мунтазам 
аз рӯи самтҳо, соҳаҳо, ҳудуд ва вақти муай-
яншуда пайгирӣ ва натиҷагирӣ мегардад. 
Яъне, дар асоси таҳлилҳои мониторингӣ 
ва оморӣ гурӯҳи проблемаҳо муайян гар-
дида, дар шакли вазифагузорӣ то ба сатҳи 
кумитаҳои иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоӣ 
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ба нақша гирифта мешаванд. 
 Вилояти Хатлон вилояти ка-

лонтарини мамлакат аст ва шу-
мораи мутаносибан зиёди аъзои 
ҳизб ба он рост меояд. Ба ҳолати 
01.01.2022 дар вилоят аъзои ҲХДТ 
186285 нафарро ташкил медиҳад, 
ки аз ин 48,7% занон ва 26,3% 
ҷавонон мебошанд.

Бо дарназрдошти натиҷаи 
муқоисакунӣ ва бо мақсади 
барқарор кардани динамикаи руш-
ди узвият ба ҳизб тасмим гирифта 
шуд, ки ҳар як корманди масъу-
ли ҳизбӣ (ҳар моҳ) ҷонибдорони 
ҳизб, шаҳрвандони салоҳиятнок 
ва содиқу масъулиятнокро барои 
аъзогӣ ба ҳизб ҷалб менамоянд.   

Ин тасмим ба мо имкон дод, 
то дар соли 2021 дар ҳудуди вило-
ят 12709 нафар (2020-5855 наф.) 
ба аъзогӣ қабул карда шуданд, ки 
нисбат ба соли 2020 ду баробар 
(217%) зиёд мебошад. 

Тибқи таҳлилҳо аз рӯи гурӯҳҳои 
аҳолӣ аъзои ҳизбро дар вилоят 
бештар кормандони соҳаҳои ма-
ориф-34,2%, тандурустӣ-17% ва 
хизматчиёни давлатӣ-6,7% мебо-
шанд, ки дар маҷмӯъ онҳо гурӯҳи 
коргарони дохилиидоравиро таш-
кил медиҳанд. 

Ба гурӯҳи коргарони беруни-
идоравӣ ва ё саҳроӣ бошад, ба 
монанди коргарони хоҷагиҳои 
деҳқонӣ, соҳибкорон ва бозор-
нишинон ҳиссаи ками аъзо, 
ҳуддан ҳиссаи нисбатан ками 
аъзо (7%) рост меояд. Зимнан, 
дар муносибатҳои меҳнатӣ дар 
ҳудуди вилоят 67,4% субъектҳои 
ҳисоботсупоранда (беш аз 300 
ҳазор)-ро намояндагони бахши 

хусусӣ, аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ, 
соҳибкорон, савдогарони бозорҳо 
ва ғайра ташкил медиҳанд.

Аз инҷо, бармеояд, ки сам-
ти фаъолиятро такмил (тағйир) 
дода, ҳайати аъзои ҳизбро ҳарчи 
бештар аз ҳисоби коргарони 
беруниидоравӣ (аъзои хоҷагиҳои 
деҳқонӣ, соҳибкорони инфиродӣ 
ва хурд, савдогарони бозорҳо ва 
ғайра) ҷалб намуда, корро дар 
байни ин гурӯҳҳо тақвият бахшем. 
Зеро, дар шароити таҳдидҳои 
берунӣ маҳз ҳамин гурӯҳҳои аҳолӣ 
осебпазир арзёбӣ мегарданд, 
мувофиқан ба чорабиниҳои си-
ёсию идеологӣ бештар ниёз до-
ранд.  

Тибқи Рейтинги ҳизбӣ ва таъ-
мини иҷрои нақша вобаста ба 
қабули аъзо шаҳру ноҳияҳои Бох-
тар, Фархор ва Шаҳритус пешсафӣ 
дошта, шаҳру ноҳияҳои Хуро-
сон, Норак ва А.Ҷомӣ камфаъол 
баҳогузорӣ мегарданд.

Дар ҳудуди вилояти Хатлон 

дар давраи ҳисоботӣ 2768 адад 
ташкилотҳои ибтидоӣ фаъоли-
ят мекунанд, ки аз ин 1492 адад 
(53,9%) ба ташкилотҳои ибтидоии 
маҳаллаву деҳот, бо фарогирии 
43% аъзо рост меояд.

Тибқи таҳлилҳо ва натиҷаҳои 
мониторингӣ фаъолияти аксари 
ташкилотҳои ибтидоии маҳаллаву 
деҳот ба талабот ҷавобгӯй намебо-
шад. Гурӯҳи муайяни ташкилотҳо 
58% (858) бинобар сабаби паст 
будани сатҳи дониши ҳуқуқию идо-
ракунии маъмурият уҳдадории 
оинномавиро пурра иҷро карда 
наметавонанд. Зимнан, ҳарчанд 
семинару омӯзишҳо ташкил шуда 
бошанд ҳам, то ҳол мушкилоти 
коргузорӣ пурра бартараф нашу-
дааст.

Илова бар ин, 1092 (39%) 
ташкилотҳо утоқи корӣ надо-
ранд ва ҳуҷҷатгузорӣ низ, дар 
ин ташкилотҳо таваҷҷуҳи хоссаи 
кумитаҳои иҷроияи ноҳиявӣ ва 
аъзои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлонро талаб мекунад.

Аз рӯи ин нишондиҳандаи 
фаъолият – коргузорӣ дар 
ташкилотҳои ибтидоӣ тибқи Рей-
тинги ҳизбӣ шаҳру ноҳияҳои 
Н.Хусрав, Норак ва Восеъ пеш-
саф буда, шаҳру ноҳияҳои Бох-
тар, Дӯстӣ ва Ҷ.Балхӣ дар зинаҳои 
охир ҷойгир мебошанд.

Ҳамин тариқ, зарур аст, 
ки дар асоси “Роҳнамо барои 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ” 
фаъолият ҷоннок карда шуда, 
раисони ташкилотҳо аз ҳисоби 
шахсони ҷавон ва босалоҳият ин-
тихоб карда шуда, ҳуҷҷатгузории 
ташкилотҳои ибтидоӣ ба танзим 
дароварда шавад.

Дар соли ҳисоботӣ дар 
маҷмуъ дар шаҳру ноҳияҳои ви-
лоят 45412 чорабинӣ, аз қабили 
вохӯрию мулоқотҳо, мизҳои му-
даввар, семинар-машваратҳо, 
суҳбатҳои фардӣ, мусобиқаҳои 
варзишию зеҳнӣ ва ғайра бо фаро-
гирии 881167 нафар, ки 80% онро 
чорабиниҳои иттилоотии марбут 
ба коронавирус ташкил медиҳанд, 
доир карда шуданд.

Ҷиҳати пешгирии паҳншавии 
бемории короновирус ва 
эмгузаронӣ мунтазам чорабиниҳо 
бо усули хона ба хона ва ташкили 
мулоқотҳои гурӯҳӣ ба роҳ монда 
шуданд. 

Чорабинии хотирмони сол 
он буд, ки бахшида ба Рӯзи таъ-
сисёбии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 9-10 декабри 
соли 2021 бо ташаббуси Кумитаи 
Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон Ҳамоиши 
ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. 

Ҳамоиши идона бо иштироки 
доираи васеъ (беш аз 120 на-
фар), аз ҷумла аъзои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони 
сохторҳои ҲХДТ аз ВМКБ, вилояти 
Суғд, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 
шаҳри Душанбе, аъзои фаъоли  
ҳизб, олимону шоирон баргузор 
гардид. 

Дар доираи ин чорабинӣ, ки 
ба таҷлили 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ, солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ рост 
меояд, ҳайати меҳмонону ишти-
рокчиён аз мавзеъҳои зебои таъ-
рихиву сайёҳӣ ва як қатор иншооти 
навбунёди ноҳияҳои Восеъ, Кӯлоб, 
Мӯъминобод, Ховалинг, Балҷувон 
ва Темурмалики вилояти Хатлон 
дидан карданд. 

Дар рӯзи дуюми чорабинӣ 
Конференсияи ҷумҳуриявии 
«Нақши Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар таҳкими 
Истиқлоли давлатӣ» баргузор гар-
дида, ҳамзамон дар ҳошияи он 
барномаи фарҳангӣ бо иштироки 
санъаткорони ҷумҳурӣ ва вилоят 
манзури меҳмонон гардид.

Чуноне маълум аст, яке аз 
усулҳои муосири фаъолияти 
идеологӣ ин таҳия ва паҳн на-
мудани маводҳои иттилоотӣ, ки 
дар навбати худ асоси сифатии 
тарғиботро ташкил медиҳад, ба 
ҳисоб меравад. Дар соли ҳисоботӣ 
92530 маводи гуногуни чопию ви-
деоии иттилоотӣ таҳия, чоп ва 
паҳн гардидаанд. Аз ҷумла, 302 
лавҳаҳои сарироҳӣ, 7500 нус-
ха брошюра, 52500 варақа, 450 
мақолаи таҳлилӣ дар нашрияҳои 
даврӣ таҳия ва дар ҳудуди вилоят 
нашр (намоиш) гардидаанд.

Мавзӯъ ва муҳтавои 
маводҳои иттилоотӣ аз ҳадафҳои 
барномавӣ, дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат, Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
Марказӣ ва Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон таркиб ёфта, ба хонанда дар 
ҷараёни ташкили чорабиниҳо ра-
сонида шудаанд.

Ҷараёни чорабиниҳо, 
ҳамчунин ташаббусҳои ҳизбиёни 
вилоят тавассути ВАО мунтазам 
инъикос мегарданд. Чунончи дар 
давоми сол тавассути шабакаҳои 
телевизионӣ 133 (2020-68) виде-
огузориш ва матлаби матбуотӣ, 
аз ҷумла дар телевизиони 
«Тоҷикистон», «Ҷаҳоннамо», «Са-
фина», «Хатлон» ва АМИТ «Хо-
вар» ба табъ расиданд.

 Дар нимаи аввали соли 2021 
бо назардошти мушкилоти гуногу-
ни системавии соли 2020, ки так-
мили касбиро тақозо менамуданд, 
маҷмӯи семинар-машваратҳои 
дастурдиҳӣ доир карда шуданд.

Дар воқеъ, таҳлилу омӯзишҳо 
нишон медиҳанд, ки дар самти 
таъмини фаъолияти пурмаҳсули 
идеологӣ ташкил ва амалӣ наму-
дани давраҳои доимоамалкунан-
даи омӯзишӣ ҷиҳати омодасозии 
кормандони касбии ҳизбӣ ва так-
мили дониши кормандони асосӣ 
тақозо мегардад. Ин хулоса ба як-
чанд омил ва муаммоҳои сарбаста 
асос меёбад, ки татбиқи бетаъхир-
ро талаб менамояд. 

Мисол: натиҷаи муқоисакунӣ 
ва таҳлилу омӯзишҳои пай дар 
пайи фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ (Идома дар саҳ. 3)

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

(Идома аз саҳ.1)

НАТИҶАГИРӢ АЗ 
ТАШАББУСҲОИ СОЗАНДА 

нисбатан заиф будани низо-
ми ҳаракати ҳизбиро дар сатҳи 
шаҳру ноҳияҳо, бахусус дар сатҳи 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ му-
айян намуданд. Илова бар ин, 
новобаста аз он ки аз ҷониби Ку-
митаи иҷроияи вилоятии ҲХДТ ду 
семинар-машваратҳои фарогир 
ва як семинар-машварати сай-
ёр, ноҳия ба ноҳия гузаронида 
шуданд, ҳоло ҳам масъалаҳои 
ҳуҷҷатгузорӣ дар ташкилотҳои 
ибтидоӣ,  сатҳи пасти дониши 
кормандони кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбии шаҳру ноҳияҳо оид ба 
коргузорӣ, заиф будани малакаи 
кормандон оид ба истифодаи 
технологияҳои иттилоотӣ, паст 
будани сатҳи дониш дар самти 
муқовимати идеологӣ бар қувваҳои 
ифротӣ, заифии маҳорату дони-
ши кормандон оид ба фаъолияти 
муосири иқтисодӣ ва ё соҳибкорӣ 
ҳамчун хоҷагидории ёрирасон 
боқӣ монда, монеи фаъолияти 
устувор гаштааст.

Дар роибта ба ин, ҳамчун      
дастурамали рӯимизӣ «Роҳнамо 
барои ташкилотҳои ибтидоӣ» 
таҳия гардида, ба ҳамаи раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ дастрас кар-
да шуд. 

Аз рӯи Роҳнамои мазкур, 
моҳҳои январ-феврал барои ра-
исони ташкилотҳои ибтидоии 
шаҳри Бохтар ва ноҳияи Кӯшониён 
дар толори Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо иш-
тироки бевоситаи маъмурияти 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон семинар-машваратҳои 
дастурдиҳӣ доир гардиданд. 
Ҳамчунин, моҳҳои феврал-март 
ҳамин гуна семинар-машваратҳои 
дастурдиҳӣ аз ҷониби маъмурияти 
кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ барои 
тамоми раисони ташкилотҳои иб-
тидоии шаҳру ноҳияҳо доир карда 
шуданд.

 Соҳаи кор бо занон тибқи 
ҳадафҳои барномавии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
мавқеи хосса дорад, аз ҷумла дар 
самти баланд бардоштани мақоми 
зан дар ҷомеа пайваста тадбирҳо 
роҳандозӣ мегарданд. 

Шумораи аъзои ҳизб дар соли 
2021 аз ҳисоби занон 90655 на-
фарро ташкил дод, ки ин ба 48,7% 
баробар аст. Мақсад гузошта шу-
дааст, ки таносуби занон ҳамчун 
аъзои ҳизб ба 50% баробар карда 
шавад. 

Иштироки занон дар ҳаёти 
ҷамъиятию сиёсӣ низ, назаррас 
буда, 6 нафар (9,5%) занон-аъзои 
ҳизб дар вилоят вакили Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 28 нафар 
(40%) вакили Маҷлиси вакилони 
халқи вилояти Хатлон, 356 нафар 
(36,4%) вакили Маҷлиси вакилони 
халқи шаҳру ноҳияҳо ва 1102 на-
фар (25%) занон вакили Маҷлиси 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот мебо-
шанд.

Бахшида ба 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон  дар самти даст-
гирии ҷавонони лаёқатманд, 
қишрҳои осебпазиру эҳтиёҷманди 
ҷомеа, инкишофи қобилияти 
эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию 
худшиносӣ ва баланд бардоштани 
завқи бадеии кӯдакону наврасони 
маъюб, арҷ гузоштан ба арзишҳои 
миллию фарҳангӣ, ташвиқу 
таблиғи ғояҳои созандаи ҳизб бай-
ни наврасону ҷавонони синни 6 то 
18 сола дар шаҳру ноҳияҳои вило-
яти Хатлон озмуни «Мо бо шумо-
ем» баргузор карда шуд. 

Тибқи Низомномаи Озмуни 
мазкур аз рӯи номинатсияҳо дав-
раи якум дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо 
бо иштироки 350 нафар баргузор 
гашта, 25 нафар ғолибон санаи 27 
май дар даври дуюм-сатҳи вилоятӣ 
бо диплом сарфароз гардонида 
шуда, бо ҷалби соҳибкорон ва аъ-
зои фаъоли ҳизб бо туҳфаҳои пулӣ 
қадрдонӣ гардиданд.

Санаи 25 июн даври 
ҷумҳуриявии озмуни мазкур 
дар толори Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ҷамъбаст гардид. Дар 
озмун аз вилояти Хатлон 6 нафар 
иштирок намуданд. 

Шоҳҷоизаи озмун (манзили 
истиқоматӣ дар ш.Душанбе), дип-
лом ва мукофоти махсуси ширка-
ти «Сарманзил»-и ш.Душанберо 
Шукрона Зоирова аз ноҳияи 
А.Ҷомӣ сазовор гашта, дар но-
минатсияи сурудхонӣ аз шаҳри 
Кӯлоб - Ҳусейни Ҷамшед ва дар 
номинатсияи навохтани асбобҳои 
мусиқӣ аз ноҳияи Дустӣ - Ҳасан 
Ҳусейн Раҷабовҳо сазовори ҷойи 
сеюм гардида, бо диплом ва 4000 
сомонӣ  кадрдонӣ гардидаанд.

Дар баробари пешрафт дар 
самти кор бо занон ва оила 
камбудиҳо низ, ҷой доранд. Вазъи 
оиладоршавӣ дар байни аҳолӣ, 
бахусус ҷавонон нигаронкунан-
да боқӣ мемонад, ки аз камфаъ-
олии бахши идеологӣ, бахусус 
сохторҳои ҳизбӣ дар ин самт 
гувоҳӣ медиҳад.

Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки дар 
ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор 
фаъолияти идеологӣ дар самти 
танзими оила, анъана ва ҷашну 
маросимҳои миллӣ, пешгирии 
ҷудошавии оилаҳо ва дастгирии 
иҷтимоии ниёзмандон тақвият 
бахшида шавад.

Ҷавонон дар татбиқи ҳадафҳои 
ҲХДТ саҳми муносиб ва созгор до-
ранд. Имрӯз дар маҷлисҳои ваки-
лони халқи шаҳру ноҳияҳои вилоят 
133 нафар ҷавонон ҳамчун вакил 
фаъолият намуда истодаанд.

Яке аз масъалаҳои муҳими 
фаъолият, ин тарбия намуда-
ни ҷавонон дар рӯҳияи ҳарбӣ–
ватандӯстӣ ва ба ин васила ихти-
ёран сафарбар намудани онҳо ба 
хизмати ҳарбӣ мебошад. Дар ин 
самт дар вилоят дар маҷмӯъ 3595 
чорабинии ҳавасмандгардонӣ 
ва фаҳмондадиҳӣ бо ҷалби беш 
аз 24 000 нафар баргузор кар-
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да шуд, аз ҷумла 835 мулоқот бо 
ҷавонони синни даъватӣ, 2678 
машварти фаҳмондадиҳӣ оид ба 
сафарбар кардани ҷавонон ба хиз-
мати ҳарбӣ бо раисони кумитаҳои 
маҳалла (деҳот) ва волидон ва 82 
ташрифҳо ба қисмҳои ҳарбӣ доир 
гардиданд.

Дар натиҷаи тадбирҳои боло-
зикр дар маъракаи даъвати баҳорӣ 
ва ҳам тирамоҳӣ 191 нафар ҷавон 
ҳамчун сарбози ихтиёрии ҳизбӣ ба 
хизмати ҳарбӣ сафарбар гардида-
анд, ки ин нишондод, хеле кам аст.

Тибқи рейтинги ҳизбӣ дар 
самти тарбияи ватандӯстӣ ва 
шуҷоатмандии ҷавонон, ки тоза 
роҳандозӣ гардидааст, ноҳияҳои 
Ҷ.Балхӣ, Данғара ва Восеъ пеш-
саф буда, шаҳру ноҳияҳои Норак, 
Балҷувон ва Н.Хусрав камфаъол 
арзёбӣ мегарданд.  

Дар ин давра бо назардош-
ти саҳми собиқадорони Артиши 
миллӣ ва ҷанговарони башардӯст 
дар пойдории сулҳу ваҳдат дар 
мамлакат ва фарзандони оилаҳое, 
ки ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ дар 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
ҳалок ё маъюб гардидаанд, аёда-
ти 108 нафар ташкил карда карда, 
ба онҳо кумакҳои озуқаворӣ расо-
нида шуд. 

Ҳамчунин, дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят аз ҷониби волонтёрон ак-
сияи «Ба Ватан содиқам» баргу-
зор карда шуда, байни сокинон 
беш аз 5000 варақаҳои иттилоотӣ 
оиди тарбияи ватандӯстӣ ва ҷалби 
насли ҷавон ба хизмати ҳарбӣ 
паҳн карда шуд. Дар ин самт 944 
мақолаи таҳлилӣ низ, таҳия ва ин-
тишор карда шуданд.

Таҳти унвони «Нақши китоби 
«Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров 
дар шинохти асолати миллӣ» 
байни донишҷӯёни мактабҳои олӣ 
ва хонандагони синфҳои 10–11 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ маҳфил-озмуни ҷумҳуриявӣ 
ва даври сеюми он рӯзи 22 июни 
соли равон дар толори Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Н. Хус-
рав баргузор гардид. Дар чорабинӣ 
29 нафар ғолибони даври шаҳрӣ/
ноҳиявӣ фаъолона ширкат варзи-
да, баъд аз натиҷагирӣ 6 нафар 
ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ 
роҳхат гирифтанд.

Бо мақсади тарбия на-

мудани ҷавонон дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ, ҷалби бештари 
онҳо барои иштирок дар раван-
ди созандагиву бунёдкориҳои 
кишвар курси омӯзишӣ зери ун-
вони «Мактаби сарварии созанда-
гони Ватан» роҳандозӣ гардид, ки 
омӯзиши мазкур дар шаҳри Кӯлоб 
ва ноҳияҳои Ёвону Фархор баргу-

зор карда шуд.
Фаъолияти волонтёрии ҳизбӣ 

аз гурӯҳи тадбирҳое мебошад, 
ки дар ҳошияи татбиқи ҳадафҳои 
барномавӣ ҷиҳати рушди ҷомеаи 
шаҳравндӣ ва омодасозии кадрӣ 
пеш гирифта шудааст. 

Дар ташкил ва баргузории 
чорабиниҳои ҳизбӣ саҳми во-
лонтёрон хеле зиёд аст; онҳо 
пайваста дар корҳои таблиғотию 
фарҳангӣ фаъол буда, доимо ба 
сифати хадамоти ёрирасон ҳозир 
мебошанд. 

Баҳри тарғиби тарзи ҳаёти со-
лим ва оммавигардонии варзиш 
мунтазам тадбирҳо андешида 
мешаванд. Дар ин самт моҳи фев-
рал вохӯрии роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон ба ҳайати Клуби футболи 
«Хатлон», баҳри дастгирӣ намуда-
ни Клуб дар мавсими нави футбо-
ли кишвар сурат гирифт. 

Дар маҷмӯъ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят 105 мусобиқаҳои 
гуногуни варзишӣ асосан аз рӯи 
намудҳои футбол, футболи хурд, 
гӯштини миллӣ ва волейбол бо 
иштироки беш аз 13000 нафар 
баргузор карда шуданд.

Бо мақсади мустаҳкам намуда-
ни алоқаи дӯстӣ миёни ҷавонону 
наврасон, таъмини бевоситаи 
иҷрои барномаҳои мақсадноки 
давлатӣ давоми моҳҳои июл-сен-
тябри соли 2021 дар ҳудуди ви-
лояти Хатлон мусобиқаи футболи 
хурд оид ба дарёфти Ҷоми Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар се зина – ҷамоатҳо, шаҳру 
ноҳияҳо ва вилоятӣ дар ду 
минтақаҳои Бохтар ва Кӯлоб 
доир гарид. Дар даври вилоятӣ аз 
минтақаи Бохтар ш.Бохтар ва аз 
минтақаи Кӯлоб ш.Кӯлоб ғолибият 
ба даст оварда, ба даври ниҳоӣ са-
фарбар гардиданд.

Дар поёни давраи чоруми фут-
боли хурд байни дастаҳои футбол-
бозони ғайрикасбии кишвар ба-
рои соҳиб шудан ба «Ҷоми Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон», 
ки 4 октябр доир шуд, ҳар ду дас-
таи вилояти Хатлон дар ин бозӣ 
ғолибият ба даст оварданд. Дас-
таи «Хатлон-2» (минтақаи Кӯлоб) 
барои сазовор гардидан ба ҷойи 
якуми мусобиқа «Ҷоми Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон», 
диплом, медал ва маблағ дар 

ҳаҷми 10000 сомонӣ ва ба дастаи 
«Хатлон-1» (минтақаи Бохтар) ба-
рои ҷойи дуюм Ҷоми мусобиқа, 
диплом, медал ва маблағи 7000 
сомонӣ тақдим гардид.

Дар самти омӯзиши ҷавонон ба 
рукнҳои сиёсии ҷомеа, тарзи   ду-
русти ҳаёт ва аз худ кардани касбу 

ҳунар 509 мулоқоту вохӯриҳо бо 
фарогирии 28 508 нафар наврасон 
ва ҷавонони осебпазир ва ё осеб-
дида баргузор гардиданд.

Дар маҷмӯъ дар давраи 
ҳисоботӣ бо ҷалби аъзои Ташки-
лоти ҷамъиятии «Созандагони 
Ватан» дар вилоят 726 аксияи 
иттилоотӣ, экологӣ ва ташвиқотӣ 
баргузор карда шуда, беш аз          
21 000 варақаҳо ба сокинон даст-
рас карда шуданд.

Сохторҳои ҳизбии вилоят бо 
ҷалби саховатмандону хайрпеша-
гон ҷиҳати дастгирии қишри ниёз-
манди аҳолӣ дар арафаи санаҳои 
таърихӣ ва иду ҷашнвораҳо ба ди-
дори шахсони ниёзманд, аз қабили 
иштирокчиёни ҶБВ, собиқадорони 
меҳнат, маъюбон ва ятимон раф-
та, онҳоро бо кумакҳои гуногун 
хуштаъб мегардонанд.    

Дар соли 2021 дар шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон, бо 
ҷалби аъзои фаъоли ҳизб ва шах-
сони саховатпеша ба 15 780 нафар 
эҳтиёҷмандон, аз ҷумла маъюбон, 
ятимон ва собиқадорони ҷангу 
меҳнат ба маблағи 6,2 миллион 
сомонӣ кумаки моддию молиявӣ 
расонида шуд, ки 4,5% (279 ҳаз. 
сомонӣ) он аз ҷониби кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ амалӣ гардидаанд.

Чи тавре маълум аст, минбари 
иттилоотии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистонро дар вилоя-
ти Хатлон нашрияҳои «Минбари 
халқ» ва «Ҳамрози халқ» ташкил 
дода, пайваста шаҳрвандон ва 
ҷонибдорони ҳизбро бо иттилои 
расмӣ ва таҳлилию роҳкушо фаро 
мегирад. Дар ин давра дар нашри-
яи “Ҳамрози халқ” 201 мақолаҳои 
таҳлилии роҳкушо, 641 ахбор, 65 
мақолаҳои дастурдиҳӣ, 61 пан-
ду андарз ва арзу шикоятҳо ва 
инчунин, 484 мавод аз ҷониби 
кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо 
ба табъ расидааст. Масъалаи 
рӯзмарра, ки рӯи он дастгоҳи ви-
лоятии ҲХДТ кор карда истодааст, 
ин фаро гирифтани доираи васеи 
шаҳрвандон, аз ҷумла афроди ба 
кори беруниидоравӣ ва саҳроӣ 
машғулбуда бо иттилооти комил 
мебошад. Зеро, бештари гурӯҳи 
аҳолӣ, ки ба корҳои беруниидоравӣ 
ва саҳроӣ машғул мебошанд, ба 
монади аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ, 
савдогарони бозорҳо, соҳибкорони 
инфиродӣ ва ғайра, аксарашон, ба 
ягон нашрияи даврӣ обуна набуда, 
аз хабару иттилооти саҳеҳ дар ка-
нор мемонанд. 

Дар шароити таҳдидҳои 
берунӣ, рақобатҳои носолими 
сиёсӣ ва омилҳои номатлубу хав-
фовари ҷомеаи муосир обуна ба 
нашрияҳои даврӣ на маҷбурӣ, 
балки зарурӣ арзёбӣ гашта, он 
ҳамчун василаи мусоидаткунан-
да ба таъмини амнияти маъна-
вию сиёсӣ тариқи таҳкими неруи 
зеҳнии ҷомеа муқаррар гардида-
аст. Аз ин рӯ, аз субъектҳои дахл-
дор, аз ҷумла мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 
маъмурияти бозорҳо, раисони 
кумитаҳои маҳаллаву деҳот ва ди-
гар масъулон хоҳиш карда меша-
вад, ки ҷиҳати фарогирии доираи 
васеи шаҳрвандон бо нашрияҳои 
даврӣ ҳаматарафа мусоидат на-
моянд. 

Дар доираи ҳадафҳои барно-
мавии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, яке аз масъалаҳои (Идома дар саҳ. 4)

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

(Идома аз саҳ.2)

НАТИҶАГИРӢ АЗ 
ТАШАББУСҲОИ СОЗАНДА 

муҳим баланд бардоштани маъ-
рифати ҳуқуқии шаҳрвандон, зим-
нан пешгирӣ намудани ҳолатҳои 
қонунвайронкунӣ ва ё ҷинояткорӣ 
дар ҷомеа мебошад. Кормандо-
ни ҳизб дар вохӯриҳо бо сокинон 
атрофи фарҳанги ҳуқуқӣ, пеш-
гирии ҷинояткорӣ, экстремизму 
хурофотпарастӣ ва дигар зуҳуроти 
номатлуб дар ҷомеа чорабиниҳои 
фаҳмондадиҳӣ доир менамоянд.

Ҳамчунин, дар асоси дастуру 
супоришҳои Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ноо-
ром шудани авзои ҳамсоякишвар-
Афғонистон, ҷиҳати талқини 
сулҳу субот, таҳаммулпазирию 
муттаҳидӣ, баланд бардош-
тани рӯҳияи мардум ва ҳифзи 
дастовардҳои даврони солҳои 
соҳибистиқлолии кишвар гурӯҳи 
тарғиботии вилоятӣ таъсис дода 
шуда, санаҳои 8-18 ноябр бо со-
кинони ноҳияҳои наздисарҳадӣ – 
Панҷ, Ҷайҳун, Н.Хусрав, Қубодиён, 
Фархор, Ҳамадонӣ ва Ш.Шоҳин 
вохӯрию мулоқот баргузор карда 
шуданд. Дар ҷараёни вохӯрию 
суҳбатҳо якчанд камбудиҳо ва 
шикоятҳо аз ҷониби сокинон 
пешниҳод карда шуданд, ки мав-
риди корбарӣ қарор доранд.

Фаъолияти идеологӣ дар 
самти мазкур чораҳои маҷмӯиро 
тақозо дошта, агар аз як тараф 
тариқи вохӯрию суҳбатҳо корҳои 
фаҳмондадиҳӣ бурда шавад, аз 
тарафи дигар зарур аст, ки та-
вассути матбуоти даврӣ, ҷомеа 
бо иттилои мукаммал ва дуруст 
фаро гирифта шуда, ҳамзамон гу-
заронидани дарсҳои тарбиявӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ ва ташкили 
хонишҳои сиёсӣ дар ташкилоту 
муассисаҳо ба мақсад мувофиқ 
аст.

 Дар соли ҳисоботӣ, ки ба 
30-солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд, 
натиҷагирӣ аз ташаббускориҳои 
ҳизбиёни вилояти Хатлон баҳри 
таҷлили сазовори ин санаи 
таърихӣ ба мақсад мувофиқ аст. 

Сохторҳои ҳизбии вило-
ят дар ҳошияи татбиқи дастуру 
ҳидоятҳои Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар давраи 
солҳои 2018-2021 гурӯҳи 25 
ташаббусҳои зеринро амалӣ наму-
даанд, ки онҳо: Сохтмони биноҳои 
маъмурӣ, Таъминоти техникӣ, 
аз ҷумла бо нақлиёти хизматӣ 
ва дастгоҳҳои компютерӣ Таъ-
мин намудани сохторҳои ҳизбӣ, 
Бунёду азнавсозии иншооти ма-
ориф, Роҳсозӣ, Бунёди пулҳо, 
Обёрикунӣ, Ниҳолшинонӣ, Азнав-
созии иншооти гигиенӣ,  Марка-
зи қабул ва фурӯши маҳсулоти 
ҳунармандӣ, Сохтмони ҳуҷраи 
кории раиси кумитаи маҳал/деҳот, 
Рӯзи ёдоварӣ, Электрокунонии 

фаъолият, Сомонаи махзани яго-
на, Саҳифаи фейсбукии “Кумак ба 
маъюбон”, Саҳифаи фейсбукии 
“Ҳанраҳои дастӣ”, Ташкилу бар-
гузории Конфроснҳои илмӣ зери 
унвони «Мактаби сиёсии Пеш-
вои миллат». Эътибори ҷаҳонии 
Маҷалаи илмии «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат», Интишори ма-
вод, Вокунишҳои ҳизбӣ, Ташкили 
хоҷагиҳои ёрирасон дар назди 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ, Таъси-
си маркази тренингӣ, Фаъолияти 
волонтёрӣ, Барномаи “Сарбози 
ихтиёрӣ”, Шабакаи хизматрасонии 
логистикӣ, Рейтинги ҳизбӣ мебо-
шанд.

Ҳамчунин дар доираи 
ташаббусҳои ҳизбӣ зери унвони 
«Якҷоя месозем!» аксияи ҳизбӣ эъ-
лон намуда, дар баробари татбиқи 
чорабиниҳои идеологӣ сокинон 
ва аъзои фаъоли ҳизбро ба таш-
кили корҳои ободонию созандагӣ 
равона намуданд. Мавриди зикр 
аст, ки дар таҳия ва амалисо-
зии ташаббусҳо ва навовариҳо 
сохторҳои ҳизбии вилоят мута-
носибан пешсаф буда, гурӯҳе аз 
ташаббусҳои пешгирифта барои 
татбиқ дар сатҳи ҷумҳурӣ низ мав-
риди баррасӣ қарор доранд, ки бо-
иси қаноатмандист.

Дар умум, новобаста аз 
камбудиҳо, нишондиҳандаҳои   
фаъолияти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва 
сохторҳои ҳизбии вилоят дар соли 
2021 дар таносуб ба соли гузашта 
барзиёд иҷро шуда ва кӯшиш ба 
харҷ дода мешавад, ки минбаъд 
низ ин нишондиҳандаҳо беҳтар 
татбиқ гардида, ташаббусҳои пеш-
гирифтаи ҳизбӣ дар сатҳу сифати 
баланд ташкил ва амалӣ карда 
шаванд.

АЗ ХУЛОСАҲОИ РАИСИ 
ВИЛОЯТ

Дар идома узви Раёсати Куми-
таи Иҷроияи Марказии ҳизб, Ра-
иси вилояти Хатлон   Ҳакимзода 
Қурбон суханронӣ намуда, аз 
ҷумла иброз дошт, ки дар ви-
лоят саҳми фаъолони Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар таҷлили сазовори 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ хеле арзанда 
мебошад. Дар ин радиф раиси ви-
лоят аз чанд ташаббуси созандаи 
ҳизбиёни вилоят, ки дар доираи 
онҳо мардум сарҷамъона баҳри 
ҳалли мушкилоти ҷомеа камар  
бастаанд, ёдовар гашт. 

–Маҷлиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокртии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
замоне баргузор шуда истодааст, 
ки ҳамаи мову шумо фаъолони 
ҳизбӣ ва мардуми сарбаланди 
вилояти Хатлон зери таассуроти 
неку хотирмони  Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
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Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон тағйирот ворид карда 
шуд. Бинобар сабаби иваз карда-
ни макони зист, берун рафтан аз 
ҳудуди вилоят, надоштани робита 
бо сохторҳои ҳизбии вилоят чанд 
тан аз фаъолони ҳизб аз аъзогии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ бароварда 
шуда, ба ҷойи онҳо шахсони дигар 
қабул шуданд. 

Дар идома чанде аз субъектҳои 
пешсаф, тибқи Рейтинги ҳизбӣ, 
аз ҷониби Кумитаи Иҷроияи Мар-

казии Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон ва Раёсати Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон  

бо Ифтихорнома ва Сипосномаҳои 
ҳизбӣ қадрдонӣ шуданд. Ҳамчунин, 
дар вазъияти тантанавӣ   озмуни 
“Обуна-2022 ба нашрияи “Ҳамрози 
халқ” ” низ ҷамъбаст гардид, ки дар 
он тими Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Носири Хусрав ғолиби 
ҷойи якум, ноҳияи Темурмалик 
ҷойи дуюм ва ноҳияи Балҷувон 
ҷойи сеюм дониста шуда, бо му-
кофоти таъсисдодаи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
сарфароз гардонида шуданд. 

Шуъбаи иттилоот 

ва матбуоти КИ ҲХДТ дар 

вилояти Хатлон
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мазкур барои пешрафти ҳар як 
давлат  муҳим ва аввалиндараҷа 
ба ҳисоб меравад. Дар Паёми 
имсола бо мақсади бартараф 
намудани  мушкилоти ҷойдошта 
дар рушди соҳаи маориф ва илм, 
барои боз ҳам баланд бардош-
тани сатҳу сифати таҳсилот омо-
да кардани кадрҳои баландихти-
сос, омӯхтани забони давлатӣ, 
таъриху фарҳанги   бостонии 
халқи тоҷик, боло бурдани завқу 
рағбати хонандагон ба омӯзиши 
фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, тех-
нологияи иттилоотӣ инчунин аз 
худ кардани забонҳои хориҷӣ, 
махсусан, забонҳои русию 
англисӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
карда шуд. 

Ҳамаи ин ба он хотир аст, 
ки мо халқи тоҷик мардуми 
соҳибтаърихи кӯҳан ҳастем 
ва дар шароити ҷаҳонишавӣ 
арзишҳои миллӣ, таъриху 
фарҳанг ва забону адабиёти 
миллати кӯҳанбунёдамонро ба 
ҷаҳониён ҳар чӣ бештар бояд 
муаррифӣ намуда тавонем, зеро 
ин рисолати шаҳрвандию мил-
лиамон мебошад.

Паёми имсолаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои 
хеле ҳам рӯзмарраро дар бар 
гирифтааст. Яке аз масъалаҳои 
муҳимтарин дар ин Паём, эъ-
лон гардидани солҳои 2022 – 
2026,  яъне то ҷашни 35-солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки  «Солҳои рушди 
саноат» эълон гардидааст, ба-
рои аз кишвари аграрӣ-саноатӣ 
ба мамлакати саноатӣ-аграрӣ 
табдил додани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон заминаи хеле мусо-
ид мегузорад.

Аҳамияти бузурги саноати-
кунонӣ дар рушди минбаъ-
даи мамлакатамон, ҷиҳати 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоию 
иқтисодӣ ва таъмини иҷрои 
ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз 
ҷумла раванди саноатикуно-
нии босуръати кишвар ва бо 
ҷойҳои кори доимӣ таъмин на-
мудани шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нақши ниҳоят босазо 
хоҳад гузошт.

Дар маҷмӯъ, дастуру су-
пориш ва ҳидоятҳои  Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 
имсолааш дастурамали кории 
ҳар як корманди давлатӣ ва со-
кинони шарафманди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад.  Зеро бо 
азму иродаи қавӣ  ва боварӣ ба 
фардои нек, дар ҳамбастагӣ ва 
дастаҷамъона бо талошҳои со-
занда мо метавонем ба амалҳои 
неки худ номи Тоҷикистони ази-
замонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз 
ҳам баланд бардорем. 

НИШОНЗОДА Даврон, 
раиси ноҳияи Дӯстӣ       

Муваффақият ва шоҳкори-
ҳое, ки тайи 30 соли Истиқлоли 

давлатӣ дар мамлакат ба на-
зари ҳар як фарди соҳибватан 
менамоянд, маҳз дар заминаи 
Паёми ҳамасолаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам  Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ мебо-
шад, ки ба сӯи ҳадафҳои муҳими 
созанда нигаронида шудааст.

Паёми навбатии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олӣ фарогири як соҳаи 
муайян набуда, балки он дар 
шакли васеъ тамоми соҳаҳои 

РОҲНАМОИ ҲАДАФҲОИ 
СОЗАНДА

ҷамъиятиро дар худ инъикос ме-
намояд.

Масъалаҳое, ки дар Паёми 
навбатии Роҳбари давлат мав-
риди баррасӣ ва натиҷагирӣ 
қарор гирифтанд, яке аз омилҳои 
муҳими пешравии кишвар дар 
марҳилаҳои баъдӣ ба ҳисоб 
рафта, амалӣ гардидани онҳо 
дар самти ҳимояи манфиатҳои 
миллӣ нақши бузург мебозад.

Мавзӯи дигаре, ки Пешвои 
миллат дар ин Паём, таъкид на-
муданд, ин боз ҳам таҳким бах-
шидан ба рушди соҳаи маориф 
ва илм мебошад, зеро масъалаи 

Паём ин санади таҳлилии муҳими сиёсие ме-
бошад, ки доир ба рушду инкишофи соҳаҳои 
гуногуни ҷомеа, дастовардҳо ва муайян на-
мудани сиёсати дохиливу хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои як соли оянда ба ниҳоди 
олии қонунбарори мамлакат, Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти дахл-
дори давлатӣ ироа мегардад.

Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ қарор до-
рем.  

Ҳамсафони гиромӣ бояд қайд 
намоям, ки соли сипаригардида 
ҳамкории Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон бо мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳру ноҳияҳо ва дигар ташкилоту 
идораҳои давлатию ҷамъиятӣ аз 
ҳарвақта дида бештар густаришу 
таҳким ёфт. Маҳз дар асоси исти-
фодаи дурусти механизмҳои корӣ 
фаъолони ҳизб имкон пайдо на-
муданд, ки дар амалисозии ғояҳои 
созанда саҳми муассир дошта бо-
шанд. Ҳар яки мо бояд донем, ки 
узви Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон будан ҳам ифтихор, 
ҳам шараф ва ҳам масъулияти 
бузург дар назди халқу ватан ме-
бошад.

Бо назардошти марҳилаи нави 
ҷамъиятӣ ва чорабиниҳои муҳими 
сиёсии баргузоргардида, хусу-
сан иштироки фаъолони ҳизб дар 

корҳои созандагию бунёдкорӣ ва 
таблиғотӣ дар доираи ҷашни 30 
солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки дар фаъо-
лияти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон навгониҳо баръало 
дида мешавад. Дар тӯли 30 соли 
соҳибистиқлолии Тоҷикистони 
азиз бисёр дигаргуниҳои азиме 
дар сохторҳои ҳизбии вилоят ба 
вуқӯъ пайвастааст, ки ин ҳама аз 
заҳматҳои Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб дарак медиҳад, 
– иброз дошт  Ҳакимзода Қурбон.

БОЯД АЗ КАМБУДИҲО БИГӮЕМ
Ҳамчунин, дар маҷлиси 

ҷамъбастии КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Латифзода Асрор, муови-
ни Раиси Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон суханронӣ наму-
да, изҳор дошт, ки дар баробари 
ёдоварӣ аз дастоварду пешравиҳо, 
ба хотири дар оянда боз ҳам ба 
муваффақиятҳои бештар  ноил 

гардидан, бояд камбудиҳои 
мавҷударо низ баррасӣ намоем.  

Ба гуфтаи А. Латифзода дар 
вилояти Хатлон муассисаҳои миё-
на ва олии касбӣ зиёданд, аммо аз 
ин ҳисоб ба сафи аъзои ҳизб ҷалб 
кардани омӯзгорону донишҷӯён  
қонеъкунанда нест. Таҳлилҳо 
нишон додааст, ки аъзошавӣ аз 
ҳисоби донишҷӯён ва омӯзгорон 
ҳамагӣ 7 %-ро ташкил медиҳад.

Дар қабули аъзо ба ҳизб 
бояд ҷиддӣ муносибат намоем. 
Имрӯз як қисмати аъзои ҳизб дар 
муҳоҷирати меҳнатии берун аз 
кишвар қарор доранд ва бояд до-
ниста бошем, ки онҳо ба чӣ коре 
машғуланд, нисбати онҳо бепарво 
набошем.

Тибқи дастуру супориши Раи-
си ҳизб барои таъмини ҷойи корӣ 
бояд чораҳои назаррас андешида 
мешуд, вале дар ин самт чандон 
муваффақ нагаштаем.

Ҳамчунин, Латифзода Асрор 
оид ба муҳимтарин дастовардҳое, 
ки дар даврони Истиқлоли давлатӣ 
бо дастгирии аъзои фаъоли ҳизб 
роҳандозӣ гардидааст, ибрози ан-
деша намуда, зикр дошт, ки дар 
соли гузашта яке аз чорабиниҳои 
бисёр дар сатҳи баланд доиргар-
дида ин ҳамоиши ҷумҳуриявии 
ҳизбӣ бахшида ба 27-умин сол-
гарди Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон буд, ки дар он намо-
яндагони тамоми шаҳру навоҳии 
кишвар иштирок намуда, таассуро-
оти хубе ба худ гирифтанд, – иброз 
дошт муовини Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон.  

ҚАБУЛИ ҚАРОРҲО, 
САРФАРОЗГАРДОНӢ

Дар идомаи маҷлис ба ҳайати 

НАТИҶАГИРӢ АЗ 
ТАШАББУСҲОИ СОЗАНДА 

(Идома аз саҳ. 3)

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят
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олӣ ва тамоми ҷомеа мебо-
шад.

Дар ин ҷода мактаби вар-
зишии ноҳия таҳти роҳбарии 
директори он Саъдуллозо-
да Бахтиёр корҳои назар-
расеро ба сомон расони-
данд. Дар мактаби варзишӣ 
дар намудҳои Дзю-до, 
гӯштингирӣ, футбол, волей-
бол, гандбол, баскетбол, тен-
ниси рӯи миз, шашка, шоҳмот, 
Таэквондо – ВТФ ва варзиши 
сабук 794 нафар писар ва 
165 нафар духтар, ҷамъ 959 
нафар барои варзиш дар 66 
гурӯҳ фаро гирифта шуда-
анд. Дар ин гурӯҳҳо 32 нафар 
мураббиёни варзида барои 
тамрин додан машғуланд. 
Байни дастпарварони мак-
таб 105 маротиба мусобиқаи 
дохилимактабӣ гузаронида 
шудааст.

Варзишгарони макта-
би варзишии ноҳия дар 
мусобиқаҳои минтақаи Кӯлоб 
аз намудҳои гӯштини Дзю-
до, шоҳмот, гандбол, шашка, 
чавгонбозӣ, гуштини миллӣ 
ширкат варзида, ба чунин 
натиҷаҳо ноил гардиданд: ме-
дали тилло 86 адад, нуқра 31 
адад, биринҷӣ 28 адад, ҷамъ 
145 адад.

Ба ҳайати дастаи Хат-
лон-2 бо шумораи 100 пи-
сар, 73 духтар шомил шуда, 
дар мусобиқаҳои сатҳи 
ҷумҳуриявӣ иштирок наму-
да, ба чунин дастовардҳо 

муваффақ шуданд: медали 
тилло 35 адад, нуқра 39 адад 
ва биринҷӣ 26 адад, ҷамъ 100 
адад.

Омӯзгорон ва мурабби-
ёни Муассисаи давлатии 
мактаби варзишии ноҳия 
дар ҷамъбасти фаъолияти 
мактабҳои варзишии вило-
яти Хатлон натиҷаи назар-
расро соҳиб гардида, соҳиби 
ҷойи аввал ва мукофоти 
таъсиснамудаи Раёсати кор 
ба ҷавонон ва варзиши ви-
лояти Хатлон “Муассисаи 
беҳтарини варзишӣ” гарди-
данд.  Мукофотро дар вазъи-
яти тантанавӣ раиси вилояти 
Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба 
директори мактаби варзи-
шии ноҳия Саъдуллозода 
Бахтиёр супурда, ба аҳли 
омӯзгорону мураббиёни мак-
таби варзишӣ дар соли нави 
2022 муваффақиятҳои нав та-
манно намуд.

Албатта, ҳамаи бурду бох-
ти ташкилоту муассисаҳо аз 
роҳбари он вобастагӣ дорад. 
Саҳми директори мактаби 
варзишӣ Саъдуллозода Бах-
тиёр дар ба даст овардани 
муваффақиятҳои дар боло 
зикршуда назаррас мебошад.

Гадоӣ САЙДАЛИЕВ, 
мудири шуъбаи 

таблиғот, иттилооти 
Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи М. С. А. 
Ҳамадонӣ 

Мутобиқи банди 4.5 – и 
Оинномаи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон раиси 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
дорои ваколатҳои муайян 
буда, ба фаъолияти ташки-
лоти ибтидоии ҳизбӣ роҳбарӣ 
мекунад.

Уҳдадориҳое, ки барои 
фаъолияти пурсамари ташки-
лоти ибтидоии ҳизбӣ ба зим-
маи раиси ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбӣ гузошта шудаанд, аз 
ӯ масъулият, сатҳи дониш ва 
малакаи корбарӣ дар самти 
коргузориро талаб менамояд. 

Ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Мактаби варзишӣ”-и 
ноҳия, ки  раисаш корманди 

шоистаи варзиши Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мураббии шо-
иста ва устоди варзиши 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Саъ-
дуллозода Бахтиёр мебошад, 
беҳтарин ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ ба шу-
мор меравад.

Роҳбари ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Мактаби 
варзишӣ”-и ноҳияи Мир Сай-
ид Алии Ҳамадонӣ фаъолия-
ти худро дар асоси Роҳнамо 
барои ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ, ки зери таҳияи 
Раиси Кумитаи иҷроияи 

БЕҲТАРИН ТАШКИЛОТИ 
ИБТИДОИИ ҲИЗБӢ

Ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ асоси ҳизб буда, тибқи 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ҷойи кор ва макони 
истиқоматии аъзо созмон ёфта, 
аз тарафи Кумитаҳои иҷроияи 
шаҳрӣ ё ноҳиявӣ ба расмият 
дароварда мешавад.

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон, доктори илмҳои сиёсӣ 
Миралиён Қиёмиддин Абду-
салимзода нашр гардидааст, 
ба роҳ монда, онро чун да-
стурамали корӣ истифода 
мебарад.

Раиси ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбӣ маҷлисҳои ташкило-
ти ибтидоиро мунтазам гуза-
ронида, дар он масъалаҳои 
мубрами ҳаёти ҳизбиро ҳаллу 
фасл менамояд. Дар ташки-
лоти ибтидоӣ ҳуҷҷатҳое, ки 
ба фаъолияти ҳуқуқии таш-
килоти ибтидоии ҳизбӣ асос 
мебошанд, мавҷуданд. 

Утоқи ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Мактаби варзишӣ”-и 
ноҳия   ба лавҳаҳои ҳизбӣ, 
лавҳаи роҳбарияти  Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон, парчами ҳизб, 
нишон, дастурамалҳо ва 
воситаҳои айёнӣ муҷаҳҳаз 
мебошад.

Раиси ташкилоти ибтидоӣ 
Саъдуллозода Бахтиёр ҳи-
соботи омориро ҳар моҳ 
сари вақт пур карда, ба бах-
ши омори Кумитаи иҷроияи 
ноҳия месупорад. 

Ташаккул ва таҳкими тар-
зи ҳаёти солими ҷавонон 
яке аз масъалаҳои ҷиддии 
давлату Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шумор мера-
вад, чунки солимии ҷавонон 
солимии миллат аст. Яке аз 
роҳҳои беҳтарини саломатӣ 
ин тағйир додани муносиба-
ти одамон ба тарзи зиндагӣ 
ва таблиғи тарзи ҳаёти со-
лим ба шумор меравад. Ба 
варзиш ва обутоби ҷисмонӣ 
ҷалб намудани ҷавонон, та-
нуманду солиму қавирӯҳ ба 
камол расонидани онҳо вази-
фаи муҳими падару модарон, 
мактабҳои таҳсилоти умумӣ, 

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

2827 29 30 31 01 02
ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ФЕВРАЛ ФЕВРАЛ

-1° +11° +4° +12°  +4°  +10° +1°  +12°   +4°  +11°   +2° +13°   +4° +13°



Як ҳафтаи ҳизб №4, 27.01.2022«Ҳамрози халқ»6

Бохтар иҷоранишин аст, дар 
як моҳ як маротиба ба хонааш 
– ба ҷамоати деҳоти Гулис-
тони ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ меравад. Ӯ соҳиби 5 
фарзанд – 3 писару ду дух-
тар мебошад. Ҳамаи онҳо 
оиладор ҳастанд.  

Шуғли мусоҳиби мо ҳар 
рӯз аз субҳ то шом ҳамин аст. 
Ӯ аз зиндагии хеш шукргузор 
аст. Шукрона мегӯяд, ки дар 
фазои сулҳу субот корашро 
пеш мебарад.  

Ӯ дар суҳбат ба хабар-

нигори нашрияи «Ҳамрози 
халқ» гуфт, ки боре   ҳам ба 
муҳоҷирати меҳнатии хориҷи 
кишвар нарафтааст. Ягона 
кораш аробакашӣ ва тиҷорат 
бо ароба аст, ки фарзандон-
ро бо ҳамин минвол бузург 
кард. Ӯ мегӯяд, ки аз кораш 
даромади беш надорад, 
вале зиндагиро таъмин кар-
да метавонад.   

                                                                        
Амонҷон МУҲИДДИНОВ,

“Ҳамрози халқ”

Ин марди 57-сола сокини 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
буда, беш аз 15 сол меша-
вад, ки мева ва сабзавоти гу-
ногунро аз бозорҳо харидорӣ 
карда, бо аробааш дар наз-
ди хонаҳои баландошёна ва 
маҳаллаҳои аҳолинишини 
шаҳри Бохтар мефурӯшад.  

15-сол пеш аробакашӣ 

мекард, борҳои мардум-
ро аз дохили бозор то ба 
ҷойи лозима бурда мера-
сонд. Акнун аробакаширо ба 
тиҷорати хурде табдил до-
дааст. «Дар ҳар мавсим саб-
завоту полезиҳои мухталиф, 
аз қабилӣ кабудӣ, шалғаму 
турб, пиёзу сабзӣ, картошка, 
себ, анор, хурмо ва амсо-

ТИҶОРАТИ МАРДИ 57 
СОЛА БО АРОБА

“Дар аробаам 350 кило бор аст, ҳар рӯз ҳудуди 10 кило-
метр роҳ меравам. Вақте бо меҳнати ҳалол рисқамро пай-
до мекунам, хурсанд мешавам ва хастагиро хеле кам эҳсос 
мекунам. Илова бар ин харидорон дар ҳаққам дуои нек ме-
кунанд, зеро маҳсулотро ба назди хонаашон мебарам. Шук-
ронаи фарзандон мекунам, ки ҳар яки онҳо кор мекунанд. 
Вале ман намехоҳам бознишаста бошам. Кор ба саломатиям 
таъсири мусбат мерсонад, зеро ҳар рӯз хуни баданам дар 
ҳаракат аст”,– мегӯяд Анақул Тошпулодов.

ли инҳоро аз деҳқонбозори 
«Ҳоҷи-Шариф» харидорӣ 
карда, дар кӯчаву 
маҳалҳои аҳолишини шаҳр 
мефурӯшам. Шукри Худо-
ванд дар як рӯз то 70-80 
сомонӣ ё аз ин зиёдтар фо-
ида ба даст меорам», – ироа 
кард А. Тошпулодов.

Тошпулодов дар шаҳри 

Ҳамчунин, мӯинаи харгӯш 
дар шакли аслӣ ё рангкар-
да дар саноат истифода 
бурда мешавад. Дар баъзе 
давлатҳои пешрафтаи олам 
талабот ба гӯшти парҳезӣ ва 
мӯинаи харгӯш ниҳоят зиёд 
мебошад. Зеро мӯинаи анго-
рии харгӯш нисбат ба мӯинаи 
гӯсфанд ва дигар ҳайвоноти 
хушпашм даҳ маротиба гарм-
тар ва чор маротиба сабук ме-
бошад.

Ба андешаи мутахассисо-
ни соҳаи кишоварзӣ дар ви-
лояти Хатлон ҷиҳати рушди 
соҳаи харгӯшпарварӣ шароиту 
имкониятҳои зиёд фароҳам 
буда, афзоиши саршумори 
харгӯш дар хоҷагиҳои инфи-
родиву ҷамъиятӣ аҳаммияти 
зиёд дорад. Бодарназардош-
ти ин ва бо мақсади  таъмини 
гӯшти парҳезӣ, тайёр наму-
дани  маҳсулоти ниёзи мар-
дум аз пӯсту мӯинаи харгӯш 
дар партави татбиқи барно-
маи  давлатии «Рушди соҳаи 
харгӯшпарварӣ дар вилояти 
Хатлон барои солҳои 2019 
-2023» аз 9 июни соли 2019 
қарори раиси вилояти Хатлон  
ба тасвиб расидааст. Иқдоми 
мазкур  ҷиҳати беҳдошти со-
лимиву тавонбахшии  ҷомеа 

ва аз ҷониби  дигар омода 
намудани маҳсулоти ватани-
ву дарёфти ҷойи кор барои 
шаҳрвандон равона гардида, 
дар амал татбиқ намудани он 
мояи беҳбудии сатҳи зинда-
гии хоҷагидорон, фаровонии 
бозорҳо бо гӯшти парҳезӣ ме-
бошад. Ҳамчунин, дар сатҳи 
зарурӣ амалӣ гардидани бар-
номаи мазкур дар пешгирӣ 
аз болоравии нарху навои 
маҳсулоти гӯштӣ дар бозорҳо 
мусоидат менамояд. 

Афзалияти соҳаи харгӯш-
парварӣ дар он аст, ки ин 
ҷонвари фоидаовар дар зарфи 
ҳамагӣ 45 рӯз то 15 сар насл 
дода, аз ҷумла, харгӯшҳои 
зоти зудрас дар муддати 65 
- 70-рӯзагӣ вазни хуб пайдо 
мекунад. Аз ин лиҳоз, Барно-
маи  давлатии «Рушди соҳаи 
харгӯшпарварӣ дар вилояти 
Хатлон барои солҳои 2019 
-2023» бо мақсади зиёд наму-
дани саршумори харгӯш ва аф-
зун намудани истеҳсоли гӯшти 
парҳезӣ, истеҳсол ва коркарди 
пӯст ва мӯинаи қиматбаҳо ра-
вона гардидааст.

 
Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,

“Ҳамрози Халқ”

Саҳмдорони хоҷагии 
деҳқонии "Бобои Носир" дар 
баробари рушди сабзавоткорӣ 
ва парвариши маҳсулоти 
барвақтӣ дар шароити гарм-
хонаҳо, инчунин аз ҳисоби 
парвариши харгӯши зоти “Ве-
ликан” низ даромади хуб ба 
даст меоранд. 

Ба гуфтаи Нозим Юлдошев, 
роҳбари хоҷагии мазкур барои 
зиёд намудани саршумори 
харгӯш бояд пеш аз ҳама, аз 
нозукиҳои кори харгӯшпарварӣ 
огаҳӣ дошт. Зеро дар ҳолати 
беаҳмиятӣ зоҳир намудан, 
насли харгӯш ба ҳар гуна 
бемориҳои сироятӣ гирифтор 
шуда, ба ҳалокат мерасад 
ва дар баъзе мавридҳо ҳатто 
харгӯшҳо насли худро ҳам ба 
ҳалокат мерасонанд.

–Ҳамасола саршумори 
харгӯшҳои хоҷагии мо аз 100 
ҳам мегузаранд ва қисмати 
бештари онҳоро дар бозор ба 
фурӯш мегузорам ва аз ҳисоби 
даромади он маҳсулоти ғизоӣ 
ва дигар воситаҳои барои 
харгӯшпарварӣ лозимаро 

харидорӣ мекунам, – мегӯяд 
Нозим Юлдошев.

 Тибқи гуфтаи Н. Юлдошев 
барои вазн гирифтани харгӯш 
маҳсулоти аз ҷуворимакка, 
ҷав ва дигар навъ хӯрокҳои 
омехта нақши муҳим мебо-
зад. Маҳсулоти кишоварзӣ аз 
қабили  сабзӣ, карам, юнучқаву 
дигар сабзавот бошад ғизои 
дӯстдоштаи харгӯш аст. Ҷиҳати 
пешгирии касалиҳои мавсими-
ву тавонбахшӣ  барояш дар 
вақтҳои муайян нӯшокии мах-
сус  дода мешавад. Дар сура-
ти дуруст ба роҳ мондани кор 
метавон саршумори харгӯшро 
дар як сол то 30 баробар аф-
зоиш дод.

Ба гуфтаи мутахассисо-
ни соҳа харгӯшпарварӣ аз 
соҳаҳои ниҳоят сердаро-
мад ба ҳисоб рафта, рушди 
соҳаи мазкур имкон медиҳад, 
ки дар баробари фаровонии 
гӯшти парҳезӣ сатҳи зиндагии 
хоҷагидоронро баланд бар-
дошт. Айни замон дар хоҷагии 
ёрирасони Нозим Юлдошев 
50 сар харгӯши зоти “Великан” 

ЧАРО БА СОҲАИ ХАРГӮШПАРВАРӢ 
ТАВАҶҶУҲ ФАРМОЕМ?

Барои таъмин намудани бозо-
ри минтақа ва ҷумҳурӣ бо гӯшти 
парҳезӣ хоҷагидорони вилояти Хат-
лон дар баробари дигар самтҳои 
хоҷагидорӣ, ба парвариши зотҳои 
гуногуни харгӯш машғуланд, ки аз 
ин ҳисоб фоидаи хуб ба даст мео-
ранд.

парвариш ёфта, бо фароҳам 
гардидани имкониятҳо мавсуф 
саршумори ин навъ харгӯши 
хушзотро зиёд хоҳад намуд. 

–Барои нигоҳубину парва-
риши харгӯши зотӣ хароҷоти 
зиёд лозим намеояд ва дар 
муддати то 3 моҳ ин ҷонвари 
гӯштӣ аз 4 то 12 килограмм 
вазн мегирад.  Барои ташки-
ли хоҷагии харгӯшпарварӣ 
маблағҳои калон лозим наме-
ояд, аммо бо рушду ривоҷи ин 
соҳа метавон даромади хуб ба 
даст овард. Дар қиёс ба пар-
вариши чорвои калони шохдор 
соҳаи харгӯшпарварӣ даро-
мади бештар оварда метаво-
над. Аз сӯи дигар, парвариши 
харгӯшро дар масоҳати начан-
дон калон ҳам метавон ба роҳ 
монд, – мегӯяд мусоҳиби мо.

Тавре  Хӯҷамурод Сатто-
ров, сардори Раёсати киш-
варзии ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ иброз медорад, дар 
ҷамъбасти соли 2021 сар-
шумори харгӯш дар бахши 
аҳолӣ ба 3 ҳазору 382 сар 
расид, ки дар қиёс ба як соли 
пеш 1 ҳазору 977 сар зиёд 
мебошад. Харгӯшпарварӣ аз 
соҳаҳои зудрас ва сердарома-
ди кишоварзӣ ба шумор раф-
та, рушди ин соҳа дар таъми-
ни аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва 
таъмини коргоҳҳои коркарди 
пӯст бо маҳсулоти хушсифа-
ти пӯсту мӯина нақши муҳим 
мебозад. Дар кишварҳои 
тараққиёфта гӯшти харгӯш 
нисфи зиёди бозори истеъмо-
лиро ташкил дода, дар паст 
фаровардани арзиши гӯшти 
чорвои калону майдаи шохдор 
таъсиргузор аст. 

Роҳнамо
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рушди саноат” имкон дорад, бо 
мусоидати мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳияву 
ҷалби соҳибкорони ватанӣ ва 
ҳиссагузории сармоягузорони ва-
танию хориҷӣ корхонаҳои хурду 
миёнаи коркарди меваҷот, нахи 
пахта, оҳан, коргоҳҳои истеҳсоли 
сементу шағал, хишти пухта, ме-
бел, адрасу атлас ва  ғайра таъсис 
дода, ба ин  восита ҳам садҳо на-
фар шаҳрвандонро бо ҷойи кори 
доимию мавсимӣ таъмин намо-
янд ва зиндагии аҳолиро беҳбуд 
бахшида, бо ворид намудани 
маблағҳои андоз буҷаи ноҳияву 
ҷумҳуриро ғанӣ гардонанд.

-Дар Паёми навбатӣ Прези-
денти кишвар аз нақши бону-
вон дар ҳаёти сиёсии кишвар 
ёдовар шуда, дар оянда бобати 
ҳузури бештари бонувон  дар 
вазифаҳои роҳбарӣ ибрози ан-
деша намуданд. Шумо ба ҳайси 
раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус саҳми бонувонро 
дар рушди соҳаҳои хоҷагии 
халқи ноҳия чӣ гуна арзёбӣ ме-
намоед?

- Воқеан Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  нақши бонувонро дар эъ-
мори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ 
хеле бузург арзёбӣ намуда, қайд 
карданд, ки имрӯз қариб 68 фои-
зи кормандони соҳаи тандурустӣ, 
беш аз 73 фоизи кормандони 
соҳаи маориф, 27 фоизи корман-
дони илм ва зиёда аз 23 фоизи 
онҳое, ки дар соҳаи  кишоварзӣ 
фаъолият доранд, занону бонувон 
мебошанд.

Дар ноҳияи Шаҳритус низ 
сол то сол сафи занону бонуво-
ни соҳибмаълумот ва фаъолу 
ташаббускор афзуда истода-
аст. Онҳо  дар соҳаҳои маорифу 
тандурустӣ, фарҳангу алоқа, бонк-
дорию кишоварзӣ, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва ғайра бо ҳисси 
баланди худшиносию ватандӯстӣ 
садоқатмандона меҳнат карда, бо 
рафтору кирдор ва сухану амали 
хеш намунаи барҷастаи ибрати 
дигарон мебошанд. Ҳамзамон, 
бонувони ноҳия дар вазифаҳои 
роҳбарикунанда низ намунавор 
фаъолият дошта, таҳти роҳбарии 
онҳо дар хоҷагӣ ва муассисаю 
корхонаҳои зертобеашон  тарти-
бу низом пойдор ва натиҷаҳои 
истеҳсолию корӣ назаррас мебо-
шад.

Дар сафи Ҳизби Халқии Де-

мократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Шаҳритус низ бонувони фаъол 
ва дорои ҷаҳонбинии васеъ ва 
донишмандони риштаи техноло-
гияву   илмҳои муосир зиёд буда, 
дар ояндаи наздик ба вазифаҳои 
масъул интихоб намудани онҳо 
барои пешрафту рушди бомароми 
соҳаҳои гуногуни ноҳия мусоидат 
менамояд.

- Вобаста ба дасту-
ру супоришҳои дар Паём 
ироагардида КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Шаҳритус чӣ нақшаву 
ҳадафҳоро амалӣ хоҳад намуд?         

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Шаҳритус баҳри дар 
амал татбиқ намудани дастуру 
супоришҳое, ки аз Паёми Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  бармеоянд, нақша- 
чорабиниҳо тартиб дода, нақша- 
чорабиниҳои мазкур дар маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, 
бо дастгирии аъзои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳия, вакилон 
ва аъзои фаъоли ҳизб тасдиқ кар-
да шуда, дар асоси он кормандони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
вакилон ва раисони ташкилотҳои 
ибтидоӣ баҳри иҷрои нақшаи корӣ 
вазифадор гаштанд. 

Инчунин,  Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳия тасмим гириф-
тааст, ки дар 89  ташкилотҳои 
ибитидоӣ ҳамарӯза бо мардум 
суҳбату вохӯриҳо гузарони-
да, баҳри ислоҳи камбудиҳои 
ҷойдошта чораандешӣ  намояд.

Суҳбаторо, 
 Зебо БОЗОРОВА, 

“Ҳамрози халқ”

-Нахуст хуб мешуд оид ба 
нуктаҳои муҳими Паём анде-
шаи худро иброз менамудед?

-Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 
21 декабри соли 2021 зимни ироаи 
Паёми навбатиашон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар  
бораи самтҳои асосии сиёса-
ти дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ”  
соҳаҳои мухталифи хоҷагии  халқи 
мамлакатро мавриди таҳлилу бар-
расии ҷиддӣ қарор дода, самтҳои 
фаъолияти сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии ҷумҳуриро  муайян наму-
данд. 

Тавре Пешвои миллат  зикр 
намуданд, дар бист соли охир 138 
ҳазор гектар  замин, аз ҷумла, 52 
ҳазор гектар  аз ҳисоби заминҳои 
обӣ ба 1 миллиону 400 ҳазор оила 
барои бунёди манзили истиқоматӣ  
ҷудо гардида, дар умум, 8 мил-
лиону 800 ҳазор нафар аҳолии 
кишвар имконият пайдо карданд,  
ки шароити истиқоматии худро 
беҳтар намоянд. 

Бо таъкиди Президенти киш-
вар  Ҳукумати мамлакат дар да-
воми солҳои соҳибистиқлолӣ 
дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, 
кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, 
ҳифзи иҷтимоӣ, хоҷагии манзи-
лию коммуналӣ ва дигар соҳаҳо 
лоиҳаҳои сармоягузории давла-
тиро  ба маблағи 91 миллиард 
сомонӣ татбиқ намуд. Дар 30 соли 
истиқлолияти давлатӣ 3 ҳазору 
240 муассисаи нави таълимӣ ба-

рои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда 
сохта, ба истифода дода шудааст.

Нуқтаи дигари муҳим дар Па-
ёми Президенти Тоҷикистон дар 
соли ҷорӣ аз 20 то 25 фоиз аф-
зудани музди меҳнати хизматчи-
ёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, кормандони 
мақомоти ҳокимият ва идоракунии 
давлатӣ, муассисаҳои маориф, 
фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, 
муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ 
ва дигар ташкилоту муассисаҳои 
буҷетӣ, инчунин афзоиши стипен-
дияи донишҷӯён, нафақаи ятимо-
ни кулл буда, ҳадди ақали музди 
меҳнат аз 1 июли соли 2022-юм 50 
фоиз зиёд карда, андозаи он дар 
ҳаҷми 600 сомонӣ пешбинӣ шуда-
аст.

-Таассуроти Шумо аз ишти-
рок дар ироаи Паёми имсолаи 
Пешвои миллат ба Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон?

-Аввалан аз он ифтихорман-
дам, ки барои иштирок дар Паёми 
навбатии Пешвои муаззами мил-
лат  ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз минтақаи Бохтар  
пазируфта шудам ва суханронии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро аз наздик шу-
нидам.

Паёми Президенти киш-
вар, шахсони масъул ва ҳар як 
шаҳрванди комилҳуқуқи мамла-
катро водор менамояд, ки барои 

Вобаста ба муҳтаво ва  татбиқи  
амалии нуктаҳои Паёми  Пешвои 
миллат ба Маҷлиси Олии кишвар  
ва ҷонибдорӣ ёфтани пешниҳоди 
навбатии Роҳбари давлат  аз 
ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 
масъалаи эълон гардидани солҳои 
2022-2026 “Солҳои рушди саноат” 
суҳбате доштем бо раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритус 
Шарофзода Ҳомидҷон.

Турб ин сабзаи машҳур аст, ки зироат 
мекунанд. Мизоҷи тухми он дар дараҷаи 
севум гарм ва дар дараҷаи дувум хушк 
аст. 

иҷрои дастуру супоришҳои Сарва-
ри давлат  камари ҳиммат баста, 
бо дасту дили пок, азму иродаи 
мустаҳкам ва бо ҳисси баланди 
ватандӯстӣ барои боз ҳам хурраму 
зебо гардидани Тоҷикистон ҷидду 
ҷаҳд намоянд. Ҳар яки моро мебо-
яд, ки ҷиҳати татбиқи вазифаҳои 
ба миён гузошташуда чун Пешвои 
миллат устувору ҷоннисору фидо-
кор бошем. 

-Президенти кишвар зим-
ни ироаи Паём солҳои 2022-
2026-ро “Солҳои рушди сано-
ат” эълон карданд. Ба фикри 
Шумо дар доираи татбиқи 
ташаббуси Президенти киш-
вар дар ноҳияи Шаҳритус чӣ 
иқдомҳоро рӯи даст гирифтан 
ба мақсад мувофиқ аст?

-Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон чун дар Паёмҳои 
қаблиашон дар Паёми навба-
тии худ боз ҳам таъкид доштанд, 
ки барои ҳар як сокини мамла-
кат шароити зиндагии шоистаро 
муҳайё созем  ва ҳамаи нақшаву 
барномаҳоямон маҳз ба хотири 
амалӣ гардонидани ҳамин ҳадафи 
олии давлат қабул ва амалӣ кар-
да мешаванд. Аз ин лиҳоз, Пеш-
вои муаззами миллат бинобар 
аҳамияти бузурги соҳаи саноат 
дар рушди минбаъдаи мамлакат, 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва таъмин намудани 
иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, 
аз ҷумла, раванди саноатикуно-
нии босуръати кишвар пешниҳод 
намуданд, ки солҳои 2022-2026-ро 
“Солҳои рушди саноат” эълон кар-
да шавад.

Чунонки Сарвари давлат таъ-
кид карданд, бо рушди соҳаи 
саноат дар кишвар имкон пайдо 
мешавад, ки дар миқёси ҷумҳурӣ  
беш аз 500 ҳазор ҷойҳои нави 
корӣ таъсис ёфта, даромади пу-
лии аҳолӣ  беш аз 2 баробар зиёд 
гардад ва  ҳиссаи қишри миёнаи 
аҳолӣ ба 45 фоиз расонида, дар 
натиҷа сатҳи камбизоатӣ  то 15 
фоиз коҳиш дода шавад.

Дар ноҳияи Шаҳритус низ 
барои татбиқи амалии дастуру 
супоришҳои Президенти киш-
вар дар доираи Стратегияи мил-
лии солҳои 2022-2026- “Солҳои 

ДАР ТАТБИЌИ ЊАДАФЊО 
МАСЪУЛИЯТШИНОС БОШЕМ 

ХУСУСИЯТҲОИ ШИФОИИ ТУРБ 

Агар турбро бихӯранд, ахлоти 
ғафсгаштаи баданро рақиқ  мена-
мояд,  варам ва моддаҳои ғализро 
дар дарун таҳлил медиҳад, бод 
пайдо мекунад, оруғ меоварад  
агар беҳад бихӯранд (вале тухмаш 

несткунандаи оруғ аст), барои баъ-
зе одамон ҳазмкунандаи таомҳои 
ҳазмнопазир, хусусан барги он, 
вале дар баъзеҳо, ки меъдаашон 
рутубати бисёр дошта бошад, 
ҳазмро манъ мекунад, ҳатто ба 

дараҷае зарарнок аст, ки феъли 
меъдаи онҳоро вайрон месозад 
(хусусан худи турбро бихӯранд), 
зеро ки дар турб моддаҳои сабу-
ки зуд бадбӯйшаванда мавҷуданд 
ва пешобро меронад. Агар барги 
баҳории онро пухта, бо равғани 
зайтун бихӯранд ё бо ин равған 
пухта бихӯранд, ғизоияташ аз худи 
турб зиёдтар мегардад. Дар турб 
се хосият мавҷуд аст: баргаш па-
рокандакунандаи бодҳои дарун 
мебошад, тухмаш пешобро меро-
над ва худи турб балғамро қатъ 
мекунад.

Хӯрдани турб ба сар, дандон 
ва ком зарар дорад, агар аз ҳад 
зиёд истеъмол намоянд.

Даруни турбро холӣ карда, 
равғани гули сурх дар он рехта, 
ба рӯйи оташ гузоранд, то равған 
биҷӯшад, баъд он равғанро ним-
гарм чанд қатра дар гӯш чаконанд, 
барои нест кардани боди дару-
ни он, дарди гӯш зуд ва хуб таъ-
сир мекунад. Агар оби турбро бо 
равғани гули сурх якҷо карда, дар 

оташ биҷӯшонанд, то он ки обаш 
бухор шаваду равған бимонад, ин 
равғанро низ бичаконанд, ҳамон 
таъсирро дорад.

Турбро дар об ҷӯшонда, он 
обро бинӯшанд, сурфаи кӯҳнаи 
чандвақтаро шифо мебахшад. 
Ҳамин оби турб ҷӯшонидашударо 
батанҳоӣ агар занҳо бинӯшанд, 
шири онҳоро зиёд мегардонад.

Турб барои меъда бо як хисла-
таш зарарнок аст, оруғ меоварад. 
Таом хӯрда, аз болояш турб ис-
теъмол намоянд, шикамро муло-
им мекунад  ва барои ғизоро ба 
узвҳои бадан фиристодан кумак 
медиҳад. Вале агар турбро пеш 
аз таом бихӯранд, намегузорад, 
ки таом ба бадан нуфуз намояд, 
балки худаш дар қаъри меъда ка-
нор гирифта, ғизои хӯрдашударо 
дар сари меъда нигоҳ медорад 
ва намегузорад, ки он ба қисми 
поёни меъда фурояду ҳазми ду-
вуми худро баҷо оварад. Аммо ин 
ҳолат барои осон қай кардан қулай 
мебошад, хусусан пӯсташро бо 

сиканҷабин (сиркоасал) бихӯранд.
Турбро кӯфта, бо асал даро-

мехта, ба захмҳои хабиса (злока-
чественные язвы), решҳои бад-
тарини фасодашон ширмонанд 
ва асалранг гузошта банданд, 
шифо мебахшад. Агар тухмашро 
кӯфта, бо сирко сиришта, ба доғи 
ғонағароё (гангрена) ва ба шуку-
фаи пӯст гузошта банданд, онҳоро 
нест мекунад. 

Агар равғани турбро нимгарм 
дар гӯш чаконанд, бодҳои даруни 
гӯшро, ки дар даруни гӯш садоҳои 
гуногунро ба амал меоваранд, 
дафъ месозад ва дардашро ҳам 
таскин медиҳад. Агар аз рӯ бимо-
ланд, иллати фолиҷ, каҷ шудани 
рӯй ва нотавон гаштани аъзо-
ро шифо мебахшад. Шахшӯлии 
пӯстро ислоҳ мекунад, ранги рӯйро 
соф мегардонад, доғҳои сафеди 
пӯст ва песро аз пӯст пок мекунад.

Манбаъ:  “Канзи Шифо”,
гирдоваранда 

Зебо БОЗОРОВА
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор,                        
Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишонии мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон: www.hhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 20 150 нусха нашр шуд.

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электро-
нии 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.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Ҷавоби красворди ҳафтаномаи №03

АЗ ЧАП БА РОСТ
 1.Шаҳр дар ҷанубу шарқии Ироқ 

2.Китоби муқаддас 3.Афзори орои-
шот 4.Насл, нажод 5.Асбоби мусиқӣ 
6.Маҳсули эҷоди шоир 7. Номи паран-
да 8.Сайёраи даврони офтоб 9.Во-
жаи муқаддас 10. Санади меъёрӣ, 
ҳуқуқӣ 11.Мақоми олии намояндагӣ 
ва қонунгузор 12.Шаҳри энергетикҳо 
13. Майдони таърихӣ ба истилоҳ 
қалби Самарқанд 14.Иҷозатномаи 
расмии вуруд ба кишвари хориҷ 
15.Шоираи тоҷик 16.Шаршараи дар 
дунё маъруф 17.Агроном – мутахас-
сиси кишоварзӣ 18.Вилояти бостонӣ 
19.Парандаи хушхон 20.Сайёраи бу-
зург 21.Селаи чаҳорпоён 22.Асари А. 
Бедил 23. Муродбек ....., ҳунарпешаи 
хизматнишондодаи Тоҷикистон.

 АЗ БОЛО БА ПОЁН
 1. Ҳаммаънои “аҳд”, “садоқат” 

2.Меваи тропикӣ 3.Маҳсулотӣ 
пашмӣ дар хона 4.Роҳбари мактаби 
олӣ, 5.Абзори нонпазӣ 6.Қаҳрамони 
асари С. Айнӣ, 7.Тасвиргар 8.Асари 
Носири Хусрав 9. Либоси миллӣ 10.Яке 
аз чор унсури табиат 11.Номи гул 
12.Ноҳия дар Тоҷикистон 13.Воҳиди 
вақт 14. Мева 15.Шоир, мутриби 
муосир 16.Ҳаммаънои “марг”, “ва-
фот” 17.Қишри эҳтиёҷманди ҷомеа 
18. Миллати мусулмон дар Русия 
19.Вилоят дар Русия 20.Матоъ 
21.Нишондиҳандае, ки фаъолнокӣ 
тибқи он муайян карда мешавад

Аттестати гумшудаи Т-ШТУ, 
№ 131801, ки онро соли 1986  му-
ассисаи таҳсилоти миёнаи уму-
мии №36-и ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ ба Солиева Асолат Сафа-
ровна додааст, эътибор надорад. 

Ҷомадoнашро бастам. 
Бо хонаи пиронсолон ҳам 
ҳамоҳанг шуда буд. Ҳамагӣ 
як китоби Қуръон бо худ дошт. 
Барояш як шиша шарбат, 
каме мавизу ширинӣ барои 
шурӯи ошноӣ гирифта будем.

Гуфт: Писарам, охир ман 
чизи зиёде намехӯрам ва 
дар як гӯшаи хона мениши-
нам. Наметавонам биравам, 
набераҳоямро ёд мекунам.

Гуфтам: Модар, зуд бош, ки ба 
ман дер мешавад, онҷо мунтазират 
ҳастанд.

Гуфт: Киҳо мунтазиранд? Онҳое, 
ки асло маро намешиносанд? Охир 
онҷо одам дилтанг мешавад. Дар хона 
ба кесе кор надорам. Аслан дигар ҳеҷ 
ҳарфе намезанам, хуб? 

Гуфтам: Модар, шумо ҳоло бемо-
рии фаромӯшхотирӣ шуда истодаед, 
ба зудӣ ҳама чизро фаромӯш мекунед.

Гуфт: Писарам, ман бемории 
фаромӯшхотирӣ шудаам қабул, аммо 
ту чи? Ту чаро ҳама чиро фаромӯш 
кардаӣ писарам?

Хиҷолат кашидам. Охир суханаш 
ҳақиқат дошт. Кӯдакӣ, ҷавонӣ ва он 
ҳама ишқу муҳаббату ғамхориашро 
фаромӯш карда будам. 

Ба хонаи пиронсолон занг зада 

гуфтам, ки модарамро намебарам.
Дар ин лаҳза тавони нигоҳ ба та-

бассуми шодмононаашро, ки бар ла-
бони пур аз ожангаш пайдо шуда буд, 
надоштам. 

Ҷомадонашро боз кард ва шишаи 
шарбатро ба ман тақдим намуду гуфт: 
Бихӯр писарам, хаста шудаӣ.

Дастони пажмурдаву нотавонашро 
бӯсида гуфтам: Бубахш модар ва ин 
ҳамаро фаромӯш кун.

Ашкҳои чашмонашро бо кунҷи 
рӯймолаш пок карду гуфд: Чиро бу-
бахшам писарам? Ман ки бемории 
фаромӯшхотирӣ дорам, чизе ёдам на-
меояд.  

Зебо  БОЗОРОВА,
аз  саҳифаи  фейсбукии  

дӯстон

 АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. Одобнома
2. Арзанда
3. Интихобот
4. Волонтёр
5. Рушд
6. Вокуниш
7. Фейсбук
8. Фархор
9. Кумита
10. Махзан
11. Ифтихорнома
12. Аёдат
13. Конститутсия
14. Мафкурасози
15. Обёрикунони

16. Тренинг
17. Ташаббус
18. Аксия
19. Обуна
20. Семинар
21. Маъюб
22. Бохтар
  
 АЗ БОЛО БА ПОЁН:
 
1. Созандагон
2. Маром
3. Интернет
4. Рейтинг
5. Кумак
6. Левакант

7. Ссомона
8. Аъзо
9. Парчам
10. Мубориза
11. Интишор
12. Масъулият
13. Коргузор
14. Инфографика
15. Таносуб
16. Ояндасоз
17. Сарбоз
18. Дастурамал
19. Саховат
20. Ватан
21. Олим

ПАНДИ 

РУЗ-


