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Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
вобаста ба қарздорӣ пешниҳод гарди-
да, ба соҳибкорони истеҳсолӣ 4 мил-
лиард сомонӣ қарз дода шуд, ки ин 
нишондиҳанда нисбат ба соли 2019–ум 
ду фоиз зиёд мебошад”.

Президенти мамлакат зимни нутқи хеш 
ироа карданд, ки иқтисодиёти кишвар дар 
соли 2020-ум 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард 
сомонӣ баробар гардид. Роҳбари давлат 
доир ба ин масъала чунин ёдрас шуданд: 
“Дар ин давра 9,7 фоиз афзоиш ёфтани 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 
кишоварзӣ 8,8 ва гардиши савдои хориҷӣ 
0,8 фоиз, аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 
19,8 фоиз заминаи рушди иқтисоди 
кишварро ба вуҷуд овард. Хусусан, 
истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат ба 
соли 2019-ум 28,3 фоиз афзоиш ёфт, ки 
ба беҳтар таъмин гардидани бозори 
дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ 
мусоидат намуд. Ба соҳаҳои гуногуни 
иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш 
аз 5,4 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, 
аз ҷумла 1,3 миллиард сомонӣ сармояи 
мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд. Соли 
гузашта 300 коргоҳу корхонаи нави 
саноатӣ бо беш аз 6500 ҷойи корӣ, 157 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 
ва биноҳои иловагӣ барои 63 ҳазор на-
фар хонанда, 108 муассисаи тиббӣ ва 
ба масоҳати беш аз 1,2 миллион метри 
мураббаъ манзили истиқоматӣ сохта, 
ба истифода дода шуданд. Дар ин дав-
ра зиёда аз 193 ҳазор ҷойи кори доимӣ ва 
мавсимӣ ташкил карда шуда, даромади 
пулии аҳолӣ 10 фоиз афзоиш ёфт.  

 Пешвои миллат ҳамчунин, ёдовар 
шуданд, ки соли 2020 дар саросари киш-
вар 18300 иншооти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангии ба истиқболи ҷашни сисолагии 
истиқлол банақшагирифташуда, ки бештари 
онҳо иншооти соҳаҳои маориф, тандурустӣ 
ва варзиш мебошанд, бунёд ва ба истифода 
супорида шуда, бо ҳамин роҳ даҳҳо ҳазор 
ҷойи нави корӣ муҳайё карда шуданд.

Роҳбари давлат ироа доштанд, ки 
соли 2020, ҳамчунин, бо рӯйдодҳои басо 
муҳимму хотирмони худ ба таърихи давлат-
дории миллии мо ворид гардид. Дар ин сол 
мо ҷашнҳои 5500-солагии Саразми бостонӣ 
ва 700-солагии Камоли Хуҷандиро дар асо-
си қарори созмони бонуфузи байналмила-
лии ЮНЕСКО таҷлил кардем. Ҳамчунин, 
бо иштироки фаъолонаи халқи азизамон 
соли гузашта ду чорабинии бисёр муҳимми 
сиёсӣ, якум – интихоботи вакилони Маҷлиси 
намояндагон, маҷлисҳои маҳаллии вакило-
ни халқ ва дуюм – интихоботи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои сулҳу 
оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва ваҳдати 
миллӣ баргузор гардид.

Дар Паём Пешвои миллат ёдрас наму-
данд, ки дар ҳафт соли охир ҳаҷми умумии 
даромади буҷети давлатӣ аз 14,6 милли-

Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар оғози суханронияшон, аз ҷумла 
вобаста ба пандемия дахл намуда, иброз 
доштанд, ки дар дунё давлате ва ё соҳае 
нест, ки аз таъсири ин беморӣ эмин монда 
бошад ва мувофиқи иттилои коршиносони 
байналмилалӣ чунин буҳрони шадиду фа-
рогир дар сад соли охир бори аввал ба миён 
омада, боиси таназзули ҷиддии иқтисодиёти 

ҷаҳон гардидааст. Сарвари давлат вобаста 
ба тадбирҳои дар соҳаи тандурустӣ анде-
шидашудаи Ҳукумат ва давлат чунин иброз 
доштанд: “Ба соҳаи тандурустӣ барои 
хариди доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, 
бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва 
дастгирии кормандони тиб аз буҷети 
давлат 1 миллиарду 600 миллион 
сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона кар-

да шуданд. Дар кишвар барои табобати 
пурра ва саривақтии шахсони гирифто-
ри бемории сироятии КОВИД – 19 беш аз 
30 беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар 
табибону кормандони тиббӣ сафарбар 
гардиданд. Илова бар ин, дар 92 муас-
сисаи тиббӣ 16 ҳазор кат омода карда 
шуд”.  

Пешвои миллат инчунин иброз доштанд, 
ки дар ин давра бо мақсади дастгирии 
гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ва соҳибкорони 
ватанӣ тибқи Фармони Президенти мамла-
кат аз 5 июни соли 2020 сабукиҳои зиёди 
андозиву қарзӣ ва имтиёзу ҷубронпулиҳо 
ба маблағи умумии беш аз 450 миллион 
сомонӣ пешниҳод карда шуданд. Чуноне ки 
Роҳбари давлат гуфтанд: “Илова бар ин, 
дар соли 2020 аз ҷониби ташкилотҳои 
қарзии кишвар ҷиҳати коҳиш додани 
таъсири пандемия ба зиёда аз 260 ҳазор 
нафар муштариён ба маблағи 2 милли-
арду 300 миллион сомонӣ имтиёзҳои 

МуҲТАвОИ пАЁМИ пешвОИ 
МИЛЛАТ бА МАҷЛИСИ ОЛӢ

паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» ироа гардид.

паёми президенти мамлакат ба мақоми олии 
қонунбарори кишвар дар соли барои мардуми шарифи 
Тоҷикистон воқеан таърихӣ – сиюмин солгарди истиқлоли 
ватани азизамон пешниҳод шуд. 
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Мавзӯи рӯз

МуҲТАвОИ пАЁМИ пешвОИ 
МИЛЛАТ бА МАҷЛИСИ ОЛӢ
ард сомонии соли 2014 то 23,6 миллиард 
сомонӣ дар соли 2020 афзоиш ёфт. Соли 
2020 ҳиссаи хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ дар 
ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ ба 
50 фоиз баробар гардид.

 Зимни баромади худ Президенти кишвар 
баён доштанд, ки “дороиҳои низоми бонкӣ 
аз 311 миллион сомонии соли 2000–ум ба 
беш аз 26 миллиард сомонӣ дар соли 
2020 расонида шуданд. Дар соли сипа-
ришуда аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 
ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди кишвар 
қариб 10 миллиард сомонӣ қарз дода 
шуд, ки нисбат ба соли 2019–ум 4,6 фоиз 
зиёд мебошад. Вале ин нишондиҳанда 
барои расидан ба ҳадафҳои рушди киш-
вар қонеъкунанда нест”.

Дар шароити кунунӣ рушди техноло-
гияҳои рақамӣ шарти асосии рақобатнокии 
иқтисодӣ дониста мешавад. Роҳбари 
давлат таъкид доштанд, ки “татбиқи 
барномаҳои қабулнамудаи мо барои 
гузаштан ба ин раванд қонеъкунанда 
нестанд ва зарур аст, ки чораҳои ба 
ташаккули шароит барои тақвияти 
соҳаи рақамикунонӣ мусоидаткунанда 
андешида шаванд. Бо мақсади таҳкими 
асосҳои институтсионалии иқтисоди 
рақамӣ, рушди инфрасохтори итти-
лоотиву коммуникатсионӣ дар тамо-
ми қаламрави кишвар, рақамикунонии 
соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбах-
шии раванди амали намудани “ҳукумати 
электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат ва 
сохтору мақомоти дахлдор супориш 
дода мешавад, ки доир ба таъсис додани 
Агентии инноватсия ва технологияҳои 
рақамии назди Президенти Тоҷикистон 
чораҷӯӣ намоянд”.

Роҳбари давлат иброз доштанд, ки танҳо 
дар соли 2020-ум 29 созишномаи сармоя-
гузории давлатӣ ба маблағи 10 миллиард 
сомонӣ ба имзо расонида шуд, ки барои 
беҳтар намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
хизматрасониҳои тиббӣ, бунёди иншоо-
ти соҳаи маориф, рушди деҳот, сохтмону 
барқарорсозии роҳҳо ва иншооти энергетикӣ 
равона гардидааст.

“Аз соли 2013 то имрӯз аз ҷониби 
Ҳукумати мамлакат бо ширкатҳои ва-
таниву хориҷӣ 17 созишнома оид ба сар-
моягузории мустақим ба имзо расонида 
шудааст, ки дар доираи онҳо 15 корхо-
наи нави истеҳсолӣ ба маблағи умумии 
зиёда аз 10 миллиард сомонӣ бунёд гар-
дида, беш аз ҳафт ҳазор нафар сокино-
ни мамлакат бо ҷойи кори доимӣ таъ-
мин карда шудаанд”, – ёдовар гаштанд 
Пешвои миллат.

Дар Паём Пешвои миллат вобаста ба 
сиёсати давлат дар соҳаи саноат ёдрас шу-
данд, ки “танҳо дар панҷ соли охир дар 
дохили кишвар ба маблағи умумии беш 
аз 44 миллиард сомонӣ маҳсулоти иваз-
кунандаи воридот истеҳсол карда шуд, 
ки боиси хеле коҳиш ёфтани вобаста-
гии бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти 
воридотӣ гардид. Бо мақсади тадриҷан 
зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти саноатии рақобатнок мо 
саноатикунонии босуръати кишварро 
ҳадафи чоруми миллӣ эълон намудем. 
Соли 1991 дар кишвар ҳамагӣ 358 кор-
хонаи саноатӣ ба қайд гирифта шуда 
буд. Танҳо соли 2020–ум 300 корхона-
ву коргоҳҳои нави саноатӣ бо зиёда 
аз 6500 ҷойи корӣ сохта, ба истифода 
дода шуданд”.

Дар Паём дарҷ шуд, ки давраи 
соҳибистиқлолии кишвар ҷиҳати ҳалли муш-
килоти соҳаи энергетика ва рушди он 34 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 
57,2 миллиард сомонӣ амалӣ карда шуда-
аст. Ҳоло дар ин самт боз 17 лоиҳаи давла-
тии сармоягузорӣ ба маблағи 16,4 миллиард 
сомонӣ татбиқ гардида истодааст ва дар ин 
давра зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои 
нав ба кор андохта, ҳаҷми истеҳсоли не-
руи барқ аз 17 миллиард киловатт – соати 

соли 1991 ба 21 миллиард киловатт – соат 
дар соли 2019 афзоиш дода шудаст. Пеш-
вои миллат вобаста ба ин масъала чунин 
иброз доштанд: “Ҳоло ба маблағи уму-
мии 11,3 миллиард сомонӣ корҳо оид ба 
таҷдиди неругоҳҳои барқи обии «Но-
рак», «Сарбанд», «Қайроққум» ва дар 
доираи лоиҳаи «КАСА – 1000» сохтмони 
хатҳои интиқоли барқи 500 – киловол-
та ва зеристгоҳҳо идома дошта, бунё-
ди неругоҳи барқи обии «Себзор» дар 
ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон оғоз гардидааст”. 

Солҳои охир соҳаи роҳу нақлиёт низ бо-
маром рушд намуда, дар натиҷа мо ба яке аз 
ҳадафҳои стратегии худ – раҳоӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ ноил гардидем. Аз ҷумла 
Президенти мамлакат ёдрас гаштанд, ки “бо 
ин мақсад, дар солҳои соҳибистиқлолӣ 
дар соҳаи нақлиёти кишвар 53 лоиҳаи 
давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 
20,3 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, 
беш аз 2200 километр роҳҳои дорои 
аҳамияти байналмилалӣ бунёд ва ба ис-
тифода дода шуданд. Корҳои дар соҳа 
анҷомдодашуда имконият фароҳам 
оварданд, ки мавқеи Тоҷикистон дар 
раддабандии ҷаҳонии сифати роҳҳо, 
ки ҳамасола аз ҷониби таҳқиқоти 
байналмилалии “Ҳисоботи ҷаҳонии 
рақобатпазирӣ” гузаронида мешавад, 
дар зарфи ду соли охир 20 зина беҳтар 
гардида, тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии 
иқтисодӣ дар байни 141 давлати ба 
таҳқиқот фарогирифташуда зинаи 
50–умро ишғол намуд. Дар ин раванд, мо 
бояд солҳои наздик боз зиёда аз 1500 ки-
лометр роҳҳои байналмилалиро сохта, 
ба истифода супорем”.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ вобас-
та ба рушди соҳаи кишоварзӣ иброз дош-
танд, ки тибқи таҳлилҳо рушди миёнаи со-
лонаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 
давоми солҳои 1997 – 2020-ум 7,3 фоизро 
ташкил дода, ҳаҷми он дар ин давра 5 ба-
робар афзоиш ёфтааст. Имтиёзҳои барои 
рушди соҳаҳои чорводорӣ, парандапарварӣ 
ва моҳипарварӣ пешниҳодшуда ба руш-
ди соҳаҳои зикршуда такони ҷиддӣ бах-
шиданд. “Масалан, соли 2020 шумораи 
корхонаҳои парандапарварӣ ба 181 ра-
сида, нисбат ба соли 2017-ум 2,7 ба-
робар зиёд гардидааст. Дар соли 2020 
истеҳсоли гӯшти паранда нисбат ба 
соли 2017-ум 4,5 баробар афзудааст ва 
истеҳсоли тухм қариб як миллиард до-
наро ташкил дода, 5,5 баробар зиёд шу-
дааст. Шумораи хоҷагиҳои моҳипарварӣ 
соли 2020-ум нисбат ба соли 2017-ум 35 
фоиз зиёд шуда, истеҳсоли моҳӣ дар 
давраи муқоисашаванда 2,3 баробар аф-
зудааст.  

Соли 2020 нисбат ба соли 1991 
истеҳсоли ғалладонагиҳо қариб 5 баро-
бар, картошка 7,7, сабзавоту зироатҳои 
полезӣ 4 ва мева 3 баробар зиёд шуда-
аст. Дар доираи татбиқи барномаҳои 
соҳавӣ майдони боғу токзори кишвар 
ба беш аз 200 ҳазор гектар расонида 
шудааст, ки нисбат ба соли 1991-ум 2,2 
баробар зиёд мебошад. Яъне дар замо-
ни соҳибистиқлолӣ дар кишвар зиёда 
аз 112 ҳазор гектар боғу токзори нав 
бунёд гардидааст, ки ҳоло дар ҳифзи 
амнияти озуқавории мамлакат, бо ҷойи 
корӣ таъмин намудани аҳолӣ, рушди со-
дирот ва бо ашёи хом таъмин кардани 
саноати хӯрокворӣ нақши назаррас бо-
зида истодааст,”– иброз доштанд Пеш-
вои миллат.

Имрӯз дар ҷаҳон соҳаи сайёҳӣ яке аз 
соҳаҳои пешбарандаи иқтисодиёт ва бо 
суръати баланд рушдёбанда ба ҳисоб мера-
вад. Атрофи ин мавзӯъ Сарвари давлат аз 
ҷумла чунин ироа доштанд: “Дар ин раванд, 
Тоҷикистон ба қатори даҳ кишвари 
ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон, ба 
даҳгонаи кишварҳои беҳтарини сайёҳии 
пиёдагардӣ, ба панҷгонаи беҳтарин аз 
рӯи низоми соддаи пешниҳоди раводид 
ва шоҳроҳи Помир ба даҳ роҳи зебота-
рини дунё шомил шуда, пойтахти мам-

лакат – шаҳри Душанбе ба даҳгонаи 
мавзеъҳои бехатар аз рӯи таъмини ам-
ният ворид гардид. Бо вуҷуди ин ҳама 
ва бо дарназардошти соли ҷамъбастии 
ташаббуси «Солҳои рушди деҳот 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», Кумитаи 
рушди сайёҳӣ, дигар сохтору мақомоти 
марбута, аз ҷумла роҳбарони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда ме-
шаванд, ки доир ба афзоиш додани 
саҳми соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисоди 
кишвар ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ 
барои ба меъёрҳои байналмилалӣ 
мутобиқ намудани хизматрасониҳо, 
дарёфти роҳҳои нави ташкили ин-
фрасохтори сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи беш-
тари сайёҳони дохиливу хориҷӣ, ба-
хусус, рушди сайёҳии дохилӣ чораҳои 
аввалиндараҷа андешанд”.

Ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне 
соҳаҳои илму маориф ва тандурустӣ ҳамеша 
дар меҳвари сиёсати давлату Ҳукумати 
мамлакат қарор дорад. Дар Паёми хеш ба 
Маҷлиси Олӣ Роҳбари давлат иброз дош-
танд, ки “соли гузашта дар кишвар 157 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 
ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва синфхонаҳои 
иловагӣ барои 63000 ҷойи нишаст бунёд 
ва ба истифода супорида шуданд.

Умуман, аз соли 1991 то ба имрӯз дар 
мамлакат 3020 иншооти соҳаи маориф 
бо зиёда аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи 
нишаст сохта, ба истифода супорида 
шудааст.  

Бо мақсади боз ҳам беҳтар карда-
ни сифати таълим дар Паёми соли 
гузаштаи Президент ба Маҷлиси Олӣ 
солҳои 2020 – 2040 «Солҳои омӯзиш ва 
рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ 
дар соҳаи илму маориф» эълон гарди-
данд ва ҷиҳати татбиқи ин ташаббус 
аз ҷониби Ҳукумати мамлакат нақшаи 
чорабиниҳо барои солҳои 2020 – 2025 
қабул карда шуд.

 ....Илова бар ин, зарур мешуморам, ки 
ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши 
илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб 
кардани наврасону чавонон, олимо-
ну муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон 
ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унво-
ни «Илм – фурӯғи маърифат» гузарони-
да шавад”.

Роҳбари давлат дар идома иброз дош-
танд, ки  яке аз мушкилоти асосӣ дар соҳаи 
маориф норасоии муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳои 
мамлакат мебошад. Ёдовар гаштанд, ки 
“соли гузашта ҳамагӣ 14 муассисаи 
томактабӣ барои 2520 кӯдак бунёд гар-
дидааст, ки ин нишондиҳанда ба та-
лаботи рӯз ҷавобгӯ нест. Аз ин рӯ, ба 
роҳбарони вазоратҳои маориф ва илм, 
рушди иқтисод ва савдо, молия, Куми-
таи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ, раисони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода меша-
вад, ки бо ҷалби соҳибкорон ва дигар 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ ҷиҳати 
бунёди кӯдакистонҳо ва марказҳои ин-
кишофи кӯдакон тадбирҳои заруриро 
роҳандозӣ карда, ба ин масъала бисёр 
ҷиддӣ ва бо масъулияти баланд муноси-
бат намоянд”.

Дар суханронияшон Пешвои миллат 
бори дигар хотирнишон карданд, ки то за-
мони истиқлол дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо 69000 
донишҷӯ фаъолият мекард ва имрӯз шумо-
раи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 
41, донишҷӯён ба 245 ҳазор ва бо иловаи 

донишҷӯёне, ки дар хориҷи кишвар таҳсил 
мекунанд, ба 285 ҳазор нафар расидааст. 
Ба роҳбарони Вазорати маориф ва илм, 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таъкид 
доштанд, ки дар масъалаи қабули довта-
лабон ва тарбияи кадрҳо, пеш аз ҳама, ба 
сифат эътибори аввалиндараҷа диҳанд. 
Ҳамчунин, Вазорати маориф ва илм вази-
фадор карда шуд, ки дар тамоми зинаҳои 
таҳсилот – аз муассисаҳои томактабӣ сар 
карда, то гимназияву литсейҳо ва зинаҳои 
дигари таҳсилот ба таври ҳатмӣ омӯхтани 
забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои руси-
ву англисӣ ва технологияҳои иттилоотиро 
ташкил карда, назорати қатъии сифати таъ-
лимро дар ин самт ба роҳ монад.

Ҳамчунин, Роҳбари давлат иброз наму-
данд, ки охири соли гузашта барои олимону 
омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ 
ҷоизаи махсуси давлатӣ таъсис дода шуд, 
ки ҳар сол 15 нафар беҳтаринҳо метаво-
нанд соҳиби он гарданд. Ироа намуданд, ки 
бо мақсади дастгирии давлатӣ ва тақвияти 
вазъи иҷтимоии донишҷӯёну магистрҳо ва 
аспиранту докторантҳо пешниҳод менамо-
ям, ки стипендияи онҳо аз 1-уми сентябри 
соли 2021 ба андозаи 30 фоиз зиёд карда 
шавад.

Ҳамчунин дар Паём омадааст, ки “вобас-
та ба ин, ба Вазорати маориф ва илм, 
Академияи миллии илмҳо ва Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо супориш дода 
мешавад, ки ҷиҳати ҳарчи бештар ба 
хориҷи кишвар фиристодани ҷавонони 
боистеъдоду лаёқатманд аз рӯи равияи 
илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ «Барно-
маи тайёр кардани кадрҳои ҷавони илмӣ 
барои солҳои 2021 – 2030»-ро таҳия кар-
да, дар муддати се моҳ ба Ҳукумати 
мамлакат пешниҳод намоянд.

Мо дар даврони соҳибистиқлолии 
кишвар пояҳои моддиву техникӣ, 
озмоишгоҳӣ ва кадрии муассисаҳои 
илмии Академияи миллии илмҳоро 
пайваста таҳким бахшида истодаем. 
Масалан, агар соли 1991 дар зинаи аспи-
рантураи Академияи миллии илмҳо 
ҳамагӣ 148 нафар ҷавонон таҳсил карда 
бошанд, соли 2020 шумораи онҳо ба 1200 
нафар расида, қариб 8 баробар зиёд шу-
дааст”.

Чуноне, ки дар Паём ироа шуд, Ҳу-
кумати Тоҷикистон дар даврони истиқлол 
маблағгузории соҳаи тандурустиро 
ҳамасола зиёд карда, то 2,1 миллиард 
сомонӣ расонидааст. Пешвои миллат иброз 
доштанд, ки “дар ин давра зиёда аз 1300 
муассисаи нави тиббӣ бунёд гардида, 
қариб 25 ҳазор кадрҳои дорои маълумо-
ти олӣ ва 147 ҳазор нафар кормандони 
миёнаи тиббӣ тайёр карда шудаанд. 
Ҳоло дар соҳаи тандурустии кишвар 
қариб 110 ҳазор нафар кормандон фаъо-
лият мекунанд, ки аз онҳо 75 ҳазор на-
фарашон табибон ва кормандони миё-
наи тиббӣ буда, беш аз 68 фоизро занон 
ташкил медиҳанд.

Бо истифода аз фурсат, ба ҳамаи 
кормандони соҳаи тандурустӣ, мах-
сусан, ба табибон ва ҳамшираҳои 
шафқат, ки дар шабу рӯзҳои авҷи бемо-
рии сироятии коронавирус ба савганди 

(Идома дар саҳ. 3)
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МуҲТАвОИ пАЁМИ пешвОИ 
МИЛЛАТ бА МАҷЛИСИ ОЛӢ
касбии худ содиқ монда, барои табо-
бати мардуми Тоҷикистон софдилона 
заҳмат кашиданд ва ҷони ҳазорон на-
фар ҳамватанонамонро аз марг наҷот 
доданд, бори дигар сипосу миннатдо-
рии самимӣ баён менамоям”.

Дар Паём Пешвои миллат таъкид дош-
танд, ки соли 2020 барои тақвият бахши-
дани дастгирии иҷтимоии нафақахӯрону 
маъюбон, кӯдакони ятим ва оилаҳои кам-
бизоат як қатор чораҳои судманд роҳандозӣ 
гардида, ба зиёда аз 700 ҳазор нафар 
сокинон аз гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа 
ба маблағи беш аз 250 миллион сомонӣ 
кумакҳои иловагии иҷтимоӣ пардохта шу-
данд. “Бо мақсади идомаи тадбирҳои 
Ҳукумати мамлакат дар самти даст-
гирии давлатии гурӯҳҳои осебпазири 
аҳолӣ, пешниҳод менамоям, ки аз 1-уми 
сентябри соли 2021 нафақаи маъюбон 
аз синни кӯдакӣ, ки дар асоси қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъ-
мини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ва «Дар бораи нафақаҳои 
суғуртавӣ ва давлатӣ» таъйин шуда-
аст, ба андозаи 20 фоиз зиёд карда ша-
вад.

Нафақаи кӯдакони маъюби то 18-
сола, ки дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи нафақаҳои 
суғуртавӣ ва давлатӣ» таъйин шу-
дааст, ба андозаи 20 фоиз, инчунин, 
нафақаи маъюбони гурӯҳи якум, ки дар 
асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва 
давлатӣ» таъйин гардидааст, ба ан-
дозаи 50 фоиз баланд бардошта ша-
вад. Ин иқдом имкон медиҳад, ки шаро-
ити иҷтимоии қариб 100 ҳазор нафар 
шаҳрвандон аз гурӯҳҳои осебпазири зик-
ршуда беҳтар гардад.

Дар ин замина, ба Ҳукумати мам-
лакат супориш дода мешавад, ки ба-
рои бунёди се мактаб – интернати 
Президентӣ барои ятимони кулл дар 
вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳри Ду-
шанбе чораҷӯӣ намояд. Зарур аст, ки 
дар ин муассисаҳо мисли мактабҳои 
байналмилалии Президентӣ шароити 
беҳтарини таҳсил ва зиндагӣ муҳайё 
карда шавад.

Кумитаи меъморӣ ва сохтмон 
якҷо бо Дирексияи сохтмони иншоо-
ти ҳукуматӣ то аввали моҳи октябр 
лоиҳаи ин муассисаҳоро таҳия ва барои 
мувофиқа ба Роҳбари давлат пешниҳод 
намояд”,–таъкид доштанд Пешвои 
миллат.

Дар Паём ироа шуд, ки ҳоло дар кишвар 
62 муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз 
рӯи 97 ихтисос ва 5 маркази таълими калон-
солон бо 41 филиал ва 21 намояндагӣ аз 
рӯи 93 касб кадрҳои коргарӣ тайёр мекунад. 
Пешвои миллат иброз намуданд, ки “дар 
асоси дастури мо имсол дар заминаи 
литсею коллеҷҳои техникӣ боз 47 мар-
кази ҳунарҳои миллӣ ва муосир барои 
омӯзиши 50 касбу ҳунар ба фаъолият 
шурӯъ менамояд.

Аммо аз рӯйи маълумот қисми 
зиёди таҷҳизоти таълимӣ дар ин 
муассисаҳо фарсуда гардида, истифо-
даи таҷҳизоту технологияҳои муосир 
омӯзонида намешавад. Илова бар ин, 
дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидо-
ии касбӣ ва марказҳои таълими калон-
солон китобҳои дарсӣ ва тахассусӣ 
намерасанд. Аз ин рӯ, барои ислоҳоти 
ҷиддӣ, азнавсозии низоми таълим ва 
таҳкими заминаҳои моддиву техникии 
муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва ми-
ёнаи касбӣ чораҳои мушаххас андешида 
шаванд. Ҳамзамон бо ин, ба вазоратҳои 
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, 
маориф ва илм супориш дода меша-
вад, ки барои таҷдиди назар кардани 
барномаву нақшаҳои таълими касбҳои 
коргарӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва таъми-
ни муассисаҳои зикршуда бо китобҳои 
дарсӣ чораҳои заруриро ба роҳ монанд. 

Вобаста ба ин, зарур мешуморам, ки ба 
ҳар як муассисаи таҳсилоти ибтидоии 
касбӣ аз ҳисоби аъзои Ҳукумат, ваки-
лони парламент, роҳбарони сохтору 
мақомоти марказӣ ва шаҳру ноҳияҳо 
якнафарӣ ба ҳайси сарпараст вобаста 
карда, дар зарфи ду соли оянда тамо-
ми мушкилоту масъалаҳои ҷойдоштаи 
онҳо ҳаллу фасл карда шаванд”.

Дар сиёсати иҷтимоии давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон ба масъалаи баланд бардош-
тани мақоми занону бонувон дар ҳаёти 
ҷомеа диққати ҷиддӣ дода мешавад. Дар 
Паём Пешвои муаззами миллат иброз на-
муданд, ки “мувофиқи натиҷаҳои инти-
хоботи соли 2020 ба Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олӣ 8 нафар занон ё 25,8 фоиз 
ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё 23,8 
фоиз интихоб шуданд, ки нисбат ба ин-
тихоботи гузашта қариб 4 фоиз зиёд 
мебошад. Шумораи занон дар маҷлисҳои 
вакилони халқи шаҳри Душанбе ба 41,5 
фоиз, вилоятҳои Хатлон қариб 35 фоиз, 
Суғд беш аз 33 фоиз, Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 34 фоиз 
ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ қариб 
30 фоиз расидааст.

Занону бонувони лаёқатманд ва 
соҳибкасбу баландихтисос ба хизма-
ти давлатӣ ва идоракунии давлат то-
рафт бештар ҷалб гардида истодаанд. 
Ба ҳолати якуми январи соли 2021 аз 
шумораи умумии 19210 нафар хизмат-
чиёни давлатӣ 4485 нафар ё 23,4 фоизро 
занон ташкил медиҳанд.

Саҳми занон дар рушди соҳаҳои 
илму маориф ва тандурустии мамла-
кат торафт афзуда истодааст. Имрӯз 
дар соҳаи маорифи кишвар 73 фоиз ва 
тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
қариб 68 фоизро занону бонувон таш-
кил медиҳанд.

Фаъолияти бонувон дар соҳаи 
кишоварзӣ ва рушди иқтисодиёти киш-
вар низ назаррас буда, ҳоло шумораи 
роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҳисоби 
занон 35600 нафар ва занони соҳибкор 
77400 нафарро ташкил медиҳад”.

Ҷавонон дар рушди тамоми соҳаҳои 
иқтисодиву иҷтимоии кишвар саҳми бисёр 
арзишманд дошта, дар ҷомеа нақши муас-
сир доранд. Онҳо аз иштирок дар бунёди ин-
шооти азими мамлакат то хизмати содиқона 
дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ – ҳифзи 
сарҳади давлатӣ, суботу оромии давлат ва 
ҳаёти осоиштаи мардуми Тоҷикистон ар-
зандаи таҳсин ва боиси ифтихори ҳар яки 
мо мебошанд. Пешвои миллат ироа дош-
танд, ки “солҳои охир саҳми ҷавонон дар 
рушди варзиш ва оммавигардонии он ва 
тарғиби тарзи ҳаёти солим дар миёни 
аҳли ҷомеа назаррас мебошад. Агар то 
соли 1991 дар мамлакат ҳамагӣ қариб 
ҳазор иншооти варзиш фаъолият до-
шта бошад, пас соли 2020 шумораи 
онҳо ба 10220 расонида шуд. Яъне шу-
мораи иншооти варзиш дар даврони 
соҳибистиқлолӣ беш аз нӯҳ баробар 
зиёд гардидааст”.

Дар суханронии хеш Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати 
рушди забони шево ва шоиронаи тоҷикӣ 
низ ибрози назар карда, забони давлатиро 
аз сарватҳои муқаддас ва гаронбаҳотарин 
ҳисобиданд.

Аз ҷумла таъкид доштанд, ки “дар ша-
роити ҷаҳонишавӣ, яъне таҳоҷуми 
фарҳангиву забонӣ моро зарур аст, ки 
баробари омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз 
ҷумла русӣ ва англисӣ барои пешрафти 
забони тоҷикӣ ва тавсеаи доираи исти-
фодаи он мунтазам кӯшиш ва ғамхорӣ 
намоем.

Хотирнишон месозам, ки ин вази-
фаи ҳар як фарди ватандӯст, аз ҷумла, 
падару модарон, омӯзгорон, аҳли мао-
риф, илм, зиёиёни кишвар, кормандо-
ни воситаҳои ахбори омма ва адибону 
олимони мамлакат мебошад. Тоҷикон 
фарҳанги бисёр ғанӣ ва таърихи басо 
пурифтихори бостонӣ доранд. Маса-
лан, танҳо таърихи 5500 – солаи Саразм, 

ки аз ҷониби олимони сатҳи ҷаҳонӣ, 
марказҳои муътабари илмии дунё ва 
созмони бонуфузи байналмилалии ЮНЕ-
СКО эътирофу тасдиқ шудааст, далели 
раднопазир ва бебаҳси қадимӣ будани 
миллати тоҷик мебошад”.

Пешвои милат дар суханронияшон атро-
фи рушду такмили қонунгузорӣ ва таҳкими 
минбаъдаи фаъолияти парламент ибрози 
назар намуда, аз ҷумла бо итминон қайд 
доштанд, ки “мақоми олии қонунбарори 
кишвар таҷрибаи гузаронидани 
муҳокимаҳои парламентиро тақвият 
бахшида, дар ин раванд қонунҳо, амалияи 
татбиқи онҳо, барномаҳои иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои мубра-
ми рӯзро баррасӣ карда, дар пешрафти 
ҳаёти ҷомеа саҳми арзишманд мегузо-
рад. Дар баробари ин, вакилони ҳамаи 
сатҳҳо – аз аъзои Маҷлиси миллӣ ва 
вакилони Маҷлиси намояндагон сар кар-
да, то вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ ва 

ҷамоатҳо ҳамчун шаҳрвандони кишвар, 
пеш аз ҳама, худашон бояд фаъол ва та-
шаббускору ташкилотчӣ бошанд, нақши 
худро дар таҳкими рукнҳои давлатдорӣ 
софдилона иҷро намоянд, дар вусъат 
додани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва обо-
дониву созандагӣ дар ҳавзаҳои интихо-
ботии худ ва амалӣ намудани сиёсати 
давлат дар маҳалҳо саҳми содиқонаву 
ватандӯстона гузоранд”.

Дар идомаи суханронӣ Роҳбари давлат 
атрофи фаъолияти мақомоти судӣ  иброз 
доштанд: “Ман дар вохӯрӣ бо судяҳо 
моҳи ноябри соли 2019 вобаста ба 
масъалаҳои таъмини қонуният ва адо-
лати судӣ, тарбияи кадрҳои кордону 
поквиҷдон ва дорои сатҳи баланди 
касбият, роҳ надодан ба кирдорҳои 
коррупсионӣ ва бартарафсозии баъзе 
камбудиҳои дар фаъолияти мақомоти 
судӣ ҷойдошта ибрози андеша карда 
будам.

Аз ин рӯ, роҳбарияти Суди Олӣ 
ва Суди Олии иқтисодӣ бояд ба 
масъалаҳои баланд бардоштани мала-
каи касбии судяҳо, тайёр намудан ва ин-
тихобу ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо 
эътибори ҷиддӣ диҳанд”.

Ҳамчунин, дар идомаи суханронии 
Пешвои миллат таъкид шуд, ки “вазъи 
тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусуси-
яти устувор пайдо намудани зуҳуроти 
хатарноки замони муосир, аз ҷумла 
терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, 
гардиши ғайриқонунии маводи мухад-
дир, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои 
фаромиллӣ, ки башариятро ба ташвиш 
овардаанд, моро водор месозад, ки ба 
масъалаҳои таъмини амнияти кишва-
рамон диққати аввалиндараҷа диҳем”.

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баро-
мадашон таъкид доштанд, ки “Ҳукумати 
Тоҷикистон бо дарназардошти вазъи 
мураккаби минтақа ба таҳкими до-
имии ҳифзи сарҳад, махсусан, сарҳади 
Тоҷикистону Афғонистон диққати 
аввалиндараҷа дода, барои пешгирӣ 
кардани қочоқи маводи мухаддир, 
силоҳ, адабиёти экстремистӣ ва ди-
гар ҷиноятҳои фаромиллӣ дар хатти 

сарҳади давлатӣ тадбирҳои зарурӣ 
меандешад. Хотирнишон месозам, 
ки ин тадбирҳо на танҳо ба ҳимояи 
манфиатҳои кишвари мо, балки ба оро-
миву суботи кишварҳои дуру наздик, 
бахусус, кишварҳои минтақа низ мусои-
дат менамоянд”.

Пешвои миллат вобаста ба вазъи 
имрӯзаи ҷаҳон ва минтақа таъкид дош-
танд,  ки ба масъалаи таъминоти Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар беш аз ҳар вақти дигар 
таваҷҷуҳи ҷиддӣ диҳем. Роҳбари давлат 
таъкид доштанд, ки “вазифаи аз ҳама 
муҳим – ҳимояи марзу буми давлат, 
таъмини амнияти давлату миллат ва 
ҳифзи суботу оромии ҷомеа, пешгирӣ 
ва бартараф кардани ҳама гуна таҳдиду 
хатарҳои берунӣ, таъмини волоияти 
қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ ба зим-
маи Қувваҳои Мусаллаҳ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ вогузор гардидааст.

Тақвияти иқтидори мудофиа-
вии кишвар ва омодабошии ҷангӣ аз 
тайёр кардани кадрҳои соҳибкасбу 
содиқ ба халқу давлати худ, рӯҳияи 
ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худши-
носиву худогоҳии хизматчиёни ҳарбӣ 
вобаста мебошад”.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон 
бо 178 кишвари ҷаҳон робитаҳои дипломатӣ 

барқарор карда, узви фаъоли созмонҳои 
бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ 
гардид. Дар баромади хеш Роҳбари дав-
лат иброз доштанд, ки “дар ин замина 
муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мо, 
пеш аз ҳама, бо ҳамсояҳои наздикамон 
– кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин, 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки дар 
низоми муносибатҳои байнидавлатии 
Тоҷикистон мақоми хосса доранд, дар 
ҳамаи самтҳо тақвият ёфта истода-
анд ва мо ин сиёсатро дар оянда низ   
густариш медиҳем.

Масъалаҳои таҳкиму густариши 
ҳамкориҳои гуногунҷанба бо шари-
кони стратегӣ ва рушди мо - Феде-
ратсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии 
Чин, Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико чун ҳамеша дар 
сархати авлавиятҳои сиёсати хориҷии 
Тоҷикистон боқӣ мемонанд”.

Соли 2021 барои Тоҷикистони азизамон 
соли махсус, яъне ҷашни бузурги сисолагии 
истиқлоли давлатӣ мебошад ва бо мақсади 
истиқболи сазовори ин санаи муқаддаси 
таърихӣ бо қарори Ҳукумати мамлакат 
нақшаи чорабиниҳои ободониву созандагӣ 
қабул гардидааст. Пешвои миллат иброз    
доштанд, ки “ман ба неруи созандаи тамо-
ми мардуми шарифи мамлакат, аз ҷумла 
ҷавонони боғайрат ва занону бонувони 
ватандӯсту соҳибмаърифат эъти-
моди комил дорам ва дилпурона изҳор 
менамоям, ки мо ҳама якҷо бо заҳмати 
содиқонаву аҳлонаи худ то ҷашни му-
бораку муқаддаси сисолагии истиқлолу 
озодии Тоҷикистони маҳбубамон симои 
Ватани азизамонро то дурдасттарин 
гӯшаву канори он боз ҳам ободу зебо ме-
гардонем.

Халқи шарафманди тоҷик нангу 
номуси ватандорӣ ва ҳисси баланди 
миллӣ дорад ва бо чунин хислатҳои 
неку созандаи худ метавонад иқдомоти 
аз имрӯза ҳам бештарро амалӣ карда, 
Ватани муқаддаси худро ба кишвари 
ободу пешрафта ва ҳамқадами ҷаҳони 
муосир табдил диҳад”.

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХУДОёРЗОДА

Мавзӯи рӯз
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АМАЛИЁТИ уМуМИвИЛОЯТИИ 
«РӮЗИ ЁДОвАРӢ»

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. 
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Дар толори театри вилоятии 
ба номи Ато Муҳаммадҷонови 
шаҳри Бохтар ба ин муносибат 
ҷамъомади идона баргузор гар-
дид. Раиси вилоят аҳли толор 
ва тамоми сокинони вилоятро ба 
муносибати ҷашни Сада табрику 
таҳният гуфта, барояшон рӯзгори 
бофайзу пурбаракат таманно 
кард.

Қайд гардид, ки ба муноси-
бати иди Сада, ки ифодагари 
ҷовидонагии Хуршед, рамзи бе-
доршавии табиат, намоди ота-
шу гармӣ, нур ва некӣ, оғози 
кишту кор ва мафҳуми аз сардӣ 
ба гармӣ расиданро дорост, 
чорабиниҳои фарҳангӣ бо су-
рудани савту садоҳои миллӣ, 
намоиши ҳунарҳои мардумӣ, 
машқҳои варзишии халқӣ, намо-
иши гулу ниҳолҳо ва ярмаркаи 
фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ 
баргузор мешаванд ва мардуми 
Хатлонзамин дар рӯҳияи балан-
ди арҷгузорӣ ба мероси маъна-
вии халқ ин ҷашнро таҷлил ме-
намоянд.

Чи тавре ки Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми хеш ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баён дош-
танд: “Миллати тоҷик соҳиби 
ойину суннатҳои бостонӣ ва 
фарҳанги қадима буда, дар та-
маддуни ҷаҳонӣ саҳми сазовор 
гузоштааст. Суннату ойинҳои 
нек ва ҷашнҳои миллии мо, мис-
ли Наврӯз, Меҳргон ва Сада 
дар тӯли таърих барои тарғиби 
ахлоқу маънавиёти созанда хиз-
мат кардаанд”.

ҒОЛИбОН ҚАДРДОНӢ 
гАРДИДАНД
 23 январ дар шаҳри Бохтар 
мулоқоти раиси вилояти Хатлон 
Қурбон Ҳакимзода бо ғолибони 
даври ҷумҳуриявии Озмуни 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст», олимону муҳаққиқоне, 
ки дар соҳаҳои илмҳои дақиқ, 
табиатшиносӣ, риёзӣ ва тиб 

рисолаҳои докторию номзадӣ 
дифоъ кардаанд, инчунин 
барандаҳои гранти раиси ви-
лояти Хатлон барои бонувони 
соҳибкор баргузор гардид.

Чуне, ки аз шуъбаи иттило-
отию таҳлилии дастгоҳи раиси 
вилоят хабар доданд, аз ҳамаи 
қишрҳои ҷомеа дар умум 5100 
нафар иштирок карда, аз ин теъ-
дод 637 нафар ба даври вилоятӣ 
роҳхат гирифта, дар озмун ишти-
рок намуданд.

Даври вилоятии Озмуни 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” 
дар ду минтақа, шаҳрҳои Бохтар 
ва Кӯлоб дар сатҳи баланд бар-
гузор ва натиҷагирӣ карда шуда, 
83 нафар бо Диплом, Ифтихор-
нома, маблағҳои пулӣ ва 101 на-
фар бо Сипосномаи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ви-
лояти Хатлон сарфароз гардони-
да шуданд.

Раиси вилоят Қурбон 
Ҳакимзода зимни суханронии худ 
қайд намуд, ки бо мақсади ҷалби 
аҳолӣ ба китобхонӣ ва дастги-
рии табақаҳои гуногун дар оз-
муни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст” барои ҳавасмандгардонии 
ғолибони даври вилоятӣ 166 
ҳазор сомонӣ аз ҳисоби буҷети 
вилоят ҷудо карда шуд, ки нисба-
ти соли 2019-ум 79 ҳазор сомонӣ 

зиёд мебошад.
Дар даври ҷумҳуриявии оз-

муни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст” аз вилояти Хатлон 92 нафар 
ширкат намуда, ба гирифтани 20 
ҷой, 1 ҷойи якум, 7 ҷойи дуюм, 12 
ҷойи сеюм мушарраф гардида, 
бо диплом ва маблағҳои пулӣ 
сарфароз гардонида шудаанд.

Мақомоти иҷроияи ҳо-
кимияти вилоят тасмим гирифт, 
ки ғолибонро бо чунин тартиб: ба-
рои ҷойи якум 10 ҳазор сомонӣ, 
барои ҷойи дуюм 7 ҳазор сомонӣ 
ва барои ҷойи сеюм 5 ҳазор 
сомонӣ қадршиносӣ намояд.

Инчунин, имрӯз 14 нафар 
муҳаққиқоне, ки дар соҳаҳои тиб, 
илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ ба дарёфти дараҷаҳои 
илмии доктор ва номзади илмҳо 
шарафёб гардидаанд, дар ҳаҷми 
10000 ва 5000 сомонӣ мукофоти 
ҳавасмандгардонии мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилояти Хатлонро дастрас на-

муданд.
Шумораи занони со-ҳибкори 

инфиродии фаъолияткунанда 
дар қайди мақомоти андоз дар 
вилояти Хатлон 17541 нафар 
буда, аз инҳо 12425 нафар бо 
шаҳодатнома ва 5116 нафар бо 
патент фаъолият менамоянд.

Тайи солҳои 2016-2020 ба 
маблағи 1 миллиону 250 ҳазор 
сомонӣ ба 105 нафар занони 
соҳибкору ҳунарманд дастрас 
гардид, ки дар натиҷаи зиёда 
аз 1900 нафар бо ҷойи кор ва 
2576 нафар ҷавондухтарон ба 
касбомӯзӣ дар самтҳои гуногун 
фаро гирифта шуданд.

Дар чорабинии доиргарди-
да 21 нафар ғолибони озмун 
грантҳои Раиси вилоятро барои 
соли 2021 дар ҳаҷми аз 8000 то 
20000 сомонӣ дастрас намуданд.

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар вилояти Хатлон

САДА ТАМАДДуНИ бОСТОНӢ
Дар шаҳри Бохтар ба муносибати ҷашни 

миллии бостонии Сада ҳамоиши мутантан 
барпо гардид. Раиси вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода ва ҳайати ҳамроҳонаш аз намои-
ши дастовардҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳо, 
ҳунарҳои миллию мардумӣ дидан намуданд.

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар ҳамкорӣ 
бо Шӯрои Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон нақшаи муштараки амалиё-
ти умумивилоятӣ оид ба тоза намудани дохил ва атрофи 
қабристонҳо зери унвони «Рӯзи ёдоварӣ»-ро таҳия намуданд. 
Барои амалишавии ин нақша Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
ва вилояти Хатлон, котиботи Шӯрои Ҳаракати ҷамъиятии 
ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, инчу-
нин шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 
ҳамоҳангсозии ҳашари умумивилоятии Ситоди вилоятии «Рӯзи 
ёдоварӣ» мебошанд. Ҳамчунин кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру ноҳияҳо, шӯроҳои Ҳаракати ваҳдати миллӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо ва шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти 
Хатлон низ бояд чунин ситодҳо ташкил намоянд.

Тибқи нақшаи мазкур Раёсати 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон ва Шӯрои Ҳаракати 
ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
ҳар семоҳа дар ситоди вилоятӣ 
ҷаласаҳои худро баргузор мена-
моянд.

Ҳамчунин тибқи нақшаи маз-
кур ҳар рӯзи якшанбеи охири 
ҳар моҳ масъулини Кумитаҳои 
иҷроияи вилоятии ҲХДТ, шӯроҳои 
вилоятии Ҳаракати ваҳдати 
миллӣ, шӯроҳои вилоятии 
собиқадорони ҳизб, шуъбаҳои 
дин, танзими анъана ва ҷашну 
маросим ва инчунин кумитаҳои 
иҷроияи шаҳриву ноҳиявии 
ҲХДТ ҷиҳати ташкил намудани 
ҳашари умумивилоятии «Рӯзи 
ёдоварӣ» масъул мебошанд. 
Масъулини  ситодҳои вилоятӣ ва 
шаҳриву ноҳиявӣ ҳангоми таш-
кили чунин ҳашарҳо бояд соки-
нони маҳаллаву деҳот (наздики 
қабристонҳо)-ро ба ин кори хайр 
ҷалб намоянд. Тибқи ҳашари 
умумивилоятии «Рӯзи ёдоварӣ» 
шаҳрвардон бояд дохилу атрофи 
қабристонҳои маҳалли худро аз 
алафу рустаниҳои худрӯй тоза, 
дарахтони онҳоро аз навдаҳои 
зиёдатӣ озод карда, дар ҳудуди 
онҳо ниҳолҳои сояафкан шино-

нида, атрофи онҳоро бо симтур 
маҳкам карда, роҳҳои дохил ва 
атрофи онҳоро сангфарш намуда, 
инчунин дигар корҳои ободониро 
низ ба роҳ монанд.

Дар рафти ҳашари умуми-
вилоятӣ ҳамоҳангсозони си-
тод барои таъмини лавозимоти 
зарурӣ ва масолеҳи сохтмонӣ 
аз қабили оҳак, симтур, қум, се-
мент ва ниҳолҳои сояфкан ва 
гулу гулбуттаҳо амсоли инҳо ме-
тавонанд аз кумаки аъзои фаъо-
ли ҳизб, соҳибкорон ва шахсони 
хайрхоҳ ва саховатмандон исти-
фода намоянд.

Ҳамчунин масъулини си-
тодҳои вилоятӣ ва шаҳриву 
ноҳиявии ҳизб бояд маконҳои 

баргузории амалиёт (ҳашар)-и 
«Рӯзи ёдоварӣ»-ро бо лавҳаҳои 
тарғиботӣ ороиш диҳанд.

Тибқи нақшаи мазкур ҷиҳати 
тарғиб намудани ҷараёни ҳашари 
умумивилоятии «Рӯзи ёдоварӣ» 
Идораи телевизион ва радиои ви-
лоят, намояндагони ТВ «Сафина» 
дар вилоят, матбуоти даврӣ дар 
вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, шуъ-
баи тарғиботи кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ, инчунин нашрияҳои 
«Ҳамрози халқ», «Ваҳдат», «Хат-
лон» ва волонтёрони ҳизбӣ масъ-
ул мебошанд.

Масъулини ситодҳои шаҳриву 
ноҳиявиро лозим аст, ки аз 
натиҷаи корҳои анҷомдодашуда 
ҳар моҳ ба Ситоди вилоятии «Рӯзи 
ёдоварӣ» ахборот пешниҳод на-
моянд.

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар вилояти Хатлон



Як ҳафтаи ҳизб№4, 28.01.2021 «Ҳамрози халқ» 5№4, 28.01.2021 «Ҳамрози халқ» 5

А.ҶОМӢ. Дар асо-
си дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҳизбӣ, 
дар ҳамкорӣ бо мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳоки-
мияти давлатии ноҳияи 
Абдурраҳмони Ҷомӣ 
бо иштироки намоян-
даи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Абубакр  Са-

фарозода, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ Муҳаммаддовуд Ҳалимов, Дӯстмурод Расулов раиси Ҷамоати 
деҳоти Иттифоқ ва дигарон бо ҷалби  волонтёрони  назди  Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб бо сокинони як  қатор маҳаллаҳои ҳудуди 
Ҷамоати деҳоти мазкур вохӯрию суҳбатҳои судманд анҷом дода шуд.

Зимни  вохӯрӣ ва суҳбатҳои сарироҳӣ, масъалаҳои  муроҷиати  
Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ва  ШСХК  “Барқи тоҷик”  оид  ба  сар-
факорона  истифодабарии  неруи барқ, пешгирии паҳншавии бемории 
сироятии коронавирус, омодагӣ  ба таҷлили ҷашни байналмилалии 
Наврӯз, вусъат додани корҳои ободонию сохтмонӣ  бахшида ба 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда шуд.

БОХТАР.  Бо иштиро-
ки муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар Наҷидуллозода 
Насриддин дар ташкило-
ти ибтидоии «Маҳаллаи 
Ваҳдат» хониши сиёсӣ дар 
мавзӯи «Дастовардҳои 
даврони соҳибистиқлолии 
Тоҷикистон» доир гардид.

Дар он аз ҷумла таъ-
кид шуд, ки дар роҳи ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии Ҳукумати 
мамлакат – таъмини истиқлоли энергетикӣ, раҳоии кишвар аз бунбасти 
коммуникатсионӣ ва амнияти озуқаворӣ ба сохтмони неругоҳҳои хурду 
калони барқи обӣ, хатҳои интиқоли қувваи барқ, нақбҳо, шоҳроҳҳову 
пулҳои байналмилалии мошингард ва даҳҳо чунин иншооти азим ноил 
шудем.

Инчунин, дар идома масъалаҳои беҳдошти ҳолати санитарию 
гигиенӣ, истифодаи сарфакоронаи неруи барқ, истифодаи ниқобҳои 
тиббӣ, омодагиҳо ба таҷлили 30-солагии Истиқлоли давлатӣ ва ғайра 
муҳокима карда шуданд. 

НОРАК. Дар толо-
ри Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти 
давлатии шаҳри Но-
рак Конференсияи XVII 
ғайринавбатии Ҳизби 
Халқии Демократии То-
ҷикистон баргузор гар-
дид. Дар кори Конферен-

сияи ҳизбӣ Асозода Дилшод Алимурод, раиси шаҳр, Гулмуродзода 
Қумринисо, раиси Кумитаи иҷроияи шаҳрии ҲХДТ ва 155 нафар вакили 
маҷлисҳои вакилони халқ аз ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии шаҳр ишти-
рок доштанд.  

Дар Конференсия масъалаҳои пешбарии номзад ба вакилии 
Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон дар ҳавзаи интихоботии №10 
ва пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси вакилони халқи шаҳр маври-
ди муҳокима  қарор  гирифтанд. 

ХОВАЛИНГ. Дар 
маҷлисҳои ҳисоботии 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбии “Амонатбонк”,  
“Ҷамоати шаҳраки Хо-
валинг”, “Фарҳанг”, 
“Бойторӣ”, ки бо ишти-
роки кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Хова-
линг гузаронида шуд,  ҳизбиён баъди шунидани  ҳисоботи раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ ба музокира баромада, барои фаъолияти пурса-
мари ташкилотҳо, қабул ба сафи ҳизб аз ҳисоби шахсони босалоҳият, 
супоридани саривақтии  ҳаққи аъзогӣ, тоза намудани сафҳои ҳизб, 
ҳуҷҷатдорӣ ва дигар масъалаҳои дохилиҳизбӣ пешниҳодҳои муфид 
карданд. 

ёВОН. Дар ташкило-
ти ибтидоии “Маркази 
гармию барқдиҳии Ёвон" 
бо мақсади натиҷагирӣ 
аз фаъолияти соли 2020 
ва вазифаҳои навбатӣ 
дар соли 2021 бо ишти-
роки намояндаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур ҷамъомад баргу-

зор гардид.
Дар баргузории ҷамъомад натиҷаи фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ 

дар соли 2020, тасдиқи нақшаи корӣ барои соли 2021, қабул ё боздошт 
ва ё аз қайд баровардани аъзои ташкилоти ибтидоӣ мавриди баррасӣ 
қарор дода шуд. 

Намояндаи Кумитаи иҷрои ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон зимни суханро-
нии хеш дар самтҳои баррасии Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи сарфакорона истифода бурдани неруи барқ”, 
иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Раиси муаз-
зами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, истиқболи сазовор аз 30-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ, роҳандозӣ намудани корҳои созандагиву 
бунёдкорӣ, зиёд кардани сафи аъзои ҲХДТ аз ҳисоби кормандон, тоза 
намудани сафи ҳизб аз шахсони тасодуфӣ ибрози андеша намуда, қайд 
карданд, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар арсаи сиёсӣ яке 
аз қувваҳои асосии пешбарандаи ҷомеаи имрӯзаи Тоҷикистон аст ва 
татбиқи ҳадафҳои конститутсиониро вазифаҳои аввалиндараҷаи худ 
меҳисобад.  

Н.ХУСРАВ. Дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Орзу”-и ҷамоати деҳоти 
Фирӯзаи ноҳия маҷлиси 
ҷамъбастии солонаи таш-
килот ва вазифаҳо  барои 
соли нав баргузор гардид.

Дар ҷаласаи 
ҷамъбастӣ оид ба фаъо-
лияти яксола, раиси таш-

килоти ибтидоӣ аз фаъолияти ташкилот ва иҷрои супоришҳои мақомоти 
болоӣ,  корҳои басомонрасонидаи ташкилот ва пешравию камбудиҳои 
ҷойдошта, инчунин таҳкими ҳаракати аъзои ҳизб, беҳтар ба роҳ монда-
ни фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ ахборот пешниҳод намуд. 

Сипас, нақшаи кории ташкилот барои соли 2021 муҳокима ва тасдиқ  
карда шуд.

Ш. ШОҲИН. Бо ишти-
роки кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шам-
сиддин Шоҳин дар 
ташкилоти ибтидоии 
«Бойторӣ» маҷлиси 
ҷамъастии фаъолияти 
солонаи ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ баргузор 
гардид.

Рустам Ҳасанов, раиси ташкилоти ибтидоӣ дар назди ҳозирин 
доир ба фаъолияти яксолаи ташкилоти ибтидоӣ ибрози назар на-
муда, вазифаҳои навбатии ташкилотро барои семоҳаи аввали соли 
2021 баён дошт.

Дар рафти баргузории маҷлис кормандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб оид ба фаъолияти ташкилоти ибтидоии маз-
кур дар соли сипаришуда ибрози назар карда, барои фаъолияти пур-
самар миннатдорӣ изҳор карданд.  

ДАНҒАРА. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дан-
ғара дар коллеҷи техникӣ 
дар мавзӯи “Самтҳои 
афзалиятноки фаъолия-
ти ҲХДТ” хониши сиёсӣ 
баргузор карданд. 

Дар чорабинӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара 
Каримзода Пирмуҳаммад вобаста ба баъзе масъалаҳои муҳимми 
рӯз, аз ҷумла самаранок истифодабарии қувваи барқ, дуруст ба роҳ 
мондани кишти баҳорӣ, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, дуруст ба роҳ 
мондани таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ суханронӣ на-
муд.

Дар охир мавсуф вобаста ба шартҳои озмуни ҳизбии “Беҳтарин 
сарфакори барқ” сухан гуфта, ҷамъомадагонро барои иштирок дар 
он раҳнамоӣ кард. 

КӮШОНИёН 
Тарғиботчиёни Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Кӯшониён бо мақсади рио-
яи талаботи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "Дар бораи танзими 
анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон", пешги-
рии омилҳои номатлуби ҷомеа, 
аз ҷумла худкушиву худсӯзӣ, 
ҷудошавии оилаҳо, омодасозии 
ҷавонон ба ҳаёти мустақил ва ди-
гар масъалаҳои мубрами рӯз, бо 
иштироки занону бонувони деҳаи 
ба номи Мирзо Турсунзодаи 
ҷамоати деҳоти Заргари ноҳия 
вохӯрӣ доир намуданд.

Бояд тазаккур дод, ки чунин 
вохӯриҳо, дар тамоми деҳаю 
маҳаллаҳои ноҳия баргузор гаш-
та истодааст. 

ШАҲРИТУС 
Дар ташкилоти ибтидоии “Ра-

ёсати кишоварзӣ” бо иштироки 
масъулини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритус 
маҷлиси ҷамъбастии солона 
оид ба натиҷаи фаъолияти таш-
килоти ибтидоӣ дар соли 2020, 
вазифаҳо дар соли 2021 ва ди-
гар масъалаҳои ҷорӣ доир гар-
дид.  

Зимнан, раиси ташкилоти 
ибтидоӣ дар назди ҳозирин во-
баста ба натиҷаҳои соли сипа-
ришуда ҳисобот дода, дар идо-
ма нақшаи корӣ барои соли нав 
тасдиқ карда шуд. 

Дар навбати худ намоянда-
гони Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб дар бораи озмуни ҳизбии 
“Беҳтарин сарфакори барқ” 
ва аксияи ҳизбӣ таҳти унвони 
“Як рӯзи ёдоварӣ” андешаронӣ 
карда, ҷамъомадагонро барои 
татбиқи ҳадафҳои созанда, саҳм 
гузоштан дар рушду ободии Ва-
тан  раҳнамоӣ карданд.  

ТЕМУРМАЛИК
Бо ташаббуси намояндагии 

ТҶҶ “Созандагони Ватан” дар 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №7-и ҷамоати деҳоти 
ба номи Бобоюнуси ноҳияи Те-
мурмалик дар ҳайати раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур Раҷабзода Маҳмадсаид 
бо хонандагони синфҳои болоӣ  
вохӯрӣ доир гардид. 

Зимни баргузории хони-
ши сиёсӣ қайд карда шуд, ки 
ҳадафҳои стретегии ҲХДТ со-
зандагиву бунёдкорӣ буда, 
дар ин раванд дар рӯҳияи ба-
ланди миллӣ, садоқат ба дав-
лату миллат, таҳаммулгароӣ, 
ватандӯстиву хештаншиносӣ ва 
пос доштани арзишҳои миллӣ 
тарбия намудани ҷавонон вази-
фаи муҳимтарини ҳамаи сохтору 
мақомот ва аҳли ҷомеа мебо-
шад. Инчунин, дар идома дар 
мавзӯи Оиннома ва Барномаи 
ТҶҶ «Созандагони Ватан», пеш-
гирии бемории сироятии корона-
вирус суханронӣ карда шуд.   

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ОМОДАГӣ БА ИСТИҚБОлИ 30-ЮМИН СОлГАРДИ СОҲИБИСТИҚлОлИИ ҶуМҲуРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СуҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАлАИ ИСТИ-
ФОДАИ МАҚСАДНОКИ НЕРуИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИлОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРуС АЗ ҶуМлАИ ТАШАББуСҲОИ 

ҲИЗБИЁНИ ШАҲРу НАВОҲИИ ВИлОЯТ БуДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН 
САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШуДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъулИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӯШИ МуТАСАДДИЁНИ 
КуМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӣ МЕБОШАНД.
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РӮНАМОИ КИТОбҲОИ ТОЗАНАшР 
пАЙвАНДИ ИЛМу АДАб

Китоби «Пайванди илму адаб» ба 
муносибати 70-солагии адабиётшинос, 
матншинос ва шоири шинохтаи ҷумҳурӣ 
Алии Муҳаммадии Хуросонӣ интишор 
гардидааст. Китоб аз бахшҳои «Андеша 
ва меҳрномаҳо», «Феҳристи осори илмӣ», 
«Феҳристи осори адабӣ», «Ҳафт мақола», 
«Ҳафтод ғазал», «Нишондиҳандаи алиф-
боии асарҳо» ва «Расмҳо ҳикоят меку-
нанд» иборат мебошад.

Мутолиаи китоб хонандаро ба ан-
дешаву меҳрномаҳои олимону адибон 
ва шеърҳои шоирон, ки барои Алии 
Муҳаммадии Хуросонӣ навиштаанд, ошно 
месозад. Китоб барои беҳтару хубтар ши-
нохтани муаллифи он ба хонанда маълу-
моти муфиду зарурӣ медиҳад. Китоб дар 
нашриёти «Эр-граф» бо теъдоди 500 нус-
ха интишор гардидааст.

«КуЛЛИЁТИ АшЪОР»-И 
ФуРӮҒИ ФАРРуХЗОД

Хонандаи тоҷик гарчанде тавассути 
матбуоти даврӣ ба намунаҳои ашъори 
шоираи эронӣ – Фурӯғи Фаррухзод (1935-
1967) ошноӣ дошта бошад ҳам, вале 
солҳо боз интизори чоп гардидани осо-
ри мукаммали ӯ буд. Хуб дар ёд дорем, 
ки дар ҷумҳуриамон китоби «Таваллуди 
дигар»-и Фурӯғи Фаррухзод ду мароти-
ба солҳои 1983 ва 1993 интишор гарди-
да, зуд ба фурӯш рафта буд. Чандин сол 
аст, ки мухлисони шеъри ин шоираи ши-
ринсухан мунтазири интишор гардидани 
китобҳои дигари ӯ буданд. Хушбахтона, 
адиби тоҷик Исмоил Зарифӣ кори хай-
реро анҷом дода, «Куллиёти ашъор»-и 
шоираро, ки аз китобҳои «Асир», «Де-
вор», «Исён», «Таваллуди дигар», «Имон 
биёварем ба оғози фасли сард», «Фурӯғ 
ва шеър» ва «Насри Фурӯғи Фаррухзод» 
иборатанд, пешкаши ҳаводорони каломи 

мавзун гардонид. Бояд қайд кард, ки ба 
ашъори Фурӯғи Фаррухзод сарояндагону 
мутрибон таваҷҷуҳи зиёд доранд. Мах-
сусан сарояндаи нотакрори Афғонистон 
шодравон Аҳмад Зоҳир ба нуҳ шеъри 
дилкаши ӯ оҳанг баставу онҳоро хеле 
зебо сурудааст. «Куллиёти ашъор»-и Фар-
рухи Фаррухзод соли 2020 дар чопхонаи 
«Бебок» бо теъдоди 200 нусха аз чоп ба-
ромадааст ва мутолиаи он ба кас ғизои 
маънавӣ бахшида, дар баланд гардидани 
завқи зебоиписандии ӯ мусоидат хоҳад 
кард.

МуҲРИ МуҲАббАТ

Нашриёти «Адиб» маҷмӯаи дуюми 
шеърҳои Ибодуллоҳи Одинаи Мафтунро 
бо номи «Муҳри муҳаббат» ба тозагӣ пеш-
каши ҳаводорони каломи мавзун гардо-
нид. Маҷмӯаи мазкур шеърҳои дар солҳои 
охир сурудаи шоирро фаро гирифтааст. 
Аз мутолиаи шеърҳо маълум мегардад, 

ки табъи шоирии Ибодуллоҳи Мафтун аз 
китоби нахустин – «Мафтуни қалам» то 
китоби дуюмаш – «Муҳри муҳаббат» хеле 
рушду нумӯ кардааст. Маҷмӯа аз фаслҳои 
«Ватандорию дилдорӣ», «Аз дафта-
ри ғазал», «Модарнома», «Рубоиҳо», 
«Дубайтиҳо», «Шеърпораҳо», «Арзи 
меҳру эҳтиром» ва «Ёддоштҳо»-и шоир 
иборат мебошад. Шеърҳои китоб дар 
мавзӯъҳои гуногун эҷод гардида, ба дили 
мухлисону ҳаводорон зуд роҳ меёбад. 
Маҷмӯаи мазкур бо теъдоди 1000 нусха 
ба табъ расида, мутолиаи он ба хонанда 
завқи бадеӣ бахшида, ӯро ба худшино-
сиву худогоҳӣ, дӯст доштани Ватан, ишқу 
вафодорӣ ва ахлоқи ҳамида ҳидоят месо-
зад.

шАРҲИ ҲОЛИ КАМОЛИ ХуҷАНДӢ

Чанде пеш нашриёти «Маориф»-и 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба муносибати 700-солагии 
Камоли Хуҷандӣ китоби «Шарҳи ҳоли 
Камоли Хуҷандӣ»-и муҳаққиқи номдори 
эронӣ Эраҷи Гули Сурхиро бо теъдоди 
100 нусха дастраси хонандагон гардонид. 
Дар муаррифиномаи китоб чунин омада-
аст: «Эраҷи Гули Сурхӣ мулоҳизаҳояшро 
бар асоси гуфтаҳои худи Камоли Хуҷандӣ 
дар ашъораш ва дигарон перомуни шарҳи 
ҳолу зиндагонӣ ва нусхаҳои қадимии он 
баён кардааст. Баъзе андешаҳои Эраҷи 
Гули Сурхӣ перомуни аҳвол ва ашъори 
Камол ҷолиби диққатанд ва аз тавзеҳоти 
додаи донишмандони ватанӣ фарқ меку-
нанд, ки донистани дӯстдорони ашъори ӯ 
аз фоида холӣ нест. Нуктаҳои мазкур во-
рисони асосии Камоли Хуҷандиро водор 
месозанд, ки ба таҳқиқи нукоти норавша-
ни аҳволу ашъори ӯ ҷиддитар машғул ша-
ванд».

Китобро номзади илмҳои филологӣ, 
узви вобастаи Академияи миллии илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Саидамир Аминов 
аз «Девони Камоли Хуҷандӣ», ҷилди ав-
вал, 1373 аз хатти форсӣ ба хатти имрӯзаи 
тоҷикӣ (кириллӣ) баргардон намудааст.

Китоб на танҳо барои адабиётшиносо-
ну муҳаққиқон, балки барои адабиётдӯстон 
ва доираи васеи хонандагон пешниҳод 
гардидааст.

ДАСТИ ХОЛӢ ТӮЙ НАРАв

Соли равон нашриёти «Матбаа»-и 
шаҳри Бохтар ба муносибати 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон китоби чаҳоруми Амиршоҳи 
Шӯрчӣ «Дасти холӣ тӯй нарав»-ро бо теъ-
доди 100 нусха интишор намуд. Амиршоҳи 
Шӯрчӣ узви маҳфили «Шукуфа»-и назди 
рӯзномаи «Ҳаёти нав»-и ноҳияи Панҷ ме-
бошад. Муҳаррир китоб Пирмуҳаммад Ну-
ров дар сарсухани ба китоб навиштааш аз 
ҷумла овардааст: «Маҷмӯаи «Дасти холӣ 

тӯй нарав» ба мавзӯъҳои гуногуни ҳаёт 
ва зиндагии ҳаррӯзаи мардум, аз ҷумла 
ишқ, муҳаббат ба Ватан, дастовардҳои за-
мони соҳибистиқлолӣ, ростию росткорӣ, 
ахлоқи писандидаи инсонӣ, танқиди 
ҳаҷвомези камбудиҳою норасоиҳои дар 
ҳаёт пешомада ва ашхоси гуногункасбу 
гуногунмартаба, ҷонибдорӣ аз сиёсати 
оқилонаю одилонаи Пешвои миллат ва 
дигар мавзӯъҳои маданию маишӣ, инчу-
нин меҳнати софдилона ва заҳмати со-
занда баҳри ободию шукуфоии Ватани 
азиз дахл кардааст. Ҳамзамон, дар китоб 
латифаҳои шӯху намакини адиб ба хотири 
болида сохтани табъи хонанда ва ошкор 
намудани нуқсу ҷурмҳои зиндагӣ ҷой дода 
шудаанд».

ҷӮЙИ ХОНуМ

Ҷамъияти дорои масъулияташ 
маҳдуди «Матбаа»-и шаҳри Бохтар кито-

би «Ҷӯйи Хонум»-и Холмоҳ Ҳасановаро 
чанде пеш бо теъдоди 100 нусха аз чоп 
баровард. «Ҷӯйи Хонум» маҷмӯаи наху-
стини шоира буда, шеърҳои дар солҳои 
гуногун эҷодкардаи ӯро дар бар гириф-
тааст. Шеъру таронаҳои маҷмӯа дар 
мавзӯъҳои ватандӯстӣ ва ишқу вафодорӣ 
офарида шудаанд. Муаллиф тавассу-
ти шеъру таронаҳои худ хонандаро ба 
худогоҳиву худшиносӣ, дӯст доштани Ва-
тан, ишқу муҳаббати пок ва хушиҳои ҳаёт 
ҳидоят намудааст.

АРҷгуЗОРӢ бА АРЗИшҲОИ
 МИЛЛӢ

Дар нашриёти «Ирфон»-и Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон кито-
би «Арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ»-и 
муҳаққиқи ҷавон Муҳаммадӣ Шарифзо-
да бо теъдоди 100 нусха ба зевари табъ 
кашида шуд. Маҷмӯаи мазкур мақолаҳои 
муаллифро, ки дар солҳои гуногун дар 
маҷаллаҳои илмӣ, маводи конфернсияҳои 
байналмилалии илмию амалӣ ва матбуо-
ти даврӣ ба нашр расидаанд, дар бар ги-
рифтааст.

Муаллиф доир ба мавзӯъҳои доғи 
рӯз, аз қабили риояи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъ-
ана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд», инчунин ҷилавгирӣ аз гаравидани 
ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ, терроризму 
экстремизм ва ғайра масоили мубрами 
рӯз нуқтаи назари хешро иброз намуда-
аст. Аз маводи китоби мазкур кормандони 
мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба 
дин, иттиҳодияҳои динӣ, инчунин корман-
дони соҳаҳои маориф, фарҳанг ва уму-
ман онҳое, ки ба масоили сиёсӣ, ҳуқуқӣ 
ва иҷтимоӣ майлу рағбат доранд, метаво-
нанд васеъ истифода намоянд. 

Раҷабалӣ ХУДОёРЗОДА,
«Ҳамрози халқ»



Як ҳафтаи ҳизб№4, 28.01.2021 «Ҳамрози халқ» 7

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР

Арзу шикоят / панду андарз

(Аввалаш дар №1, 07.01.2021)
Илмро бо навиштани 

маҳор кунед (яъне бубандед).
* * *

Бар аҳли хонаат салом 
кун, то баракати хона зиёд 

гардад.
* * *

Ҳақро бигӯ, агарчи талх 
бошад.

* * *
Барои якдигар ҳадя фири-

стед, то муҳаббатҳо зиёд 
шавад.

* * *
Ҳадя фиристед, то кинаҳо 

бартараф шавад.
* * *

Дар сохтмон масолеҳи 
ҳаром ба кор набаред, ки мояи 
вайронист.

* * *
Аз бухл (бахилӣ) бипар-

ҳезед, ки умматҳои гузашта-
ро халок карда.

* * *
Мардумро ба ҳоли худ во-

гузоред, Худо баъзеро ба 
василаи баъзеи дигар рӯзӣ 
медиҳад.

* * *
Ҳар кӣ шукри мардум наку-

над, шукри Худо накарда.
* * *

Умрро ҷуз эҳсон чизе да-
роз накунад.

* * *
Фақре сахттар аз нодонӣ 

нест.

* * *
Моле судмандтар аз ақл 

нест.
* * *

Ҳеҷ танҳоие аз худписандӣ 
ваҳшатзотар нест.

* * *
Ҳеҷ имоне чун ҳаё ва сабр 

нест.
* * *

Пас аз булуғ (балоғат) 
ятимӣ нест.

* * *
Ҳар кӣ амонатдор нест, 

эмон надорад, ҳар кӣ аҳду 
мисоқ (паймон) надорад, дин 
надорад.

* * *
Беш аз се рӯз қаҳр ҷойиз 

нест.

* * *
Мӯъмин ғофилгир намеку-

над.
* * *

Мӯъмин набояд худро хор 
кунад.

* * *
Ҷуз дар баробари падару 

модару эмоми одил тамаллуқ 
раво нест.

* * *
Эҳсон ҷуз ба мардуми 

покгавҳар ё бодин салоҳ нест. 
Чунон ки риёзат (ва тарби-
ят) ҷуз дар шарофатмандон 
салоҳ нест.

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХУДОёРЗОДА

ЧАРО гуЛНОРА бА ХушуНАТ 
гИРИФТОР шуД?

 Гулнора, номи шартии як 
зани ҷавон, модари се фар-
занди ноболиғ аст, ки зери ху-
шунат қарор дорад. Ин зан со-
кини ноҳияи Кӯшониён буда, 8 
сол пеш дар ноҳияи Вахш ба 
шавҳар баромад. ӯ мегӯяд, ки 
муносибаташ бо шавҳар хуб 
аст, аммо аъзои дигари хонаво-
даи шаҳвар ба ӯ хушунат меку-
нанд. Баҳсу ҷанҷоли оилаи онҳо 
барои бадаст овардани хонаву 
ҳавлигӣ мебошад.

 “Шавҳари ман ягона писар 
дар хона аст. Апаю хоҳараш 
кӯшиш доранд, ки ҳавлии па-
дарашонро гиранд ва маро бо 
шавҳару кӯдаконам аз хона 
берун кунанд. Борҳо лату 
кӯбам карданд. Ҳато дар вақти 
ҳомиладориам лату кӯб кар-
данд ва кӯдакам дар шикамам 
мурд. Зиндагии хушро надида-
ам. Қаҳр карда ба хонаи пада-
рам омадам, вале зиндагӣ бо 
се фарзанди ноболиғ дар инҷо 
осон нест”, – мегӯяд ӯ.

Ин зан гуфт, ки бори охир 
чанд моҳ пеш дубора ба хонаи 
шавҳараш рафт, вале боз ӯро 
лату кӯб карда, аз хона пеш 
карданд. Гоҳо аз сӯи шавҳар 
низ мавриди лату кӯб қарор 
мегирифт. Аз шавҳараш рас-

ман талоқ нагирифтааст, вале 
мегӯяд, ки дигар наметавонад 
ба хонааш баргардад. Метар-
сад, ки боз зери хушунат қарор 
мегирад.

Гулнора маълумоти касбӣ 
надорад, баъди хатми мактаби 
миёна волидайн ӯро ба шавҳар 
додаанд. ӯ ҳунари дӯзандгӣ до-
рад, аммо бо ин ҳунараш наме-
тавонад эҳтиёҷоти зиндагии худ 
ва се фарзанди ноболиғашро 
дар хонаи волидайн таъмин 
кунад. Алъон барои гирифтани 
алимент ё кумакпулӣ ба додгоҳ 
муроҷиат кардааст.

РӮЗгОРИ САНЧАгуЛ 
САНгИНТАР шуД

Мутаассифона заноне, ки 
зери хушунати хонаводагӣ 
зиндагӣ доранд, кам нестанд. 
Онҳо барои раҳоӣ ёфтан аз 
лату куби шавҳар ё узви дигари 
хонаводаи шавҳар ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва ташкилотҳое, 
ки дар ин самт кор мегиранд, 
муроҷиат мекунанд.

Санчагул номи шартии 
зани дигаре аз ноҳияи Вахш 
мебошад, ки аз бадбинии хуш-
доманаш ба хушунат гириф-
тор шуд. Мегӯяд, ки  дашному 
ҳақоратҳои узви хонаводаи 
шавҳарро ба хотири се кӯдаки 
ноболиғаш таҳаммул мекард. 
Ин бадбиниҳо то ҷое расид, ки 
Санчагул расман аз шавҳар 
талоқ гирифт ва додгоҳ ӯро дар 
хонаи собиқ шавҳар маскун 
кард. Аммо мушкилоташ дубо-
ра зиёд шуд.

“Қабл аз тӯй шуданам хуш-
доман ва шавҳарам маро дида 
буданд ва маҳқул карданд. Баъ-
ди се моҳи хостгор шудан тӯй 
шудем. Хушдоманам доимо 
мегуфт, ки ту безебӣ, мувофиқи 
писарам нестӣ. Шавҳарам маро 
дӯст медошт, як рӯз бо хурсандӣ 
бурд дар хонаи модарам монд 
дигар наовард. Сипас талоқам 
дод ва зан гирифт. Ман бо се 
кӯдакам миёни роҳ мондам, 

ЗуҲуРОТе, КИ ОИЛАРО 
бА ХАРОбӢ МебАРАД

 Зӯроварӣ дар оила оқибатҳои ногувор ба бор оварда, оила-
ро хароб ва ба тарбияи аъзои хонавода таъсири манфӣ мегу-
зорад. Чи бояд кард, ки зиндагӣ бидуни хушунат сурат бигирад 
ва оилаҳо, хусусан фарзандон дар муҳити солим камол ёбанд.  
Матлаби мазкур ба ин хотир манзури хонанда мегардад.

маҷбур шудам, ки маскун ша-
вам. Аммо рӯзам аз пештара 
дида сангинтар шуд,” – гуфт 
Санчагул.

ОМИЛҲОИ ХушуНАТ 
КАДОМҲОЯНД?

Гулсара Абдуҷабборова, 
корманди иҷтимоии лоиҳаи 
“Пешгирии зӯроварӣ дар 
оила”, мегӯяд, ки солҳои ахир 
хушунати равонӣ зиёд шуда-
аст. Омилҳои хушунат, вазъи 
иқтисодии хонавода, рашк, 
бадбинӣ ва соҳиби мулк шудан 
будааст, ки ба гуфтаи Гулсара 
Абдуҷабборова гоҳо ин ҳолатҳо 
зинадгии хонаводаҳоро вайрон 
ё ба марг оварда мерасонад.  

Ба иттилои ӯ дар давраи 
хурӯҷи бемории ҳамагири ко-
ронавирус ҳолатҳои зӯроварӣ 
дар оилаҳо бештар мушоҳида 
шуд. “Вақте пандемия дар 
Тоҷикистон паҳн шуду марзҳо 
баста шуданд, дар хонаводаҳое, 

ки сабаби хушунаташон вазъи 
иқтисодӣ буд, зӯроварӣ дар онҳо 
бештар гашт. Мо намояндаго-
ни ташкилоти ҷамъиятӣ корҳои 
ташвиқотию тарғиботиро дар 
самти пешгирии зӯроварӣ бо 
аҳолӣ зиёд намуда истодаем.”, 
– гуфт Г. Абдуҷабборова.

Ислом Юсупов,
ҳуқуқшинос

Амонҷон Муҳиддинов, 
"Ҳамрози халқ"

Танҳо дар як сол аз ду ноҳия 
– Вахш ва ноҳияи Қубодиён 
наздики 300 нафар ба Гулса-
ра Абдуҷабборова, намояндаи 
лоиҳаи пешгирии зӯроварӣ дар 
оила муроҷиат кардаанд.

19 – уми марти соли 2013 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи пешгирии зӯроварӣ 
дар оила” ба тавсиб расида-
аст, ки мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ 
ва намояндагони ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ дар асоси қонуни 
мазкур барои коҳиш додани ху-
шунат дар оила чораҳо меанде-
шанд.

КуМАКИ ҲуҚуҚӢ вА 
РАвОНӢ МеДИҲАНД

Ҳуқуқшиносон аз муроҷиати 
зиёди занони хушунатди-
да нигарон буда, мутаассиф 
ҳастанд, ки занҳо аз ҳуқуқи 
худ огоҳ нестанд. Ин ноогоҳӣ 
боиси ба зӯроварӣ гирифтор 
шудани онҳо мегардад. Ислом 
Юсупов, ҳуқуқшиноси таш-
килоти ҷамъиятии “Ғамхорӣ” 
дар шаҳри Бохтар мегӯяд, ки 
ташкилоти онҳо дар самти ба-
ланд бардоштани маърифати 
ҳуқуқии хонаводаҳо мусоидат 
мекунад. Ба гуфтаи ӯ дар як 
рӯз то 10 нафар, ки ба зӯроварӣ 
гирифтор шудаанд, ба ташки-
лоти онҳо дар маркази вилоят 
– шаҳри Бохтар муроҷиат ме-
кунанд ва онҳо бар асоси қонун 
ба муроҷиаткунандагон ёрии 
ҳуқуқӣ ва равонӣ мерасонанд. 

“Вақте занҳоро аз хона ме-
ронанд ва алимент намедиҳанд 
ё маскун шудан намемонанд, 
ба мо муроҷиат мекунанд. Мо 
дар асоси қонун ба онҳо ҳуҷҷат 
тайёр мекунем ва ба додгоҳ низ 
муроҷиат мекунанд. Дар аксар 
ҳолат дар мурофиаҳо иштирок 
карда, ҳуқуқҳои онҳоро ҳимоя 
мекунем. Ташкилоти мо ба онҳо 
ройгон ёрии ҳуқуқӣ ва равонӣ 

медиҳад,” – мегӯяд И. Юсупов.
Дар соли 2020,  213 шахси 

хушунатдида барои гирифта-
ни ёрии ҳуқуқӣ ба ташкилоти 
ҷамъиятии “Ғамхорӣ” дар шаҳри 
Бохтар муроҷиат кардаанд.

бАРОИ ҷИЛАвгИРӢ АЗ 
ЗӮРОвАРӢ ЧӢ бОЯД КАРД?

Коршиносон бар он наза-
ранд, ки барои коҳиш додани 
зӯроварӣ дар оила суҳбату 
вохӯриҳо дар самти муносибат 
дар оила миёни аҳолӣ бештар 
ба роҳ монда шавад. Файзигул 
Шарифова, коршиноси масоили 
иҷтимоӣ мегӯяд, ки омилҳои ху-
шунат дар оила гуногун аст. Ба-
рои ҷилавгирӣ аз ин бояд ҷойи 
кор барои мардон ва ҳам барои 
занон муҳайё кард. 

Мавсуф илова кард, ки ба-
рои коҳиш додани зӯроварӣ дар 
оила бояд дар тамоми шаҳру 
ноҳияҳо Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи зӯроварӣ 
дар оила”-ро фаҳмонид. 

Мебояд, ки мақомотҳои 
ҳифзи ҳуқуқ бо ташкилотҳои 
дар самти пешгирии зӯроварӣ 
дар оила фаъолияткунанда 
ҳамкории муштарак дошта бо-
шанд. Зеро нақши миллитсия 
дар пешгирии зӯроварӣ хеле 
назаррас мебошад.

 (Идомааш дар шумораи оянда)
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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: Раҷабалӣ Худоёрзода, котиби масъул, Амонҷон 
Муҳиддинов, рӯзноманигор, Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАвАҷҷуҲ!   ҒОЛИбРО ТуҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мегардад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон сарму-
тахассиси шуъбаи иттилоот ва матбуоти Кумита Зебо Бозороваро ба 
муносибати зодрӯзаш аз таҳти дил табрику муборакбод намуда, ба ӯ 
тамоми хушиву зебоиҳои ҳаётро орзу дошта, ин шеъри зеборо барояш 
чун дастагулии зебое пешкаш менамоем: 

Чу гул хушрангу хушбӯӣ ту, Зебо,
Қашангу мушкгесӯӣ ту, Зебо!
Лабат чун ғунчаи бишкуфта бошад,
Чаманорову дилҷӯӣ ту, Зебо!
Набинад гулшани рӯят хазонро,
Зи бас волову хушрӯӣ ту, Зебо!
Нарезад зарраи гарде ба рӯят,
Сияҳчашму сияҳмӯӣ ту, Зебо!
Зи байни гулрухони ин замона,
Бувад чашми ҳама сӯи ту, Зебо! 
Бувад хушбахт он дилдода ёре,
Ки монад сар ба зонуи ту, Зебо!

зодрўз муборак!

ТАВАҶҶУҲ!
Сканворди дар рӯзномаи «Ҳамрози 
халқ» (№3, 21.01.2021) чопшударо 
Рӯзигул Маҳмадова - омӯзгори литсейи 
касбии саноати кимёвии шаҳри Лева-
кант ва Рустам Ҳусейнов - хонандаи 
синфи 8 МТМУ №13-и н.Дӯстӣ дуруст 
пур карда, саривақт ба идораи рӯзнома 
расонида, ҳарду мусовӣ ғолиби озмун 
дониста шуданд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози халқ», ки 19200 хонанда дошта, беш аз 100 ҳазор 

нафарро дар як вақт, ҳар ҳафта бо иттилооти зарурӣ фаро мегирад, фаъо-
лияти нави худ: ¬ эълон ва таблиғ (реклама)-и кору хизматрасониҳо, хари-
ду фурӯш, табрикоти ҳамкорон ва амсоли инҳоро амалӣ (эълон) менамояд. 
Зимнан, хоҳишмандон метавонанд ба идораи мо ба суроғаи поён муроҷиат 
намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 2-02-11, саҳифаи  феес-
букии  «Ҳамрози халқ», info@hkhdtkhatlon.tj  

ДИҚҚАТ! 
Ба диққати хонандагон мерасонем, ки дар ҳошияи озмуни «Фурӯғи субҳи 

доноӣ китоб аст» бобати тарғиби китоб ва китобхонӣ дар миёни ҷомеа 
ҳайати эҷодии рӯзномаи «Ҳамрози халқ» тасмим гирифтаанд, ки минбаъд 
китобҳои тозанашри шаҳрвандон (солҳои 2020-2021 чопшуда)-ро ба таври 
фаврӣ, ройгон дар саҳифаҳои нашрия бо расм ва маълумоти мухтасари ки-
тоб муаррифӣ менамоянд. Бинобар ин шумо метавонед, китоби тозанашри 
худ  ва дигаронро барои муаррифӣ намудан ба идораи рӯзномаи «Ҳамрози 
халқ» пешниҳод намоед. 

 Суроғаи мо: ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 2-02-11, саҳифаи  
феесбукии  «Ҳамрози халқ», info@hkhdtkhatlon.tj  


