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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
ИСТИФОДАИ ИМКОНИЯТУ ЗАХИРАЊО МУЊИМАНД!

Вазифаи муҳимтарини ҳар 
яки шумо – роҳбарону фаъолон 
аст, ки мардумро сарварӣ кунед, 
барои ҳалли мушкилоти онҳо 
чораҳои саривақтӣ андешед, 
соҳибкорону шахсони саховат-
пеша ва аҳолиро ба минбаъд низ 
идома додани корҳои ободониву 
созандагӣ ҳидоят намоед.

* * * *
Дигар вазифаи муҳимтарини 

шумо – вусъат додани кишти 
тирамоҳӣ, тайёрии ҳамаҷониба 
ба зимистон, аз ҷумла ҳарчи 
зудтар ба мавсими сармо омода 
кардани соҳаҳои иҷтимоӣ ва дар 
навбати аввал муассисаҳои таъ-
лимиву тандурустӣ, роҳҳо, захи-

раи маводи ғизоӣ, сӯзишворӣ, 
инчунин, захираи хӯроки чорво 
мебошад. 

* * * *
Ҳоло, ки мавсими ҷамъоварии 

ҳосил аст, бо дарназардош-
ти вазъи имрӯзаи минтақа ва 
ҷаҳон, ба мардум бояд зарурати 
захираи озуқаворӣ ҳамаҷониба 
фаҳмонида шавад, то ин ки дар 
фасли зимистон сокинони шаҳру 
ноҳияҳо дар масъалаи таъми-
нот бо маводи ғизоӣ танқисӣ на-
кашанд. 

* * * *
Вазъи ҷаҳони муосир, хушк-

солии пайдарпай, болоравии 
нархҳо ва дигар мушкилоти 

озуқаворӣ мову шуморо во-
дор месозад, ки ба масъалаи 
дар ҳар як оила ташкил кар-
дани захираи дусолаи маводи 
ғизоӣ, сарфаю сариштакорӣ, 
пешгирӣ кардани исрофкориву 
зиёдаравӣ ва риояи ҳатмии та-
лаботи қонуни танзим ниҳоят 
ҷиддӣ муносибат намоем.       

* * * *
....Зарур аст, ки бо мақсади 

истифодаи ҳарчи бештар аз 
имконияту захираҳои вилоят 
корҳо дар самти зиёд намудани 
майдони кишти зироатҳо, таш-
кили фермаҳои чорводориву 
корхонаҳои парандпарварӣ, ин-
чунин, хоҷагиҳои моҳипарварӣ 

дар минтақаҳои мусоид, таъмин 
намудани бозори истеъмолӣ 
бо маҳсулоти хушсифати соҳа 
ва афзоиш додани содироти 
маҳсулот мунтазам чораҷӯӣ 
карда шавад. 

* * * *
Бори дигар таъкид менамоям, 

ки дар вилояти Хатлон захираву 
имкониятҳои бамаротиб зиёд 
кардани истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ бо роҳи истифодаи 
самараноки обу замин ва во-
ридоти тухмиҳои аълосифат 
баланд бардоштани ҳосилнокӣ, 
аз як қитъаи замин рӯёнидани 
се – чор ҳосил, боз ҳам сама-
раноку оқилона истифода бур-
дани заминҳои президентӣ ва 
наздиҳавлигӣ, инчунин, ташкили 
гармхонаҳои доимамалкунанда 
ва сардхонаҳо барои нигоҳдории 
маҳсулот мавҷуданд.

Тадбирҳои зикршуда яке аз 
роҳҳои асосии бо ҷойи корӣ 
таъмин кардани сокинони вило-
яти сераҳолитарини мамлакат, 
беҳтар гардонидани сатҳу си-
фати зиндагии мардум ва афзун 
намудани даромади буҷет ме-
бошанд.

* * * *
.....Роҳбарони мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилоят, шаҳру ноҳияҳо, Вазора-
ти кишоварзӣ, Агенти беҳдошти 
замин ва обёрӣ ва Кумитаи дав-
латии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатиро зарур аст, 
ки барои беҳтар гардонидани 
ҳолати мелиоративии заминҳо 
ва барқарорсозии заминҳои аз 
гардиши кишоварзӣ берунмон-
да тадбирҳои зарурӣ андеши-
да, истифодабарии самараноки 
онҳо ва низоми обёрии вилоя-
тро таъмин намоянд.
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Дар толори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷаласаи Ситоди вилоятӣ оид ба 
рафти ташкилу баргузории маҷлисҳои ҳисботӣ-интихоботӣ дар 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 
баргузор шуда, дар идома як қатор масъалаҳои дигар баррасӣ шуданд. 
Дар ҷаласа  Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, 
раисони КИ ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок доштанд.

ЊАР ТАШАББУС ТАЪРИХ ХОЊАД ШУД

Маҷлисро бо сухани 
муқаддимавӣ раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ифтитоҳ бахшида, изҳор 
доштанд, ки маҷлисҳои ҳисоботӣ-
интихоботии ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ бояд тибқи нақшаи 
татбиқгардида гузаронида 
шуда, раисони ташкилотҳо ин-
тихоб карда шаванд. То имрӯз 
нақшаи пешбинигардида дар 
ин самт ҳамагӣ 35% иҷро гарди-
дааст, аммо тибқи нишондоди 
оморӣ, то имрӯз раванди бар-
гузории маҷлисҳои ҳисоботӣ-
интихоботии ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳои 
Кӯлоб, Ҷ.Балхӣ, Темурмалик 
суст иҷро шуда истодааст.

Миралиён Қиёмиддин бо 
изҳори нигаронӣ аз сифати бар-
гузории маҷлисҳои ҳисоботӣ-
интихоботӣ дар ташкилотҳои 
ибтидоии шаҳру ноҳияҳои маз-
кур таъкид дошт, ки ба таъхир 

Бо мақсади тақвият бахшидан ба раванди корҳои созандагию 
ободонӣ, таъмини иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти ватанӣ, таъмини фаровонии бозорҳои истеъмолӣ, амали-
гардонии захиракунии маҳсулоти озуқаворӣ, аз даст надодани ҳушёрию 
зиракии сиёсӣ ва дар ин замина пешгирии хавфу хатарҳои ҷаҳони муо-
сир, ҳам аз лиҳози сиёсию амниятӣ ва ҳам аз ҷиҳати таҳдиди норасоии 
маводи озуқаворӣ, ки имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, 
дар толори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 
ҷаласаи кории раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода баргузор гардид. 

ДАР ПАРТАВИ СУПОРИШЊО

Дар ҷаласа муовинони ра-
иси вилоят, роҳбарони раёсату 
мудирони шуъбаҳои дастгоҳи 
раиси вилоят, қисман намоян-
дагони ташкилоту муассисаҳои 
дахлдори вилоятӣ, раисони 
шаҳру ноҳияҳо, дигар фаъолон 
ва намояндагони васоити ахбори 
омма иштирок доштанд.

Дар ҷаласа раиси вилоят 
иброз намуданд, ки ҳамагон хуб 
медонем, дастуру ҳидоятҳои 
Ҷаноби Олӣ дар давраи пан-
демия оид ба истифодаи са-
мараноку оқилонаи ҳар ваҷаб 
заминҳои кишоварзӣ аз ҷумла, 
заминҳои хоҷагиҳои ёрирасони 

аҳолӣ, идораю ташкилотҳо ва 
ҳатто назди идораҳо, инчунин 
ташкили гурӯҳҳои ташвиқотию 
таблиғотӣ оид ба зарурати 
консервакунонӣ ва захиракунии 
маҳсулоти озуқаворӣ, самарано-
кии худро нишон дод. Имрӯзҳо, 
вазъи ҷаҳони муосир ва таҳдиди 
хатарҳои гуруснагию қаҳтӣ ҳамаи 
моро водор менамояд, ки дасту-
ру супоришҳои Пешвои миллатро 
сифатнок иҷро намуда, амнияти 
озуқавориро таъмин созем.

Дар ҳамин замина раиси ви-
лоят ба раисони шаҳру ноҳияҳо 
ва иштирокчиёни ҷаласа су-

пориш доданд, ки аз ҳисоби 
вакилон, ҳизбиён, ҷавонон, за-
нон, собиқадорони барӯманд, 
ходимони дин, намояндагони 
васоити ахбори омма ва дигар 
сохторҳои зарурӣ гурӯҳҳои корӣ 
таъсис дода, дар ҳар ҷамоат, 
деҳаю маҳалла ва ҳатто хона 
ба хона моҳият ва самаранокии 
ҳидоятҳои Пешвои миллат оид 
ба истифодаи заминҳо, тақвияти 
консервакунонию хушконида-
ни меваю сабзавот, захираку-
нии маводи озуқаворӣ барои 
ду соли оянда, роҳ надодан ба 
хароҷотҳои беҳудаю исрофкорӣ 

ва зиёдаравӣ, дар кишти такрорӣ 
бештар гузаронидани кишти 
зироатҳои лӯбиёгӣ ва захираи 
донагиҳо дар ҳамаи оилаҳо, ри-
ояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи масъулияти пада-
ру модар дар таълиму тарби-
яи фарзанд”, гиромӣ доштани 
муқаддасоти миллӣ, эҳтироми 
калонсолон ва падару модар, 
баланд бардоштани ҳувияти 
миллӣ, шукргузорӣ аз сулҳу су-
бот, аз даст надодани ҳушёрию 
зиракии сиёсӣ ба тамоми сокинон 
фаҳмонида шавад. 

Ҳамзамон ба тамоми фаъо-
лон ҷиҳати назорати рафти да-
рави ғалладонагиҳо ва вусъат 
додани кишти такрории зироатҳо, 
сифатан иҷро намудани дурна-

мои пешбинишуда, инчунин дар 
тамоми заминҳое, ки имконияти 
гузаронидани кишт доранд, пурра 
гузаронидани кишт, риояи ҳатмии 
қоидаҳои зиддисӯхторӣ дар 
ғаллазорҳо, риояи қоидаҳои агро-
техникии парвариши зироатҳо, 
махсусан коркарди байни қатор, 
озуқадиҳӣ ва мубориза бар зидди 
касалию ҳашаротҳои зараррасо-
ни пахта; вусъат додани корҳои 
созандагию ободонӣ ба таҷлили 
ҷашни 35-солагии Истиқлоли 
давлатӣ дар ҳудуди тамоми 
ноҳияҳо дастутуру супоришҳои 
мушаххас дода шуд. 

 
Шуъбаи таҳлилию

иттилоотии дастгоҳи
раиси вилояти Хатлон

мондани маҷлисҳо боиси сари 
вақт баргузор нагардидани 
Конференсияҳои Кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо ме-
гардад. Зарур аст, ки мавриди 
баргузории маҷлисҳо, аз ҷумла 
овоздиҳӣ шаҳодатномаи ҳизбӣ 
истифода карда шавад.

Бинобар ин, масъулони 
Кумитаҳои иҷроияи мазкурро 
мебояд, ки ҷиҳати дар муҳлати 
муайянгардида баргузор на-
мудани маҷлисҳои маҳаллӣ 
аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, – таъ-
кид дошт Миралиён Қ. 

Дар идомаи кори Ситод 
ҳамчунин, масъалаи пешниҳоди 
саривақтии маълумотномаи раи-
сони тозаинтихоби такшилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ ба Кумитаи 
иҷроияи вилоятӣ, ҳуҷҷатгузории 
саривақтии биноҳои Кумитаҳои 
иҷроия ва омода намудани 
санадҳои қонунии хоҷагиҳои 
ёрирасони ҳизбӣ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон мав-
риди муҳокима қарор дода шуд. 

Ҳамчунин, Миралиён Қиё-
миддин, Раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон аз ҳозирин даъват ба 
амал овард, ки ҷиҳати баргузо-
рии Конференсияҳои ноҳиявии 
Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ омо-
дагии ҷиддӣ дида, дар рӯзномаи 
маҷлис масъалаи интихоби ва-
килон барои иштирок дар Кон-
ференсияи вилоятии ҳизбро, ки 
моҳи августи соли ҷорӣ пешбинӣ 

гардидааст, ворид намоянд. 

 ОБУНА 
Миралиён Қиёмиддин Аб-

дусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон иброз дошт, ки дар маъра-
каи “Обуна-2023” ба нашрияҳои 
ҳизбии “Ҳамрози халқ” ва “Мин-
бари халқ” бояд фаъол бошем, 
зеро дар шароити имрӯз бо-
лоравии сатҳи дониши идео-
логии мардум хеле муҳим аст. 
Ҳамчунин, бояд кӯшиш кард, 
ки сари вақт нашрия ба дасти 
обуначиён рафта расад. Баъ-
зан шикоятҳо низ мешаванд, ки 
саривақт нашрияҳо дастраси 
хонанда намегарданд, дар ин 
ҷода бояд бепарво набошем ва 
ин гуна проблема бояд ҷой на-
дошта бошад. Дар ҳамкорӣ бо 

намояндагии КВД “Почтаи тоҷик” 
мушкилоти мавҷударо бояд бар-
тараф намоем. 

Дар идома атрофи меха-
низми ҳавасмандгардонии 
пешсафони обуна ба нашрияи 
“Ҳамрози халқ” низ сухан гуфта 
шуд.

 
СОМОНАҲОИ ҲИЗБӢ
Дар ҷаласа ҳамчунин масъа-

лаи интишори хабар, андешаву 
вокунишҳо оид ба муқовимат ба 
гурӯҳҳои ифротӣ дар сомонаҳои 
кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят баррасӣ 
гардид. Гуфта шуд, ки ташаббуси 
таъсиси сомонаҳои Кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ аз қадамҳои усту-
вори ҳизбиёни вилоят дар самти 
иттилорасонӣ маҳсуб меёбад 
ва наздик ба як сол аст бо тар-
зу услуби муосири интишор ба 
он шарафёб гаштаем. Таъкид 
гардид, ки сомонаҳои кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ оинаеро мемо-
нанд, ки фаъолияти кормандон 
ва аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
дар он инъикос мешавад. Дар 
ин маврид роҳбарияти Куми-
таи иҷроияи вилоятӣ оид ба 
пешсафӣ ва камфаъолии баъ-
зе кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 

шаҳру ноҳияҳо низ сухан гуф-
та, барои расидан ба ҳадафҳои 
дарпешистода дастурҳо доданд.

ХОҶАГИҲОИ ЁРИРАСОН
Яке аз масъалаҳои дар 

ҷаласа баррасишуда таъсис ва 
фаъолияти хоҷагиҳои ёрира-
сони назди Кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбии шаҳру ноҳияҳо буд. 
Иттилоъ доданд, ки дар наз-
ди Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои Ховалинг, 
Кӯлоб, Шамсиддин Шоҳин, Ле-
вакант то ба имрӯз хоҷагии ёри-
расон таъсис дода нашудааст 
ва барои таъсиси хоҷагии ёри-
расон мамқомотҳои иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
шаҳру ноҳияҳои мазкур замин 
ҷудо накардаанд. 

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода нисбати истифо-
дабарии самараноки заминҳои 
хоҷагиҳои ёрирасон таъкид кар-
данд ва дар ин маврид миёни 
ҷомеа фаъолмандии ҳизбиёнро 
муҳим донистанд. Аз ҷумла аз 
фаъолияти хоҷагии ёрирасони 
шаҳри Бохтар, ки дар замини 
иҷора кор мебаранду дар кишти 
аввал фоидаи худ дидаанд, ёдо-
вар шуданд.

Дар интиҳои ҷаласа Мира-
лиён Қиёмиддин, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ба раисони Кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбии шаҳру ноҳияҳо 
таъкид доштанд, ки тарзу услуби 
корбарияшонро тақвият диҳанд. 
Ҳар ташаббусе, ки анҷом дода 
мешавад албатта, он дар таърих 
сабт хоҳад шуд, аз ин хотир бояд 
бо масъулияти дучанд ободгару 
навовар бошанд. 

Ҷ. УСМОНИЁН, М. АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”
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БОХТАР.
Дар ташкило-

ти ибтидоии ҳизбии 
«Телекоми вилоят» 
маҷлиси ҳисоботӣ-
интихоботӣ баргу-
зор гардид, ки дар 
он мудири шуъбаи 
ташкилӣ ва кор бо 
кадрҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар Искандар Қаҳҳоров иштирок намуд.

Сараввал, раиси ташкилоти ибтидоии «Телекоми вилоят» 
оид ба фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ аз моҳи июни соли 2021 
то моҳи июни соли 2022 ҳисобот дода, вазифаҳо барои фаъоли-
яти минбаъдаро муайян намуд.

Дар идомаи маҷлис намояндаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар зимни баромад оид ба ҷоннок намудани фаъоли-
яти ташкилоти ибтидоӣ, иштироки фаъолонаи аъзои ҳизб дар 
чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, тақвияти фаъолияти ҳизбӣ, тар-
бияи насли наврас дар рӯҳияи ватанпарастиву хештаншиносӣ, 
вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ сухан гуфт.

Ш.ШОҲИН:
Дар ташкило-

ти ибтидоии ҳизбии 
“АСИН” бо ишти-
роки раис ва аъ-
зои ташкилот, кор-
мандони масъули 
Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби  Халқии Де-
мократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи мазкур 
маҷлиси ҳисоботӣ-интихоботӣ баргузор карда шуд. 

Сараввал ҳисоботи раиси ташкилот оид ба фаъолияти ду-
вунимсола шунида шуда, сипас ҳозирин раиси ташкилот ва ва-
кил ба конференсияи навбатиро интихоб намуданд.

ВОСЕЪ. 
Дар доираи иҷрои 

корҳои ободонию 
созандагӣ ташкилоти 
ибтидоии “МДНРА”-и 
ноҳияи Восеъ таъ-
мири шоҳроҳро дар 
ҳудуди деҳаҳои 
Меҳробод-Гулистон 
ба иҷро расонид. Аз 
ҷониби ташкилоти 
ибтидои ҳизбӣ ҷойҳои хароби шоҳроҳ мумфарш гардида, атро-
фи он низ аз алафҳои бегона тоза карда шуд. Мавриди зикр 
аст, ки бахшида ба 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ, ташкили корхонаву 
коргоҳҳои истеҳсолӣ дар ноҳия ҷараён дорад. Инчунин пулҳо 
низ аз таъмир бароварда шуда, дар маркази ноҳия чароғаки 
роҳнамо барои танзими ҳаракати нақлитёт насб карда шуд. 

Ҷ.БАЛХӢ. 
Зӯроварӣ дар 

оила яке аз амалҳои 
номатлуб ва хатар-
зо ба шумор рафта, 
бар зидди он мубо-
риза бурдан вазифаи 
ҷонии ҳар як фарди 
фаъоли ҷомеа мебо-
шад. Дар ин раванд 
тибқи нақшаи кории 
шуъбаи кор бо занони КИ ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
вобаста ба пешгирии зӯроварӣ дар оила миёни занон вохӯрию 
суҳбат баргузор гардида истодааст. Ин навбат бо иштироки му-
дири шуъбаи кор бо занони Кумитаи иҷроияи ноҳия байни за-
нони хонашини маҳал бо усули хона ба хона вохӯрӣ доир шуд.

Аз занони рӯзгордида зимни суҳбату вохӯриҳо даъват ба 
амал оварда шуд, ки дар ҳалли мушкилоти хонаводагии оилаҳои 
ҷавон бетараф набошанд ва дар мубориза алайҳи хушуннату 
зӯроварӣ саҳми муносиби худро гузоранд. Дар ин вохӯриҳо ба 
занон варақаҳои иттилоотӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила 
дастрас карда шуд. 

ВАХШ.
Дар ташкилоти 

ибтидоии ҳизбии “Бе-
морхонаи марказӣ"-и 
ноҳияи Вахш бо 
иштироки Одилҷон 
Маҳмадов, раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар 

ноҳия маҷлиси ҳисоботӣ-интихоботӣ баргузор гардид.
Сараввал ҳисоботи раиси ташкилоти ибтидоӣ шунида шуда, 

сипас азнавинтихобкунии раиси ташкилоти ибтидоӣ тибқи тар-
тиб гузаронида шуд. Аъзои ташкилоти ибтидоӣ барои пешбур-
ди фаъолияти кори ташкилот фикру андешаҳои худро иброз 
намуда, қайд намуданд, ки баҳри иҷрои дастур ва ҳидоятҳои 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон сидқан 
фаъолият хоҳанд кард.

МУЪМИНОБОД.
Дар партави да-

стуру супоришҳои 
Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва таъкиду 
ҳидоятҳои раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 

Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин аъзои ко-
миссияи тафтишотии Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб Абдума-
лик Ҳакимов ва Ҷумъахон Сайдалиев, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Муъминобод Мирзобаротзода Салоҳиддин аз 
ҳолу аҳволи интернатсионалист Акбар Муллоев хабар гириф-
та, бо ӯ мулоқоти самимӣ доир намуданд.

Муллоев Акбар зимни суҳбат аз сулҳу субот ва оромии ин 
кишвар шукрона намуда, иброз намуд, ки Истиқлоли давлатӣ 
барои ҳар як фарди тоҷик азизу муқаддас ба ҳисоб меравад. 
Аз ин рӯ, ҳар як сокини кишвар, хусусан ҷавонони баору ному-
си ин миллатро зарур аст, ки баҳри ҳифзи марзу буми Ватан ва 
Истиқлоли кишвар ҳамеша омода бошанд.

КӮЛОБ.
Бо иштироки ра-

иси КИ ҲХДТ дар 
шаҳри Кӯлоб Шариф-
зода Гулрухсор ва 
раиси ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Андо-
зи шаҳр” Ибодулло-
зода Амирҷон тибқи 
ҷадвали тасдиқшуда 
маҷлиси ҳисоботӣ - 

интихоботӣ баргузор гардид.
Дар рафти маҷлис аз рӯи рӯзнома масъалаҳо баррасӣ 

гардида, раиси ташкилоти ибтидоӣ аз нав интихоб гардид. 
Вакилон ба Конференсияи навбатии ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 
пешбарӣ шуданд.

Инчунин, аз ҷониби масъулини ҳизб таъкид гардид, ки бояд 
ҳуҷҷатгузорӣ дар ташкилоти ибтидоӣ тибқи Оиннома ва Бар-
номаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон боз ҳам беҳтар 
роҳандозӣ шавад.

ФАРХОР:
Сохтмони иншо-

отҳои гигиенӣ бо усули 
дренажӣ, ки бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон пешниҳод 
шуда ва аз ҷониби 
мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давла-
тии вилояти Хатлон 

ҷонибдорӣ гардидааст, дар ҳудуди ноҳия амалӣ шуда истодааст.
Чунин як иншоот дар Муассисаи маркази дарёфт ва рушди 

истеъдодҳои назди шуъбаи маорифи ноҳияи Фархор аз тара-
фи шахсони саховатманд дар асоси лоиҳаи пешниҳоднамудаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон сохта мавриди ис-
тифода қарор дода шуд. 

        ПАНҶ.
Баҳри тарбияи ватандӯстӣ, 

хештаншиносӣ ва эҳтироми мар-
зу буми Ватани азизамон бо иш-
тироки фаъолонаи омӯзгорон ва 
хонандагони муассисаҳои ноҳия 
филми ҳуҷҷатии “Шикасти фитна” 
ба маърази тамошо гузошта шуд. 

Аз тамошои филм бармеояд, 
ки ҳодисаҳои ахири ВМКБ маҳз бо 
нақшаҳои ғаразноки гурӯҳҳои таш-
килгардида, дар асоси пешниҳоди 
хоҷагони хориҷӣ тарҳрезӣ гарди-
дааст, амалӣ шудаанд. Инчунин, 
дар ҷараёни тамошои филм му-
айян гардид, ки ҳадафи чунин 
бесарусомониҳо дар минтақаҳои 
Бадахшон ба даст овардани 
маблағҳои муфт мебошад.

Аз тамошои филм бармеояд, ки 
ягон амали нопок беҷавоб нахоҳад 
монд ва ҳар нафаре дар ин ҷода 
аз андоза берун пой мениҳад, ӯро 
ҷавобгарӣ интизор аст.

                ХУРОСОН.
Бо мақсади иҷрои дасту-

ру супоришҳои Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ҷодаи дастгирии 
маъюбон масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуро-
сон тасмим гирифтанд, ки ба ду 
нафар кӯдаки маъюби сокини 
ноҳия кумаки моддӣ расонанд. 
Аз ин амали савоби масъулини 
кумита сокинон мамнун гашта, 
изҳори миннатдорӣ намуданд.

Н.ХУСРАВ.
Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи мазкур аксияи 
“Якҷоя месозем” ҳамовозии амиқ 
пайдо кардааст. Дар доираи ин та-
шаббус Шералӣ Ҷӯраев, узви фа-
ъоли ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Деҳаи Бешкент” дар якҷоягӣ бо 
аҳли хонаводааш тасмим гириф-
тааст, ки аз ҳисоби даромади 
хоҷагии деҳқониашон дар наз-
ди муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №18, воқеъ дар Ҷамоати 
деҳоти «Истиқлол» 4 синфхо-
наи иловагӣ сохта, ба истифода 
диҳад ва айни замон сохтмони 
синфхонаҳо оғоз гардидааст. 

Ализода Сураё Ҷӯра, раиси 
Кумитаи иҷроия дар ноҳияи маз-
кур ба рафти корҳои сохтмонӣ 
шинос шуда, ба аҳли ин оила ба-
рои чунин фаъолмандӣ изҳори 
сипос намуд. 

БАЛҶУВОН. 
Маҷлиси ҳисоботӣ - интихоботӣ 

дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Парасту №1” баргузор гарди-
да, дар он се масъала мавриди 
баррасӣ қарор дода шуд.

Вобаста ба масъалаи аввал 
раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
дар назди аъзо ва масъулини 
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
ҳисобот дод ва аъзои ташкилот 
қарори дахлдор қабул намуданд. 
Доир ба масъалаҳои дуюм ва сею-
ми рӯзномаи маҷлис пешниҳодҳои 
котиби ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Парасту №1” шунида шуда, 
қарорҳо қабул карда шуданд.

Дар идома намояндаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон 
Мансур Ҳувалов оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва 
иштирок ва саҳми аъзои ташкилоти 
ибтидоии “Парасту №1 ” дар аксия-
ву ҳашарҳои ҳизбӣ сухан гуфт.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

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



Як ҳафтаи ҳизб №23 16.06.2022«Ҳамрози халқ»4

Офати табиии соли 1999 сабаби бе барқ мондани 5 хо-
навода дар деҳаи Дӯстии Ҷамоати шаҳраки Бохтариёни 
ноҳияи Кӯшониён гардидааст. Онҳо шабҳои торикро бо 

шамъу фонус рӯз мекунанд. Кӯдаконашон орзуи тамошои 
телевизиор ва дар рушноии барқ дарсомӯзиро доранд.

КЎШОНИЁН . ВАЪДАЊО . . .
Хонаводаи Одинаевҳо яке 

аз он оилаҳо аст, ки 23 соли 
бебарқиро таҳаммул мекунад. 
Санавбар Одинаева мегӯяд, 
ки зиндагӣ бидуни барқ хеле 
душвор аст. Соли 1999 дар 
натиҷаи баланд шудани сатҳи 
оби дарёи Вахш чанд манзили 
истиқоматӣ, аз ҷумла хонаи ӯ 
ва масҷиди деҳа зери об монд. 
Мақомот ба 5 оила ду-се кило-
метр дур аз деҳа қитъаи замини 
наздиҳавлигӣ доданд, ки онҳо 
дар онҷо манзил бунёд кар-
данд. 

– Он вақт мутасаддиён ваъ-
да дода буданд, ки инҷо деҳа 
мешавад ва дар ҳамдастӣ бо 
дигар масъулини марбута моро 
бо хати барқ, бунгоҳи тиббӣ ва 
дигар инфрасохтори зарурӣ 
таъмин мекунанд. Мутаасси-
фона бо гузашти беш аз 20 сол 
ваъдаҳо беиҷро монданд, – 
мегӯяд С. Одинаева.

Фарзандони Санавбар Оди-
наева борҳо аз падару мода-
рашон тақозо карданд, ки чаро 
дар онҷо хона бунёд карда-
анд. Ин панҷ оила дар миёни 
заминҳои пахта ҳудуди ду-се 
километр дур аз деҳа зиндагӣ 
мекунанд. 

– Ҳамроҳи ҳамсояҳо чанд 
маротиба ба ҳукумати ноҳия 
барои ҳалли мушкилотамон 
муроҷиат кардем. Омада аз 
вазъиятамон огоҳ мешаванд, 
ваъда медиҳанду мераванд. 
Аризаҳои навиштаамон “як 
халта” шуданд. Чанд сол аз 
муҳаррикҳои дизелӣ истифо-
да бурдем. Дигар зӯрамон ба 
харидани сузишворӣ нарасид. 
Қувваи барқро дар хонаи хешу 
табор мебинем, – илова кард С. 
Одинаева.
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Зимни таҳияи ин малтаб 
аз вазъи имрӯзаи он 5 оила аз 
наздик ошно шудему зиндагиа-
шонро мушоҳида кардем. Гул-
нигор Худойдодоваи 54 сола 
аз мушкилоташон ба нашрияи 
«Ҳамрози халқ» чунин нақл 
кард:

– На барқ дорему на бунгоҳи 
тиббӣ. Дар миёни пахтазор 
зиндагӣ хеле душвор аст. 
Роҳамон дар зимистон лой, дар 
тобистон хок аст. Ронандаҳо 
3 километр дур моро дар роҳ 
мефароранд. Фарзандонамон 
омада дар аробаву дучар-
ха халтаҳоямонро мебаранд. 

Набераҳоям ҳамеша аз ман ме-
пурсанд, ки бибӣ чаро мо теле-
визиор надорем. Бо фанарик 
ё шамъ дарс таёр мекунанд, – 
мегӯяд Г. Худойдодова.

Ин хонводаҳо мегӯянд онгоҳ 
аз пешравиҳои мамлакат огоҳ 
мешаванд, ки дар хонаҳои хешу 
табор ҳастанду телевизиор та-

мошо мекунанд. Гоҳҳо дар до-
хили мошинҳо аз мусофирон 
сафарҳои Пешвои миллатро ба 
минтақаҳои гуногуни мамлакат 
мешунаванд. Кӯдакон низ дар 
орзуи қувваи барқ ва тамошои 
оинаи нилгун ҳастанд. 

Сафаралӣ Одинаев, хонан-
даи синфи 4 аст. Орзуи тамошо 
кардани телевизиорро дорад. 
Мегӯяд, ки гоҳо дар телефони 
падараш филми тасвирӣ тамошо 
мекунад. – Кай хонаи бобои мо-
дариам равам, онҷо телевизиор 
тамошо мекунам. Дар инҷо барқ 
нест, дарси мактабро дар торикӣ 
тайёр мекунем, – мегӯяд ӯ.

Ин 5 оила то чанд соли пеш 
мехостанд мақомоти маҳаллӣ 
онҳоро аз миёни пахтазор ба 
ҷойи дигар кӯчонад, то қувваи 
барқ ва роҳу бунгоҳи тиббӣ до-
шта бошанд. Соли 2019 Су-
лаймон Султонов, хабарнигори 
нашрияи «Садои мардум» дар 
минтақаи Бохтари вилояти Хат-
лон зимни нишасти матбуотӣ аз 
Икромиддин Вализода, раиси 
ноҳияи Кӯшониён пурсон шуд, 

ки тақдири ин 5 оила чӣ меша-
вад, оё ба дигар ҷой кӯчонида 
мешаванд?

Посухи раис чунин буд: 
“Агар мо заминҳои кишовар-
зиро тақсим кардан гирем ба 
ҳадафи стратегии Ҳукумати 
мамлакат-таъмини амнияти 
озуқаворӣ ноил шуда наметаво-
нем. Тақдири ҳар як шаҳрванди 
ноҳия барои мо дар мадди ав-
вал меистад, ҳатман ин масъа-
ларо дида мебароем. Мувофиқи 
имкониятҳо кумаки хешро мера-
сонем».

Ин хонаводаҳо мегӯянд, ки 
бо гузашти беш аз 20 сол ва 
иваз шудани чанд раиси ноҳия 
мушкилоташон ҳал нашуд. Онҳо 
аз нав хона бунёд карданд, ди-
гар намехоҳанд, ки ба ҷои дигар 
кӯчонда шаванд. Акнун ягона 
орзуяшон таъмини барқ ва роҳ 
аст, ки мехоҳанд мақомот ба до-
дашон расидагӣ кунад. 

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ» 

Арзу шикоятҳо

 Донишҷӯӣ айёмест, ки самаранок сипарӣ намудани он давра хеле 
муҳим аст. Баъди хатми мактаби миёна аксарият тасмими донишҷӯ 
шудан доранд, аммо интихоби тасодуфии касб низ дар ин ҷода про-
блемаест, ки боис ба муваффақ нагардидани бисёриҳо мешавад. 

ИНТИХОБИ ТАВАКАЛИИ
КАСБ, ОВОРАГИИ ДОНИШҶӮ

Ин масъаларо бисёриҳо дар аввал 
ҷиддӣ нагирифта, ба таҳсил машғул меша-
ванд ва баъди муддате ихтисосро нолозим 
дониста, изҳори пушаймонӣ мекунанд. Дар 
асл ягон ихтисос бемаврид ва нолозим нест, 
аммо завқ аст, ки инсонро ба кор водор ме-
созад. Таҷрибаҳо собит намудаанд, ки агар 
шавқу рағбат нисбати касб набошад, наме-
тавон муваффақ шуд. Ҳамин тавр, баъди 
хониши соли аввал баъзе донишҷӯён гуза-
риш ба дигар ихтисос карда, баъзеи дигар 
тарки таҳсил мекунанд. Маҳз як сабаби но-
расогии мутахассисони касбӣ низ ҳамин аст, 
ҳамчунин муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷи 
кишвар низ меафзояд.

“Росташро гӯям, аз ихтисосам аслан розӣ 
нестам, чунки нисбати ин касб дар дил шавқ 
надорам. Ман ин ихтисосро тавакалӣ инти-
хоб намудам ва тамоман фикр ҳам намекар-
дам, ки ба ин соҳа роҳ меёбам. Ҳангоме ки 
ба донишгоҳ дохил шудам, ба хоҳиши воли-
дайн омада таҳсиламро оғоз кардам. Ҳамин 
тавр, ин соли сеюми таҳсилам аст, вале бо 
сабаби он, ки касби писандидаам нест, ас-
лан дар бораи оянда кору фаъолият кар-
дан, дар назди худ мақсаде нагузоштаам”,– 
мегӯяд Дилноза Эгамбердиева, донишҷӯи 
факултети химия ва биологияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
Тасодуфан дохил шудани донишҷӯён ба 

муассисаҳои касбӣ проблемаи нав набуда, 
ҳалталаб боқӣ мемонад. 

“Шумораи донишҷӯёни тасодуфан до-
хилшуда зиёданд. Ман аз мушоҳидаҳое 
мегӯям, ки дар донишгоҳ бараъло эҳсос 
мешавад. Донишҷӯёне, ки аз рӯйи ҳавою 
ҳавас таҳсил мекунанд, на дониши хуб 
аз худ мекунанд, на дар оянда машғули 
ин касб мешаванд. Вале он донишҷӯёне, 
ки касби интихобкардаро дӯст медоранд, 
ба муваффақиятҳо ноил мегарданд. Яке 
аз чунин донишҷӯёни муваффақ Ҷасури 
Қиёмиддин мебошад, ки дар ду соли 
таҳсили худ  бо  воситаҳои  ахбори  омма 
ҳамкорӣ дошта, ба комёбиҳои назаррас 
ноил гардидааст. Ӯ аз рӯзи аввали таҳсил 
дар донишгоҳ пайваста кӯшиш мекард, ки 
зиёд омӯзад. Ман дар факултет роҳбарии як 
гурӯҳи ихтисоси журналистиро бар уҳда до-
рам. Аз соли якуми таҳсил дар гурӯҳ 50 на-
фар донишҷӯ таҳсил мекарданд, аммо баъ-
ди якум соли таҳсил ҳамагӣ 27 нафар монду 
халос. Ҳоло низ ҳастанд донишҷӯёне, ки ни-
яти гузариш ба дигар ихтисосҳоро доранд. 
Хуб мешавад, ки волидайн дар ҷодаи инти-
хоби касби фарзандон кумак намоянд, то 

баъдан чунин мушкилот пеш наояд”,– иброз 
дошт Парвина Соқиева, омӯзгори кафедраи 
забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 

Дар интихоби касб шавқу рағбат нақши 
аввалиндараҷа дорад. Маҳз ҳамин майли 
зиёд ба журналистика буд, ки донишҷӯйи 
курси дуюми ихтисоси журналситика ва 
тарҷумонии ДДБ ба номи Носири Хусрав 
тавонист дар фурсати кӯтоҳ нозукиҳои ин 
пешаро омӯзад. “Журналистикаро аз хурдӣ 
меписандидам ва назди худ мақсад гу-
зоштам, ки журналист шавам. Баъди чор 
моҳи таҳсил барои коромӯзӣ ба маҷаллаи 
«Меҳровар» рафтам ва пасон, бо тавси-
яи устодону дӯстон ба рӯзномаи «Хатлон» 
омадам. Дар ин нашрия муддате барои 
андӯхтани таҷриба коромӯзӣ намуда, пас 
аз чанде ҳамчун корманди рӯзнома ба кор 
қабул шудам. Инак тӯли ҳашт моҳ меша-
вад, ки дар рӯзнома кор мекунам”, – мегӯяд 
Ҷасури Қиёмиддин. 

Ҷасури Қиёмиддин дар бароба-
ри таҳсилу кор ҳамчунин, пайваста дар 
озмунҳои дохилидонишгоҳию берун аз 
он иштирок мекунад. Моҳи апрели соли 
2021 дар факултети филологияи тоҷики 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носи-

ри Хусрав озмуни эҷодӣ зери унвони “Мирзо 
Турсунзода - шоири ваҳдатсаро” доир гар-
дид, ки дар он сазовори ҷойи дуюм гардид. 
Ба ҳамин монанд, моҳи сентябри соли 2021 
дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бахши-
да ба Истиқлолияти давлатӣ озмун баргузор 
гардид, ки дар он низ сазовори ҷойи дуюм 
гардид. Ҳамчунин, чанде пеш дар факулте-
ти журналистикаи ДМТ озмуни маҳоратии 
“Истеъдодҳои ҷавон” ташкил карда шуд, 
ки дар он аз номинатсияи беҳтарин матни 
“Тасврири ҳаёти дониҷӯӣ” бо пешниҳод на-
мудани маводи худ таҳти унвони “Донишҷӯӣ 
– таҳкурсие ба ҳаёти мустақилона” сазово-
ри ҷойи аввал гашт. “Журналистика бароям 
мактаби ҳаёт аст ва ояндаи худро бе он та-
саввур карда наметавонам”. 

Майлу рағбат ва шавқу завқ шахсро ба 
қуллаҳои мурод мебарад. Бинобар ин ҳар як 
падару модарро мебояд барои ояндаи неки 
фарзанди хеш, дар интихоб касб бетараф 
нашуда, аз таҷрибаҳои хеш маслиҳатҳои 
муфид диҳад. Зеро чи гунае, ки маълум аст, 
тасодуфӣ ба омӯзиши касб ворид шудан 
судманд нахоҳад буд. 

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

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Дар раванди корҳои ободониву кабудизоркунӣ ва сар-
сабзу шукуфо нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои шаҳри 
Бохтар бонувони тозакор ва гулпарварони чирадаст 
саҳми ниҳоят муҳим доранд. Саидпочо Ҷононова аз гул-
парварони номдори маркази маъмурии вилояти Хатлон 
ба ҳисоб меравад, ки солиён бо заҳмати гулпарварӣ ва 
сарсабзу зебогардонии кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бохтар 
миёни дигар ҳампешагонаш маъруфу машҳур аст. 

Дастурдиҳӣ

ГУЛПАРВАРЕ АЗ ШАЊРИ ОРЗУЊО

Ҳанӯз чанд сол пеш ӯ бо 
дастгирии собиқ раиси шаҳри 
Бохтар Амируллоҳи Асадул-
ло аз шаҳрҳои гуногуни Ру-
сия навъҳои хушсифати тухми 
гулҳои рангорангро оварда, дар 
шароити қитъаи наздиҳавлигии 
худ кишт намуда, баъди ду-
барга шудани гулҳои ороишӣ 
онҳоро дар кӯчаву хиёбонҳои 
шаҳри Бохтар кӯчат мекунад. 
Ҳамин тавр, чандин сол ӯ дар 
замини наздиҳавлигии худ зиё-
да аз 40 навъ гулҳои рангоран-
гро парвариш намуда, шаҳри 
Бохтар ва ноҳияҳои атрофи 
онро бо гулҳои ороишӣ таъмин 
менамуд. 

–Гулпарвариро нахуст аз 
падарам омӯхта, баъдан онро 
ба фарзандон ва келину ди-
гар хешовандони наздикам 
омӯзонидам. Бо мурури солҳо 
аз парваришу фурӯши гулҳои 
рангоранг фоидаи хуб ба даст 
оварда, тасмим гирифтем, ки 
хоҷагии гулпарварии худро 
рушду ривоҷ медиҳем,- қисса 
оғоз намуд Саидпочо Ҷононова. 
– Гулпарварӣ  пешаи серда-
ромад аст ва ба машғулияти 
дӯстдоштаи ману аъзои хо-
наводаамон табдил ёфтааст. 
Лаҳзаҳои миёни гулзор рӯҳи 
инсонро болида намуда, ба кас 
неруи тоза мебахшад.

Ҳадафи ӯ аз парвариши 
гулҳои рангоранг пеш аз ҳама, 
саҳмгузорӣ дар рушду ороиши 
шаҳри дӯстдоштааш мебошад, 
ки ин диёри нозанинро сар-
сабзу муаттар дидан мехоҳад. 
Зеро ҳар меҳмон ва ё сайёҳи 
хориҷие,  ки ба ин шаҳр меояд, 
нахуст ба тозагиҳо ва сарсабзи-
ву ороиши кӯчаҳои он таваҷҷуҳ 
менамояд. 

Дар баробари парвариши 
гулҳои рангоранг дар  кӯчаю 
хиёбонҳои шаҳр, ҳамчунин 

ҳамсоягону сокинони дигар 
минтақаҳои вилоят дастранҷҳои 
парвардаи ӯро харидорӣ мена-
моянд. Тавре худ иқрор меояд, 
аксарияти сокинон аз ҷумла, 
занону духтарони шаҳри Бох-
тар бештар ба гулҳои садбарги 
вай мароқ зоҳир мекунанд. 

Инак, тӯли солиёни зиёд ме-
шавад, ки бо ташаббуси Саид-
почо ва фарзандонаш масоҳати 
гулгашту гулзорони ороишӣ 
дар кӯчаҳои маркази вилояти 
Хатлон васеътар шуда ба си-
мои шаҳри Бохтар ҳусни дигар 
мебахшанд. Ин оилаи гулпар-
вар беҳтарин тухмиҳои гулу 
буттаҳои ороиширо аз Феде-
ратсияи Русия ворид карда, дар 
шароити гармхонаҳо парвариш 
менамоянд, пас он, маҳсули 
гармхонаҳои гулпарвариро дар 
марзҳои шаҳри Бохтар меши-
нонанд.

Бинобар гуфтаи Саидпочо 
обу ҳавои мусоиди минтақаи 
Бохтари вилояти Хатлон им-
кон медиҳад, ки дар чаҳор 
фасли сол парвариши гулҳои 
ороиширо ба роҳ монда, 
муҳити шаҳрро сарсабзу зебо 
нигоҳ дошт. Гулпарварӣ шуғли 
дӯстдоштаи аҳли оилаи мо ба 
ҳисоб рафта, солиёни зиёд аст, 
ки аз заҳмати содиқона дар ин 
ҷода шаҳрамонро обод намуда, 
ҳамзамон аз ҳосили барзиёди 
гулҳои ороишӣ сатҳи буҷаи хо-
наводаи худро боло мебарем. 

–Маҳз аз заҳмати гулпарварӣ 
ҳамаи фарзандони худро 
соҳибкасб гардонидем. Худро 
хушбахт меҳисобем, ки анъа-
наи неки ниёгонамонро идома 
дода, дар ҳуснофарии кӯчаву 
хиёбонҳои Ватани азизамон 
саҳми худро гузошта истодаем. 
Дар замони Истиқлоли давлатӣ 
ҳунари гулпарварӣ ҳам ба ми-
соли дигар ҳунарҳои қадимии 

ниёгонамон рушду ривоҷ ёфта, 
имрӯз марказҳои маъмурии 
шаҳру ноҳия ва вилоятҳои киш-
варамон ба макони гулҳо таб-
дил ёфта истодааст, – мегӯяд 
Саидпочо Ҷононов.

Дарвоқеъ, бунёди боғис-
тонҳои сарсабзу гулгаштҳои 
дилфиреби кӯчаҳои шаҳри Бох-
тар гувоҳӣ аз он медиҳад, ки 
сокинони зебопарасти шаҳри 
мо ба гулпарварӣ ҳамчун 
машғулияти дӯстдоштанӣ завқу 
мароқи беандоза дошта, парва-
ришу нигоҳдории онро ҳамчун 
анъанаи неки ниёгон барои 
наслҳои оянда мерос хоҳанд 
гузошт.

Айни замон аҳли хонаво-
даи Саидпочо Ҷононова дар 
масоҳати 0,30 гектар замини 
наздиҳавлигӣ 6 гармхонаи до-
имамалкунанда парвариши 
гулҳои гуногун аз қабили геран, 
садсола, алоэ, кактус, арчагул, 
картошкагул, виола, навъҳои 
гуногуни садбарг ва ғайраҳоро 
ба роҳ мондаанд. Тасмимашон 
ин аст, ки дар оянда теъдо-
ди гармхонаҳои гулпарвари-
ро зиёд намуда, дар таъмини 

идораву ташкилот ва сокинони 
шаҳри Бохтар бо гулҳои ран-
горанги ороишӣ саҳми бештар 
гузоранд.

Тавре гулпарварони ин хо-
надон иқрор меоянд, тӯли ин 
солҳо онҳо дар парваришу 

нигоҳубини беш аз 100 навъ 
гулҳои ороишӣ муваффақ шу-
даанд ва дар оянда низ мақсад 
доранд, ки навъҳои беҳтарини 
тухмиҳои гулҳоро аз хориҷи 
кишвар ворид намуда, ба 
иқлими шаҳри Бохтар мутобиқ 
созанд.

Дар баробари рушди соҳаи 
гулпарварӣ ва таъмини та-
лаботи минтақа ба гулҳои 
ороишӣ Саидпочо Ҷононова 
ҳамчунин, ба даҳҳо нафар на-
врасону ҷавонони маҳали зи-
сти худ нозукиҳои гулпарвари-
ро омӯзонида истодааст, ки бо 
мурури замон ҳар нафари онҳо 
дар ин ҷода соҳибҳунар шуда 
истодаанд. 

Ба гуфти Саидпочо 
Ҷононова ҳамакнун фарзандо-
наш  нозукиҳои ин ҳунарро аз 
худ карда, дар ин ҷода дастёру 
мададгораш шудаанд. Илова 
ба омӯхтани касби худ ӯ тар-

бияи фарзандонро дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ вазифаи муқаддаси 
худ мешуморад. 

Ягона масъалаи мавриди 
нигаронии Саидпочо Ҷононова 
дар ин ҷода бетаваҷҷуҳии 
баъзе сокинону роҳгузарон 
ба заҳмати гулпарварон аст, 
ки баъзан парвардаҳои зебои 
онҳоро поймол мекунанд. Ал-
батта, вақте саҳаргоҳон барои 
шодоб намудани қитъаҳои гул-
парварии ҳудуди шаҳр ҳозир 
мешавем, гулҳои шикаставу 
зери пойи бачаҳои беинтизом 
пахшу хазоншударо дида, кас 
рӯҳафтода мешавад. Охир, 
як бех гули нозанинеро, ки мо 
моҳу солҳо парварида, чун 
гавҳараки чашм нигоҳ медорем, 
дар як шаб зери пойи оворагар-
дон монда, хазон мегардад. 

Хушбахтона, дар ин шаҳри 
азизи мо шумораи сокино-
ни ватандӯсту зебопараст 
хело ҳам зиёданд ва ба гоҳи 
саргармиҳои мо аз наздамон гу-
зашта, изҳори миннатдорӣ ме-
намоянд, ки барои онҳо чунин 
гулгаштҳои зебову манзараҳои 
сарсабзу дилнишинро бунёд 
карда истодаем. Маҳз, ҳамин 
қадрдониву сипоси сокинон ба 
мо неруву илҳоми тоза мебах-
шад то баҳри боз ҳам сарсабзу 
шукуфо гардидани шаҳри Бох-
тар саъю кӯшиши бештар на-
моем.

Аҳлиддини 
МУБОРАКШОҲ,
"Ҳамрози халқ"
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Имрӯз ҳама сокинони кишвар 
аз иттиҳоду ваҳдат, истиқлолият, 
ватандӯстӣ ва худшиносию 
худогоҳии миллӣ бо ифтихору 
сари баланд ва дили пур сухан 
мегӯянд. Ҳамагон аз ҳаводиси 
гузашта ва вазъи имрӯзаи ҷаҳон 
огаҳӣ доранду панд гирифтаанд 
ва хуб медонанд, ки сулҳу амният, 
рӯзгори обод, хушбахтиву саодат 
ва пирӯзӣ аз ваҳдат аст.

Баъди музокироти тӯлонӣ 27 
июни соли 1997 дар шаҳри Маскав 
Созишномаи умумии истиқрори 
сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шуд, 
ки 25–умин солгарди онро сазовор 
пешвоз мегирем. 

Баъди истиқрори сулҳ ва 
ризоияти миллӣ бо мақсади ра-
сидан ба сатҳи баланди рушди 
иқтисодиёт ва таҳкими Ваҳдати 
миллӣ дар солҳои истиқлолият 
чандин санади меъёрии ҳуқуқӣ ва 

фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба тасвиб расиданд. 
Аз ҷумла, Стратегияи паст карда-
ни сатҳи камбизоатӣ, ки Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кар-
да буд, барои ба эътидол овар-
дани вазъи иқтисодию иҷтимоӣ 
заминаи боэътимод гузошт. Дар 
солҳои баъдӣ дар тамоми соҳаҳои 
иҷтимоию иқтисодӣ, ҳуқуқию сиёсӣ 
дастовардҳои назаррасро ноил 
шудем, ки ҳамаи ин бо шарофати 
ваҳдати миллӣ аст. 

Хидмати хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон буд, ки роҳи 
ҳалли сулҳи тоҷикон ба вуқӯъ пай-
васт. Имрӯз ин намунаи беназири 
сулҳу ваҳдат ибрати ҷаҳониён 
аст. Ин ваҳдати миллист, ки мо аз 
самараҳои он бархӯрдорем, имрӯз 
низоми иқтисодию ҳуқуқии руш-

ВАЊДАТ АСОСИ ДАСТОВАРДЊО 

Чаро зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар оила ба ода-
ти маъмулии ҷавонмардон табдил ёфтаву ҷомеа дар мубо-
риза баҳри пешгирӣ аз пошхӯрии бесобиқаи оилаҳои ҷавон 
муваффақ шуда наметавонад? Ин суол бардошт аз суҳбати чанд 
нафар мусофирони хатсайри Бохтар-Кӯлоб аст, ки хоҳони бар-
расии мушкилоти хонаводагӣ дар сатҳи ҳуқуқшиносон, ходимо-
ни дин, ва донишмандони риштаи ҷомеашиносиву дигар зиёи-
ён  мебошанд. Вобаста ба мавзӯи мавриди таваҷҷуҳ, шинохти 
фарҳанги хонаводагӣ ва пешгирӣ аз зӯроварӣ дар оила суҳбате 
доштем бо судяи Суди ноҳияи Вахш Зебуннисо Сатторзода.

Мусоҳибаи мухбири “Ҳамрози халқ” бо
судяи Суди ноҳияи Вахш Сатторзода Зебунисо

ЗӮРОВАРӢ ДАР ОИЛА

–Ҷудошавии оилаҳо аз 
мавзӯъҳои доғи ҷомеа ба ҳисоб 
меравад, ки боиси дар нимароҳ 
мондани модарони ҷавону аз 
муҳити солими оила маҳрум гар-
дидани кӯдакони бегуноҳ гарди-
да, ҳамчунин, ба раванди бунёди 
ҷомеаи солим ва рушду пешрафти 
кишвар таъсири манфӣ мегузо-
рад. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки яке 
аз сабабҳои асосии ҷудошавии 
оилаҳо ин сатҳи пасти маърифат-
нокии аҳолӣ аст, ки аз зӯроварӣ 
нисбат ба занону духтарон оғоз 
ёфта, баъди пошхӯрии оилаҳо, 
яъне дар марҳилаи тақсимоти 
молу мулк ва давраи маскунияти 
модарону кӯдакони бесарпаноҳ 
ҳам амалҳои хушунату зӯроварӣ 
нисбат ба онҳо идома меёбад. 

–Муҳтарам Сатторзода Зе-
бунисо, дар мавриди сабабҳои 
афзоиши ҷудошавии оилаҳо, 
зуҳуроти  зӯроварӣ нисбат ба 
занону духтарон дар оила  ва 
роҳҳои пешгирӣ аз он чӣ андеша 
доред?

–Ҷудошавии оилаҳо ва афзо-
иши ҳолатҳои хушунату зӯроварӣ 

дар муҳити хонавода сабабҳои 
гуногун доранд. Муҳоҷирати 
меҳнатии ҷавонмардон, коҳиш ёф-
тани сатҳи таълиму тарбия ва маъ-
рифатнокии аҳолӣ, омода набуда-
ни ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, 
ҷаҳонишавӣ ва тақлиди кӯркӯрона 
ба фарҳанги бегона, инчунин, 
зуҳуроти носолими зӯроварӣ дар 
оила аз омилҳои асосии пошхӯрии 
оилаҳо мебошанд. Вобаста ба ин 
беҳтар мешуд масъалаи пешгирӣ 
аз хушунату зӯроварӣ дар оиларо 
матраҳ намоем, ки сабаби аслии 
ҷудошавии оилаҳои ҷавон ва дигар 
мушкилоти хонаводагӣ мегардад.

Хушунату зӯроварӣ нисбат ба 
занону духтарон аслан аз ноба-
робарии ҳаққу ҳуқуқҳои мардону 
занон дар муҳити оила сарчашма 
мегирад, ки ин зуҳуроти номатлуб 
дар фарҳанги хонаводагии марду-
ми Шарқу Осиёи Миёна таърихи 
кӯҳан дорад. Ҳанӯз, аз ибтидои 
ҳаёти инсоният дар рӯи замин, ки 
ҷинси латиф шикор он сӯ истад, 
аз тарси оташ, малакаи пӯхтани 
ғизоро надошт, ҳамчун, мавҷудаи 
эҳтиёҷманд ба сохти ғуломдорӣ за-
мина гузошт. Баъдан, шахси зан дар 
ҳазорсолаҳои даврони кишоварзӣ 
ба ҳайси зояндаву тарбиятгари 
насли инсон фаротар аз муҳити 
хонавода мақому манзалатеро 
соҳиб набуд. Ҳамин тавр, бо муру-
ри гузариш ба сохти нави иҷтимоӣ, 
ки ҳамакнун зану мард  дар 
истеҳсолот аз ҳуқуқу имкониятҳои 
баробар бархӯрдоранд, аммо баъ-
зе рафтору тафаккури қолабӣ то 
кунун дар муносибатҳои оилавӣ 
ва ҳам ҳаёти ҷамъиятӣ мушоҳида 
мешавад. Яъне, аз як сӯ, мардон 
баробарҳуқуқии гендериро дар 
оила эътироф надоранд, аз сӯи 

дигар, занону духтарон омодаи ди-
фоъ аз ҳаққу ҳуқуқҳои худ нестанд. 

–Дар масири пешгирӣ ва 
мубориза алайҳи хушунату 
зӯроварии хонаводагӣ нисбат 
ба занону духтарон дар ҷомеаи 
мо чӣ гуна мушкилу монеаҳо 
вуҷуд дорад?

–Аз назари ҳуқуқшиносон 
мушкили аслӣ камфаъолии 
ҷомеаи шаҳрвандӣ аст, ки натанҳо 
шоҳидони ҳолатҳои хушунату 
зӯроварӣ нисбат ба занону мода-
рон, балки худи ҷабрдидаҳо низ дар 
ҳолати мавриди зӯроварӣ қарор 
гирфтанашон ирода, фаҳм ва ё 
хоҳиши ба  мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
муроҷиат карданро надоранд. Ин 
аст, ки дар қиёс ба воқеият, шумо-
раи ниҳоят ками бонувони маври-
ди зӯроварии хонаводагӣ қарор 
гирифта, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
муроҷиат мекунанд. Ҳамзамон, аз 
натиҷаҳои ҷамъбасти таҷрибаи 
судӣ оид ба баррасии парвандаҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо мод-
даи 93/1 Кодекси ҳуқуқайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чунин бармеояд, ки дар барра-
сии ин гуна парвандаҳо аз ҷониби 
мақомоти дахлдор низ камбудиҳо 
мушоҳида мешаванд ва ди-
гар омилҳо низ боиси ба одати 
маъмулӣ табдил ёфтани зуҳуроти 
зӯроварӣ дар оила мегардад.

Мутобиқи моддаи 1 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бо-
раи ҳуқуқвайронкунии  маъмурӣ  
аз Конститутсияи  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси 
мазкур ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин-
чунин санадҳои ҳуқуқии байналми-

дёфта дорем ва ин роҳе, ки инти-
хоб кардаем, онро бояд ҳамеша 
ва доимӣ давом диҳем.

Ваҳдати миллӣ дар бунёди 
ҷомеаи демократӣ пояи сулҳу субот 
ва яке аз омилҳои рушди равандҳои 
демократисозии ҷомеа буда, инки-
шофи фаъолияти гурӯҳҳои иҷтимоӣ 
ва қишрҳои онро дар кишвар таъ-
мин менамояд. 

Иқдоми вакилони Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии мам-
лакатро вобаста ба қабули Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бо-
раи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат», ки аз 
иродаи мардуми шарафманди 
тоҷик ва дар заминаи арҷгузорӣ 
ба хидматҳои Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба миён омадааст, саҳифаи тозае 
дар таърихи давлатдории навини 
мо дар роҳи боз ҳам абадӣ гардо-
нидани ғояи миллӣ-истиқлолхоҳӣ 
ва ваҳдати миллӣ маҳсуб меёбад. 
Зеро ки қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат»-ро моҳиятан маънои эъ-
тироф ва арҷгузорӣ ба хизматҳои 
таърихии фарзанди фарзонаи 
миллат Эмомали Раҳмон дар 
баланд бардоштани тамадду-
ни моддӣ ва маънавии миллати 
тоҷик, дар эъмори давлати мил-
лии муосири ҳуқуқбунёди тоҷикон 
маънидод кардан мумкин аст. 

Бояд зикр намуд, ки бо тақвият 
бахшида шудани ислоҳоти судию 
ҳуқуқӣ дар чанд соли охир дар ни-

зоми судҳои иқтисодии кишвар низ 
дигаргуниҳои зиёд ба вуқӯъ пай-
васта судҳои иқтисодӣ дар пеш-
бурди иқтисодиёт ва соҳибкорӣ 
саҳми арзанда доранд. Ҳамасола 
шумораи миқдори корхонаҳои 
истеҳсолӣ, корхонаҳои муштарак 
то рафт рӯ ба афзоиш доранд, ки 
ҳамаи ин пешравиҳои иқтисодӣ ба 
шарофати сулҳу салоҳ ва осмони 
соф дар кишвар аст. 

Мо судяҳои суди иқтисодӣ низ 
дар кори ҳаррӯзаамон ҳамеша 
кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки баҳри 
рушду устувории ҷомеа ва таҳкими 
давлатдориамон ҳиссагузор бошем. 

Ҷалилзода ХУСРАВ,
муовини раиси Суди 

иқтисодии вилояти Хатлон 

лалие, ки Тоҷикистон онҳоро эъти-
роф намудааст, иборат мебошад. 
Тибқи талаботи моддаи 93/1 Ко-
декси ҳуқувайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя 
накардани талаботи Қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
пешгирии зӯроварӣ дар оила, 
яъне содир намудани кирдорҳои 
қасдонаи дорои хусусияти ҷисмонӣ, 
рӯҳӣ ва иқтисодӣ ё таҳдиди содир 
намудани онҳо дар муносибатҳои 
оилавӣ, агар ин кирдор боиси пой-
мол шудани ҳуқуқ ва озодиҳои аъ-
зои оила гардад, ҳангоми набудани 
аломатҳои ҷиноят, мутобиқи ин 
модда ҷавобгарӣ пешбинӣ карда 
шудааст.

–Каме дар бораи марҳилаҳои 
ниҳоии баррасии парвандаҳои 
вобаста ба моддаи 93/1  ва кам-
будиву норасоии дар ин самт 
ошкоргардида иттилоъ медо-
дед?

–Тибқи муқаррарот тамоми 
парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ бо моддаи 93/1 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати 
20 шабонарӯз аз лаҳзаи протоко-
ли ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва 
дигар маводи парвандаро даст-
рас намудани мақомоти судӣ, 
мақомоти ваколатдори давлатӣ 
баррасӣ карда мешавад.

Маврид ба ёдоварист, ки дар 
ҷамъбасти ҳар нимсола аз ҷониби 
мақомоти судӣ вобаста ба барра-
сии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ бо моддаи 93/1 
натиҷагирӣ карда мешавад. Аз 
ҷумла, дар зимни натиҷагирӣ 
аз фаъолияти мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар соли 2021 муайян кар-
да шуд, ки ҳангоми оғоз намудани 
парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ ва таҳия кардани 
санадҳои ба он вобаста аз ҷониби 
нозирони минтақавии ШВКД 
дар ноҳияи Вахш ба як қатор 
камбудиҳо роҳ дода шудааст, ки ин 
боиси баргардонидани парвандаҳо 
барои ислоҳи камбудиву баро-
вардани пешниҳодҳо дар рафти 
оғози парвандаи маъмурӣ мегар-
дид. Ҳамзамон дар ин давра аз 
маводҳои парвандаҳо, протокол 
ва қарорҳои оғози парвандаҳои 
маъмурӣ дида мешуд, ки аз 
ҷониби мақомоти таҳқиқи ибтидоӣ 
талаботҳои меъёрҳои КҲМ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя на-
шудаанд. Дар мисоли нусхаи 
қарори оғоз намудани парвандаи 
ҳуқуқвайронкунӣ тибқи дастхат 
супорида нашуда, инчунин дар 
феҳристи парвандаҳо нусхаи ши-
носномаи ҳуқуқвайронкунанда 
дида намешавад. Ҳамчунин, зим-
ни омӯзиши парвандаҳо дар ин 
самт маълум гардид, ки нисбати 
шахс протоколи ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ тартиб дода шуда, бе му-

айян кардани шахсият ва суроғаи ӯ 
ба суд ирсол карда шудааст.

Ҳамчунин, аз омӯзиши 
парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ бо моддаи 93/1 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, 
ки аз ҷамъи парвандаҳои барра-
сишуда ҳамагӣ 5 адади он дар 
мурофиаҳои сайёри судӣ мавриди 
баррасӣ қарор дода шудааст. Ин 
дар ҳолест, ки баррасии инчунин 
парвандаҳо тариқи мурофиаҳои 
сайёри судӣ ва фароҳам овар-
дани имкони иштироки шумораи 
ҳар чӣ бештари сокинон дар тар-
бияи маънавии мардум, баланд 
бардоштани маърифати ҳуқуқии 
аҳолӣ ва ба ин васила пешгирӣ 
аз хушунату зӯроварӣ дар оила 
нақши ниҳоят муҳим мебозад. 
Бинобар ин, судяҳои Судҳои 
шаҳру ноҳияҳоро мебояд, ки бо 
мақсади пешгирӣ аз содирша-
вии ин гуна ҳуқуқвайронкуниҳо 
ва ба хотири баланд бардош-
тани савияи донишҳои ҳуқуқии 
шаҳрвандон парвандаҳои марбут 
ба хушунату зӯроварӣ дар оила-
ро тариқи мурофиаҳои сайёри 
судӣ дар маҳаллаҳо ва корхонаву 
муассисаҳо баррасӣ намоянд.

–Лутфан мегуфтед, ки то 
имрӯз дар мақомоти Суди 
ноҳияи Вахш вобаста ба кадом 
намуд зӯровариҳо дар оила 
парвандаҳо баррасӣ гардида-
анд. Яъне, танҳо занону духта-
рон мавриди хушунату зӯроварӣ 
қарор мегиранд, ё дигар ҳолатҳо 
низ ҷой доранд?

–То ҷое иттилоъ дорам, то 
кунун ба мақомоти Суди ноҳияи 
Вахш ягон адад парвандаи во-
баста ба мавриди зӯроварӣ 
қарор гирифтани шавҳар ё па-
дару писарон аз ҷониби аҳли 
хонаводаҳояшон ворид нагарди-
дааст. Бештари парвандаҳо мар-
бут ба амалҳои зӯроварии мардон 
нисбати ҳамсарон мебошад. Хато 
накунам соли гузашта дар Суди 
ноҳияи Вахш як парванда оид 
ба зӯроварии хушдоман нисбат 
ба келин ворид шуда буд. Баъди 
баррасӣ ва ҳукми сазовор баровар-
дан нисбат ба ҷинояти содирнаму-
даи як нафар аз хушдоманҳо дар 
ташаккули афкори мардум таъси-
ри амиқ гузошт, ки дар назди қонун 
ҳамаи мо масъулияти баробар 
дорем. Фикр мекунам маҳз ҳамин 
гуна парвандаҳои дар мурофиаи 
сайёри судӣ баррасишуда, ҷиҳати 
мафкурасозии ҷомеа ва тарбияи 
маънавии мардум  таъсири беш-
тар мегузорад.

Мусоҳиб Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
 “Ҳамрози халқ”
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Кӯдакон қишри ҳассоси ҷомеа 

буда, ба ҳифзу ҳимояи насли бузург 
эҳтиёҷманданд. Онҳо низ дорои ҳуқуқҳои 
худ буда, ҳифзу риояи ҳатмии онҳо дар 
қонун дарҷ гардидааст. Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон кӯдаконро гулҳои 
зиндагӣ маънидод намуда, баҳри парва-
риши ин навниҳолакони табиати инсонӣ 
ва қишри фардосози ҷомеа таваҷҷуҳи 
рӯзафзун медиҳанд. Боиси таассуф 
аст, ки дар бисёр ҳолатҳо ҳуқуқҳои ин 
навниҳолакони зиндагӣ поймол мешавад.

Роҳнамо

ЭҲТИЁТ БОШ, КӮДАК 
ҲАМ ИНСОН АСТ!

–Албатта кӯдакон низ ба 
мисли дигар аъзои ҷомеа до-
рои ҳуқуқҳои худ мебошанд, 
аммо таассуфовар он аст, ки 
дар оила ва ҷомеа на ҳама 
вақт ин ҳуқуқҳо ҳифзу риоя ме-
шаванд. Ман бисёр аз хешу та-
бор, наздикон ва ҳамсоягонро 
медонам, ки ҳуқуқҳои 
кӯдаконро бепарвоёна поймол 
мекунанд. Зӯроварӣ нисбати 
онҳо ҳуқуқвайронкунии мах-
сус аст, ки дар бисёри оилаҳо 
дида мешавад. Дуруст аст, ки 
кӯдак заиф аст, на пеши касе 
шикоят бурда метавонад, на аз 
худ ҳимоя карда. Инҷо айб дар 
худи мо калонсолон аст, ки ба 
тамоми поймолшавии ҳуқуқҳои 
кӯдакон чӣ худӣ бошад, чӣ бего-
на чашм мепӯшем. Агар мо нас-
ли калон ҳангоми мушоҳидаи 
ин ҳуқуқпоймолкуниҳо нисбат 
ба қишри ҳассосу аз лиҳози 
ҷисмӣ ҳануз заифи ҷомеа ба 
мақомотҳои дахлдор муроҷиат 
кунем, ин амалҳо аз миёни 
мардум оҳиста-оҳиста бардош-
та мешавад, – мегуяд сокини 
ноҳияи Дустӣ Мавлуда Давла-
това. 

Аз ҳама ҳуқуқпоймолкунии 
бераҳмона ин аз ҳаёт маҳрум 
кардани кӯдакон аст, ки дар 
натиҷаи ягон хушунат ва ё 
зӯроварӣ нисбати калонсолон 
ба амал меояд. Мушоҳидаҳо 
зиёд аст, ки кӯдак аз ҷониби па-
дар, модар ё ягон аъзои оилаи 
худ кушта мешавад. Бидуни 
мисоли рушан овардан алла-
кай ҳама аз ин гуна ҳодисаҳо 
огоҳанд ва дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ низ нашри чунин 
хабарҳо кам нестанд. 

Як ҳуқуқпоймолкунии нанго-
вар ва таассуфоваре, ки зиёд 
шунида мешавад, ин таҷовуз 
ва қатли бераҳмонаи кӯдакони 
хурдсол аст. Бо вуҷуди он ки 
тибқи қонунгузорӣ кӯдак ба 
ҳифзи саломатии худ ҳуқуқ 
дорад, вале дар бисёр ҳолат 
аз заифии ҷисмонӣ ва раво-
нии кӯдакон истифода бурда, 
онҳоро мавриди таҷовуз қарор 
медиҳанд ва баъзан баъди он 
ба хотири ошкор нашудани 
ин амал ба қатл мерасонанд. 
Ҳуқуқшиносон мегуянд, мо аз 
ҳуқуқи кӯдакон ҳимоя меку-
нем ва барои ҷинояткороне, ки 
ҳуқуқҳои кӯдаконро дидаю до-
ниста поймол мекунанд, ҷазо 
таъйин мешавад, аммо барои 
пешгирии ин ҳолатҳо пеш аз 
ҳама таваҷҷуҳи хонаводагӣ ло-
зим аст, зеро аз ҳама наздик 
ба кӯдак ин падару модари он 
ва волидайнест, ки дар кано-
ри онҳо кӯдак ба воя мерасад. 
Воқеан ҳам агарчи ҷинояткоре, 
ки дар поймолсозии ҳуқуқи 
кӯдаки хурдсол даст дорад, 
ҷазои хешро мегирад, аммо бо 
ҷазо гирифтани он на кӯдаки 
таҷовузшудае солим мешавад 
ва на тифли қатлшудае дубо-
ра зинда. Барои ҳамин падару 
модаронро ба таври ҳатмӣ за-
рур аст, ки кӯдакони хурдсоли 
худро беназорат нагузоранд. 
Мутаассифона вақте ба кӯдак 
дар муҳити оила имикония-
ти озодона сухан кардан, ба 
табъи дили хеш бозию даву тоз 

карданро намедиҳанд, маълум 
аст, ки вай ба кӯча рӯй меова-
рад ва дар кӯча будани кӯдак 
бе назорати волидайн хатар 
дорад. 

Модари рӯзгордида 
Маъмурамоҳ Шарифова, соки-
ни ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
мегӯяд, барои насли калонсол 
ин одат шудааст, ки дар бисёр 
ҳолатҳо кӯдаконро ҳеҷ кас до-
ниста, ҳар тавре хоҳанд дар 
ҳузури онҳо муомила мекунанд 
ва ин аз як ҷиҳат агар ба тарбия 
халал ворид созад, аз ҷиҳати 
дигар дар онҳо нуқсони равонӣ 
пайдо мешавад ва тарзи фикр-
ронии онҳо хароб мешавад. 

– Охир кӯдак ҳанӯз хубу 
бадро фарқ намекунад. Кӯдак 
ҳамон як қоғази сафедест, 
ки рӯи он ҳарчизе навиштем 
ҳамонро мехонем, чӣ хубу чӣ 
бад. Одатан кӯдакон гапдаро 
нею тақлидкоранд. Онҳо ама-
лу машғулиятҳои моро дида, 
зуд тақлид мекунанд. Кӣ то 
ҳол дидааст кӯдакеро, ки бе 
ягон мушоҳида аз пеши худ 
амалеро иҷро намояд?! Ма-
салан вақте дар хона ҳама ба 
тамошои телевизион машғул 
ҳастанд, кӯдак низ ба он 
таваҷҷуҳ мекунад. Аввалаш ин 
ки мо табъи кӯдакро ба назар 
нагирифта, ҳамон шабакаеро 
мемонем, ки дили мо мехоҳад 
ё филми дӯстдоштаи мо на-
моиш дода мешавад. Бояд ин 
хел набошад. Мо ба психоло-
гияи синнусолии кӯдак нигоҳ 
карда, бояд мувофиқи худаш 
тамошои филмҳои муносибро 
иҷозат диҳем, на ин ки тамо-
шои филмҳои зӯроварие, ки 
ба худи мо писанд аст. Маса-
лан, барои кӯдакон тамошои 
филмҳои тасвирии тарбиявӣ, 
ки аз он чизе ёд мегирад, ду-
руст аст. Оилаҳои солим дар 
пеши кӯдакон баҳсу ҷанг наме-
кунанд ва кӯдакро дарҳол дар 
олами бузургсолон ворид сох-
тан хато аст. Бояд кӯдак давро-
ни зебои худро дошта бошад, ё 
як одати бади дигари баъзе аз 
калонсолон ин аст, ки оқибати 
корро наандешида, нисбати 
кӯдак бисёр зуроварӣ меку-
нанд. Мо мехоҳем кӯдак дарҳол 
гапҳои моро фаҳмад ва он чӣ, 
ки мо мехоҳем, ҳамонро кунад. 

Мо набояд аз хотир барорем, 
ки хушунату зуроварӣ нисбати 
кӯдак баръакс ба тарбияи ӯ ха-
лал ворид месозад. Вақте аса-
би ӯро хаста кардем, дигар ҳеҷ 
насиҳату тарбияро қабул карда 
наметавонад. Бояд бо усули 
кӯдакона ҳамчун рафиқи ӯ бо 
тарзи сода ба кӯдак фаҳмонем, 
ки ин хатову ваяш дуруст аст. 
Хушунату зуроварӣ нисбати 
кӯдак ва фароҳам наовардани 
муҳити солим боиси костагии 
ахлоқи ӯ мешавад ва оянда чу-
нин хатоҳо дар ҳаёташ такрор 
мешаванд. Шахсан худи ман 
ҳамчун як модар дар даврони 
хурдии фарзандонам ҳеҷ гоҳ 
кӯшиш накардаам, ки ҳуқуқҳои 
фарзандони хурдсоли худро 
поймол созам. Ба онҳо ҳамчун 
шахсият бархурд мекардам, 
фикрҳои онҳоро эҳтиром ме-
кардам ва ҳама вақт имкон 
медодам, ки онҳо гуфтаниҳову 
хостаниҳои худро баён созанд. 
Ҳеҷ кадомаш авбош нашуд, 
ҳама соҳиби касб, маро дӯст 
медоранд ва барои тарбияи 
хуби онҳо ман раҳмат мешу-
навам”, – мегуяд ин модари 
рӯзгордида. 

Ба андешаи донишман-
дон, ҳар кӯдак бо қобилият 
ва истеъдоде ба дунё меояд. 
Танҳо волидонро зарур аст, 
ки онро кашф намуда, барои 
рушди минбаъдааш тадбир 
андешанд. Равоншиносон бар 
он назаранд, ки рушди истеъ-
дод, пеш аз ҳама, ба таълиму 
тарбия алоқаманд аст. Оли-
мон мегӯянд, кӯдак қобилияти 
ақлониро аз волидон ба ме-

рос мегирад. Чӣ қадаре, ки 
волидон закӣ бошанд, ҳамон 
қадар қобилияти зеҳнии кӯдак 
бештар мешудааст. Мутааси-
фона шумораи зиёди кӯдакон 
аз муносибати ноадолато-
наи волидайн азият мека-
шанд. Аз ҷумла, ҳодисаҳои 
ҷудошавӣ байни ҳамсарон 
бисёр рӯх медиҳад. Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон зимни 
мулоқотҳои худ паёпай насли 
калонсолро ба хуб омода кар-
дани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ 
ва муқаддас нигоҳ доштани 
оини хонадорӣ ҳидоят меку-
над. Яке аз ҳадафҳои қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи масъулияти пада-
ру модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» ҳамин аст, ки дар 
радифи давлату ҳукумат пада-
ру модарон масъулияти худро 
дар назди фарзандон бештар 
дарк кунанд, зеро кӯдакон ниёз 
ба ғамхории доимӣ доранд ва 
калонсолон барои бароварда 
сохтани эҳтиёҷоти онҳо вази-
фадоранд. Беҳтарин роҳ барои 
тарбияи дуруст ҳавасманд на-
мудани кӯдак аст. Агар кӯдакро 
ҳавасманд насозему табъи ӯро 
болида нагардонем, якрангӣ ба 
кӯдак гаронӣ меораду вазифаи 
дарпешгузошташуда барояш 
дилбазан мешавад.

Моҳинави ҚУРБОНМАД, 
мудири шуъбаи кор бо за-
нони КИ ҲХДТ дар ноҳияи 

Ҷалолиддини Балхӣ

Падари бузургворам ҳикоя карда бу-
данд:

Дар мадрасаи Мири Араб толибил-
мон илм меомӯхтанд. Ба онҳо аз хази-
наи подшоҳ маош дода мешудааст, аммо 
миқдори он толибилмонро қонеъ наме-
кардааст. 

Рӯзе яке аз онҳо мегӯяд: – Рафиқон, 
мо ҳама аз деҳаҳои дурдасти Аморати 

Бухоро ҳастем, аз оилаамон ёрии моддӣ 
намегирем, маоши ба мо додаистода ба 
ду ҳафта ҳам намерасад. Бояд ба назди 
Амир равем ва арзи худро изҳор кунем. 

Рӯзи дигар ҳама ба даргоҳи подшоҳ 
рафтанд. Аҳли дарбор толибилмонро 
қабул кард. Амир дар ҳайрат монд, ки 
бо чӣ сабаб толибилмон ба дарбор ома-
данд. Сардори толибилмон арзи аҳли 
ҷамоаро изҳор кард: – Мо аз деҳаҳои 
дурдаст барои илм гирифтан омадем, аз 
оилаҳоямон ёрии моддӣ нест, маоше, ки 
шумо медиҳед, ҳамагӣ ба ду ҳафта ме-
расаду халос, мехостем, ки маоши моро 
зиёд гардонед. 

Амир аз вазираш пурсид: – Мо чанд 
толибилм дорем?

–Бист нафар.
–Дар ин ҷо чанд нафар?
Мешуморанд, ки ба дарбор нуздаҳ на-

фар толибилм омадаанд. 
–Канӣ толибилми бистӯм?
–Ӯ дар ҳуҷрааш дарсҳояшро омода 

карда истодааст.
–Равед, ба зудӣ ӯро ин ҷо биёред.
Ходимони дарбор толибро ба назди 

амир оварданд. 

Амир пурсид:
–Исми шарифат чист?
–Абдулло.
–Бисёр хуб, ту аз куҷо ҳастӣ?
–Аз Самарқанд.
–Барои чӣ ту дар мадраса монди-

ву ҳамроҳи шарикдарсонат ба дарбор 
наомадӣ?

–Ба ин эҳтиёҷ набуд. 
–Чӣ тавр? Шариконат мегӯянд, ки ма-

ошашон ҳамагӣ ба ду ҳафта мерасаду 
дар ду ҳафтаи боқимонда онҳо хӯрокворӣ 
надоранд. Ту аз оилаат ёрӣ мепурсӣ?

–Ҷаноби олӣ, гуноҳи маро бубахшед, 
ман аз оилаи косиби миёнаҳол ҳастам. 
Падарам ба ман ёрӣ расонида наметаво-
нанд. Пеш аз ба Бухорои Шариф омада-
нам, падари бузургворам гуфта буданд: 
“Он чӣ дар даст дорӣ, бо тадбир сарф 
кун, то мӯҳтоҷи мардум нашавӣ. Худатро 
дар чашми дигарон беарзиш макун. Аз 
дахолат кардан ба корҳои пучу бемаънӣ 
худдорӣ намо. Писарам, ту барои илм 
омӯхтан меравӣ, ба душвориҳои моддию 
маънавӣ тоқат карда тавонӣ, соҳиби илм 
мешавӣ.”

Аз рӯйи гуфтаҳои падарам, ман пасту 

баланди рӯзгорро омӯхта истодаам. Мао-
шеро, ки шумо медиҳед, ба сӣ рӯз тақсим 
мекунам ва ҳар рӯз рӯйи нақша сарф ме-
кунам, аз ҳамин сабаб муаммои моддӣ 
надорам. 

–Офарин ба ту ва падари бузургво-
рат! – гуфт Амир ба он толиби илм ва 
суханашро давом дода, ба боқимондагон 
муроҷиат кард:

–Ба шумоён ҳуҷра додем, аз хазинаи 
давлат маош медиҳем, ки илм омӯзед. Бо 
ин беқаноатӣ ва ношукрӣ аз шумо чӣ хел 
олим мебарояд? Дар вақтҳои холӣ ҳунар 
омӯхта, ҳаёти худро беҳтар гардонед! 
Таҷрибаи пандомӯзи бародаратон Аб-
дуллоро омӯзед ва аз ин хулоса бароред!

–Хазинабон! Ба Абдулло ибни Азим 
инъоме ба миқдори даҳ маош дода ша-
вад. Аз моҳи оянда маоши ӯро ду баро-
бар зиёд кунед, - фармон дод Амир.

–Аллоҳ сабркунандагон ва сарфако-
ронро дӯст медорад ва ба онҳо хазинаи 
ғайбаш рисқ медиҳад, гуфта буданд па-
дарам, дуруст будааст, –гуфт Абдулло.

 Аз саҳифаи фейсбукии дӯстон

ПАНДИ 

РЎЗ
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Усмо-
ниён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Меҳроб Салимбеков, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

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

С К А Н В О Р Д

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №22хосиятҳои шифоии пудина
Марде бедор шуда дид, ки шах-

се дар байни хона истодааст, пурсид:
–Ту ин ҷо чӣ кор мекунӣ?
–Ҳофизӣ мекунам.
– Овозат намебарояд-ку? - пур-

сид мард.
– Овозро пагоҳӣ мешунавед,- 

гуфт он шахс.
Мард курпаро ба сараш кашида, 

баҳузур хоб кард. Зани мард саҳарӣ 
бедор шуда, дид, ки ҳама чизро 
рӯбучин карда, гирифта рафтаанд, 
доду фарёд сар кард.

Мард чӣ ходиса руй доданашро 
фаҳмида гуфт:

–Аҷаб марди ростгӯе будааст, 
гуфта буд – а: “Овозро пагоҳӣ мешу-
навед”.

Аз саҳифаи фейсбукии дӯстон

Пудина рустаниест бисёрсола. То 150 см қад мекашад. Баргаш дарозрӯяи 
байзашакл, дандонадор. Хӯшагулаш саракмонанд, одатан, дар нӯги появу 
шохаҳои паҳлуӣ ҷойгир аст. Гулаш майда, гулобии нофармон ё сурхи нофармон, 
қифшакл ё зангӯламонанд; тобистону тирамоҳ мешукуфад. Пудина дар марғзор, 
алафзор, лаби чашма, ҷӯю канал, соҳили дарё ва кӯлу обанборҳо мерӯяд. 

Дар Тоҷикистон 4 намуди пудина маъмул аст: пудинаи лалмӣ ва наъно. 
Абӯалӣ ибни Сино бо оби пудина бемориҳои меъда, гӯш ва зардпарвинро та-

бобат мекард, тухми онро позаҳр меҳисобид. Барг, равғани эфири пудина ва мен-
толеро, ки аз он ҳосил мекунанд, барои муолиҷаи зиқи дил, невралгия, шақиқа, 
бемориҳои илтиҳобии меъда, ҷигар ва ғайра истифода мебаранд. Дар фитоте-
рапия ва тибби халқӣ бо пудина ғалаёни хун, атеросклероз, иллати гурдаю ҷигар, 
меъдаю рӯдаро табобат мекунанд. 

Ба ақидаи табибони мардумӣ истеъмоли пудина сӯзиши меъдаро таскин 
медиҳад, оруғ ва беҳузур шудани дилро ба ибро меоварад, бодҳоро пароканда 
менамояд; онро сӯхта ба дандон бимоланд, милки онро мустаҳкам мегардонад. 
Агар касе аз шаҳвати худ маҳрум гашта бошад, чун дар ҳар се рӯз як маротиба 
1,75 грамм хушки пудинаи кӯҳиро соида бо 10,5 грамм тухми харбуза, 35 грамм 
маскаи гӯсфанд ва 70 грамм асал бихӯрад, шаҳваташ барқарор ва ҳатто зиёд 
мешавад. Оби пудина ё тару тозаи онро бо асал бихӯранд, арақ меоварад, пе-
шобро меронад. 

wikipedia.org

БИЁ БИХАНДЕМ!


