
ТАШАББУСИ
СОЗАНДА

Соли 2021 бо рӯйдодҳои 
фараҳбахшу хотирмон, дас-
товарду муваффақиятҳои 
бузурги мардуми шарифи 
Тоҷикистон дар масири руш-
ду пешрафт ва ояндаи ду-
рахшони Ватани азизамон 
дар саҳфаҳои таърихии дав-
рони Истиқлоли кишвар ба 
ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ ме-
шавад. Таҷлили ҷашни 30-со-
лагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз зум-
раи муҳимтарин чорабинии на 
танҳо соли сипаригардида, бал-
ки даврони соҳибистиқлолии 
кишвар маҳсуб меёбад. 

Дар доираи ин ҷашни фар-
хунда ва дастуру ҳидоятҳои 
Раиси Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон, Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон амалӣ намудани 25 та-
шаббусро рӯи кор гирифт.

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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Муҳимтарин иқдоми ҳизбиён дар давраи корҳои бузурги 
созандагӣ ин бо дастури Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди биноҳои маъ-
мурии муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ маҳсуб меёбад. Агар то 
соли 2018 ҳамагӣ дар 7 шаҳру ноҳияҳо (А.Ҷомӣ, Хуросон, Фархор, 
Н.Хусрав, Қубодиён, Ҷайҳун, Левакант) бинои маъмурии ҳизбӣ сох-
тмон шуда бошанд, баъдан, бо дастуру роҳнамоиҳои Пешвои мил-
лат дар соли 2019 – 8 бино (Ҳамадонӣ, Ёвон, Норак, Кӯшониён, Муъ-
минобод, Ховалинг, Балҷувон, Кӯлоб), 2020 – 4 бино (Бохтар, Вахш, 
Восеъ, Ш.Шоҳин) ва соли 2021 – 4 бино (Дӯстӣ, Темурмалик, Панҷ, 
Шаҳритус) тариқи ҳашари дастаҷамъона сохта шуданд. Айни за-
мон корҳои сохтмонӣ дар биноҳои маъмурии Кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияҳои Данғара ва Ҷ.Балхӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ ме-
бошад.

Қадами дигар, дар ин самт азнавсозии биноҳои маъмурии яко-
шёна мебошад, ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд ва фаъо-
лони ҳизбро зарур аст, ки тариқи дастаҷамъӣ биноҳои Кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳоро дар шакли сеошёна бунёд на-
моянд. 

Дар ҷараёни иқдомҳои бузурги созандагӣ бо нишони ҷонибдорӣ 
аз сиёсати маорифпарваронаи Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо ҷалби таваҷҷуҳи саховатмандон ва неруи фаъоли ҳизбиён дар 
қаламрави вилояти Хатлон дар ҳаҷми 110,9 ҳазор м2 мактабу 
синфхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои томактабӣ таъмир гардида, 
дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Данғара, Вахш 3 муасиссаи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, дар маҷмӯъ бо 45 синфхона сохта ба истифода дода 
шуд. Ҷамъ давоми се соли охир 1919 мактабу боғчаҳо таъмиру сох-
тмон шуданд.

Роҳсозӣ ҳамчун рисолати нексириштӣ дар ҳаёти ҷомеа 
аҳамияти хосса дошта, ба бартарафсозии маҷмӯи мушкилоти 
рӯзгор ва фароҳам овардани шароити пешрафти зиндагӣ мусо-
идат менамояд. Бо дарназардошти аҳаммияти муҳими таҷдиду 
азнавсозии роҳҳои нақлиётӣ, ки меҳвари пешбарандаи иқтисоди 
миллӣ ва омили ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ба ҳисоб раф-
та, ба рафтуомади байни шаҳру навоҳии мамлакат дар чаҳор фас-
ли сол мусоидат менамояд, ҳизбиён бо ҷалби таваҷҷуҳи аъзои фа-
ъоли худ, дар бунёду азнавсозии роҳҳои мошингард саҳми босазо 
гузоштаанд. Дар ин давра, бо ташаббуси соҳибкорон, саховатман-
дон, вакилони мардумӣ ва сокинони маҳал 271 километр (2020-268 
км) роҳҳои байни кӯчаҳо сангфарш ва 250,4 км (2020-99 км) роҳҳо 
мумфарш карда шуданд. Давоми се соли охир дар қаламрави вило-
яти Хатлон 1051 км роҳҳо сангфарш ва 547,8 км роҳҳо мумфарш 
карда шуда шуданд.

СОХТМОНИ 
БИНОҲОИ МАЪМУРӢ 1

БУНЁДУ АЗНАВСОЗИИ 
ИНШООТИ МАОРИФ 3

РОҲСОЗӢ4

ТАЪМИНОТИ 
ТЕХНИКӢ2 

Ташаббуси дигари ҳизбиён дар ин давра таъминоти 
техникӣ, аз ҷумла, бо нақлиёти хизматӣ ва дастгоҳҳои 
компютерӣ таъмин намудани сохторҳои ҳизбӣ мебошад. То 
ин давра ба ҷузъ кумитаҳои иҷроия дар ноҳияҳои Ёвон ва Во-
сеъ дигар тамоми кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ тариқи кумаку 
дастгирии роҳбарияти олии ҳизб, Кумитаи Иҷроияи Марказӣ 
ва соҳибкорону саховатмандон бо 26 адад нақлиёти хизматӣ 
таъмин карда шудаанд. Тибқи нақшаи пешбинигардида 
бояд ҳар корманди ҳизбӣ бо компютер ва дигар таҷҳизоти 
техникӣ таъмин карда шавад ва ин таносуб дар айни ҳол ба 
70% баробар мебошад.
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Давоми солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
бо ибтикори аъзои фаъоли ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоя-
ти Хатлон 71 пули хурду бузург бунёд ва таъмир гаштаанд. 
Дар ин амалҳои хайрхоҳона дар қатори сокинони маҳал ин-
чунин соҳибкорон ва дигар саховатмандон, ки аъзои фаъоли 
ҲХДТ мебошанд, саҳми арзандаи худро гузоштаанд. 

Дар доираи корҳои ободониву созандагӣ аъзои фаъоли ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон бо нишони ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои ибратбах-
ши роҳбарияти олии мамлакат дар самти корҳои сабзу хуррам-
гаронии муҳити зист, бунёду барқарорсозии боғҳои фарҳангиву 
фароғатӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи боғдориву афзун на-
мудани ҳаҷми истеҳсоли меваҷоти аз лиҳози экологӣ тозаву 
хушсифат ҳамасола дар мавсими ниҳолшинониву кабудизоркунӣ 
саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд. Бинобар маълумоти 
Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар соли 2021 
аз ҷониби ҳизбиён 98 ҳазору 968 бех ниҳол шинонида шудааст. 
Тибқи натиҷагирӣ аз фаъолияти ҳизбиён дар ин самт давоми се 
соли охир дар қаламрави вилоят 301 ҳазору 576 бех ниҳоли гуногу-
ни сояафкану мевадиҳанда шинонида шудааст. 

Тоҷикистон дар баробари дорои манбаъҳои бузурги об будан, 
ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳаллу фасли масъалаҳои воба-
ста ба об аз сатҳи маҳаллӣ то ҷумҳуриявӣ ва сатҳи байналмилалӣ 
нақши пешоҳангӣ мебозад. Дар пайравӣ аз иқдомҳои сатҳи ҷаҳонии 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Президен-
ти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои об дар 
сатҳи ҷаҳонӣ баҳои баланд гирифтаанд, мо фаъолони ҳизбӣ вази-
фаи худ мешуморем,  ки ҷиҳати дар сатҳи баланд иҷро гардидани 
ҳадафҳои дар ин самт пешгирифтаи Роҳбари давлат саҳми арзан-
даи худро гузорем.  Аз ин рӯ дар самти таъмини сокинон бо оби 
ошомиданӣ аъзои ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни вилоят саҳми 
худро гузошта истодаанд. 

Фаъолияти Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон дар самти бунёди иншооти гигиенӣ назаррас арзёбӣ ме-
гардад. Давоми Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
ҷиҳати таъмини тозагӣ ва тарзи ҳаёти солим азнавсозии иншо-
оти гигиенӣ бо усули дренажӣ дар ҳар як манзили истиқоматӣ ва 
ҷойҳои ҷамъиятӣ ташаббус карда шуд. Дар ин давра дар ҳамкорӣ 
бо институти лоиҳакашии «Хатлон-шаҳрофар» лоиҳаи ангоравии 
иншооти гигиенӣ таҳия гардида, ройгон дастраси субъектҳои 
дахлдор гардонида шуд. Зимнан, дар соли сипаришуда 106 ва дар ду 
соли охир 290 иншооти гигиенӣ бо усули  дренажӣ дар манзилҳои 
истиқоматӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ 
қарор дода шудааст.

БУНЁДИ ПУЛ5

НИҲОЛШИНОНӢ7

ОБЁРИКУНОНӢ6

АЗНАВСОЗИИ 
ИНШООТИ ГИГИЕНӢ8
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Дар доираи Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
(2019–2021) ҳамчун та-
шаббуси нави ҳизбӣ 
тасмим гирифта шуд, 
ки дар ҳар як маҳалла 
Маркази ҷамъиятии 
қабул ва фурӯши 
маҳсулоти ҳунармандӣ 
якҷо бо Утоқи раи-
си Кумитаи маҳалла/
деҳот сохтмон кар-
да шавад. Зимнан, дар 
ҳамкорӣ бо институти лоиҳакашии «Хатлон-шаҳрофар» лоиҳаи ангора-
вии маркази болозикр таҳия гардида, ба тамоми ҷамоатҳо ва кумитаҳои 
маҳал дастрас карда шуд. Аз ҷумла, дар соли 2021 дар қаламрави вило-
ят 26 марказ ва дар ду соли охир ҷамъ 56 маркази фурӯши маҳсулоти 
ҳунармандӣ сохта, ба истифода дода шуданд.

Бо мақсади тақвият 
бахшидани фаъо-
лияти идоракунии 
маҳаллӣ ва дар ин за-
мина баланд бардош-
тани неруи худидора-
кунии маҳаллӣ ва дигар 
самтҳои вобаста ба 
рушди деҳот фаъо-
лони ҳизбӣ ҷиҳати 
ташкили шароити ар-
зандаи корӣ барои ра-
исони маҳаллаҳо даво-
ми соли сипаригардида 
дар бунёди 11 ҳуҷраи 
раисони кумитаҳои 
маҳалла/деҳот саҳм 
гузоштаанд. Давоми 
ду соли охир бошад бо 

ташаббусу дастгирии аъзои ҲХДТ дар вилояти Хатлон 63 ҳуҷраи раисо-
ни кумитаҳои маҳал сохта ба истифода дода шудааст. 

Электроникунонии муносибатҳои идоракунӣ ҳамчун 
самти поягузор дар ташаккули ҳукумати электронӣ 
дар кишвар аз самтҳои афзалиятноки сохторҳои ҳизбии 
вилоят ба шумор меравад. Имрӯз тамоми сохторҳои 
ҳизбии вилоят ба почтаи электронии расмӣ бо унвони 
@hkhdtkhatlon.tj гузашта, мукотибот байни кумитаҳо 
бо почтаҳои номӣ ҷорӣ шудааст. Дар соли 2021 гарди-
ши маводи электронӣ аз фаъолияти сохторҳои ҳизбии 
вилоят 54 ҳазору 814 ададро ташкил дод. Аз ҷумла, дар 
сомонаи Кумита – www.hkhdtkhatlon.tj – 4838 мавод ва 
саҳифаҳои иҷтимоӣ-42 ҳазору 762 мавод нашр гардида, 
тариқи почтаи электронӣ-12052 мактуб ирсол/ворид 
гардид. Аз ин шумора, дар умум дар шабакаи Интернет 
54 ҳазор 814 мавод ва тариқи сомона 1071 андеша ва 573 
вокуниш интишор ва паҳн карда шуд. 

Имрӯз дар сатҳи вилоят як сомонаи ҳизбӣ, 18 саҳифаи 
иҷтимоӣ ва дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо 1118 саҳифаҳои 
иҷтимоӣ дар шабакаи Фейсбук, ки ба кормандони ҳизбӣ 
ва аъзои фаъоли ҳизб вобастаанд, амал мекунанд.

Дар самти фаъолияти рақамӣ ва татбиқи ҳукумати 
электронӣ ташаббуси дигари ҳизбӣ, ин таҳияи Сомона-мах-
зани Кумитаи иҷрояи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва 26 зер-
сомона барои кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо мебошад, 
ки ҳоло ҷараён дорад. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки ташкили 
Сомона-махзани Кумита ва зерсомонаҳои он дар ҷоннок гар-
донидани фаъолияти ҳаррӯзаи Кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ 
нақши ниҳоят муҳим дорад. Аҳамиятнокии ин навоварӣ дар 
он аст, ки Сомона-махзан ҳамчун (1) идораи виртуалӣ ва ё 
маҷозӣ ташкил ёфта, (2) барои ҳар як кумитаи иҷроия со-
монаи муттамарказонидашуда ва худфаъолият таъсис, (3) 
амнияти иттилоотӣ таъмин, (4) вобастагӣ ба шабакаҳои 
иҷтимоӣ, ба мисоли Фейсбук, Ютуб ва ғайра кам ва бо муру-
ри вақт бартараф, (5) сатҳи дониш ва малакаи кормандони 
ҳизбӣ дар самти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 
баланд, (6) вақт ва маблағи зиёд сарфа, (7) иттилооти зи-
ёди ҳизбӣ барои истифодаи васеъ дастрас, (8) низоми на-
зорати электронии ҳаракати ҳизбӣ ташкил, (9) системаи 
фосилавии аъзокунӣ ва пардохти ҳаққи узвият фароҳам 
гардида, (10) низоми электронии хизматрасонӣ ва кумак ба 
эҳтиёҷмандон ва дигар гурӯҳҳои аҳолӣ ташкил меёбад. 

Роҳандозӣ гардидани 
амалиёти умумивилоятӣ 
зери унвони “Рӯзи 
ёдоварӣ” аз иқдомҳои 
шоистаи ҳизбиён дар 
ҳамкорӣ бо Шӯрои 
Ҳаракати ҷамъиятии 
ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон ба ҳисоб 
меравад. Ин ташаббуси 
дастаҷамъона ба хоти-
ри тоза намудани дохил 
ва атрофи қабристонҳо 

аз ҷониби аъзо ва ҷонибдорони ҳизб ҳар рӯзи якшанбеи охири моҳ амалӣ мегар-
дад. Дар соли сипаришуда 1432 маротиба дар қабристонҳо бо иштироки беш аз 
171974 аъзо ва ҷонибдорони ҳизб ҳудуди қабристонҳо аз алафҳои худрӯй тоза 
карда шуда, гирду атрофи шумораи муайяни онҳо бо девор ва симтур маҳкам 
карда шуданд. Ҳамзамон, дар мавзеъҳои муайяншуда ниҳолҳои сояафкан шино-
нида, деворҳои гирду атрофи қабристонҳо рангу бор гаштанд.

МАРКАЗИ ҚАБУЛ ВА ФУРӮШИ 
МАҲСУЛОТИ ҲУНАРМАНДӢ9

СОХТМОНИ УТОҚИ РАИСИ КУМИТАИ 
МАҲАЛЛА/ДЕҲОТ10

ЭЛЕКТРОНИКУНОНИИ 
ФАЪОЛИЯТ12

СОМОНА-МАХЗАНИ 
ЯГОНА13

РӮЗИ ЁДОВАРӢ11
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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

2221 23 24 25 26 27
ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР ЯНВАР

0° +11° +1° +4°  -1°  +6° -2°  +8°   -1°  +8°   -1° +9°   0° +10°

Дар самти рушди 
ҳунармандӣ баҳри даст-
гирии ҳунармандон 
саҳифаи фейсбукӣ - 
ht tps: / /www.facebook.
com/HunarhoiDasti таш-
кил карда шуд, ки ба-
рои ҷой кардан ва ба 
фурӯш баровардани 
маҳсулоти ҳунармандӣ 
(барои ҳунармандон ба 
таври ройгон) хизмат 
мерасонад. То имрӯз 
дар саҳифаи фейсбукии 
“Ҳунарҳои дастӣ” 379 
молу маҳсулот ҷой карда 
шудааст, ки муштариён дар як вақт бо арзиши маҳсулот, симои зоҳирӣ, тарки-
би истеҳсолӣ ва макони истеҳсол ва ё шахсияти истеҳсолкунанда – ҳунарманд 
шинос шуда, метавонанд, тариқи фосилавӣ молу маҳсулоти мехостаи худро 
фармоиш диҳанд.

Ташкил ва баргузо-
рии Конференсияи ил-
мии амалӣ таҳти ун-
вони «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат» аз 
ташаббусҳои ояндасо-
зи ҳизб ҷиҳати таҳким 
бахшидани рукнҳои 
илмӣ-амалии фаъолият 
ва ҳадафҳои барнома-
вии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон 
ҳамчун мактаби сиёсӣ 
арзёбӣ мегардад. Дар 
доираи Конференсияи 
мазкур, ки  ҳамзамон аз 
дастовардҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли 30-соли Истиқлолияти 
давлатӣ натиҷагирӣ карда шуд, олимону муҳаққиқон, ходимони сиёсӣ ва корши-
носону тадқиқотчиёне, ки ба корҳои илмиву тадқиқотӣ машғуланд, ширкат вар-
зиданд. Аз ҷумла, дар конференсияе, ки  соли 2020 дар ҳамкорӣ бо ДДБ ба номи 
Носири Хусрав дар шаҳри Бохтар баргузор гардид, 50 нафар  олимону муҳаққиқон 
ва дар Конференсияи рӯзи 6 октябри соли 2021 дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи дав-
латии Данғара дар ноҳияи Данғара 150 нафар олимону муҳаққиқони донишгоҳу 
донишкадаҳо, Академияи миллии илмҳо ва академияҳои соҳавии ҷумҳурӣ шир-
кат варзиданд. Конфронси мазкур дар шакли мустақим ва фосилавӣ (онлайн) 
баргузор гардида, дар он олимон, муҳаққиқон, ходимони сиёсӣ ва тадқиқотчиёни 
риштаҳои гуногуни илм аз донишгоҳу донишкадаҳои шаҳру ноҳияҳои Душан-
бе, Хуҷанд, Кӯлоб, Данғара ва хориҷи кишвар (Россия, Украина ва Молдова) бо 
пешниҳоди 80 мақолаҳои илмию таҳлилӣ оид ба мавзӯъҳои; «Сиёсатшиносӣ 
ва идоракунӣ»,  «Иқтисодиёт ва энергетика», «Ҳуқуқ, амнияти миллӣ ва 
муносибатҳои байналмилалӣ», «Кишоварзӣ ва саноатикунонӣ» иштирок наму-
данд.

Дар соли сипаригардида бо мақсади дастги-
рии доимии маъюбон дар шароити муосир саҳифаи 
иҷтимоии (фейсбукии) «Кумак ба маъюбон» - https://
www.facebook.com/kumakhkhdt таъсис дода шуд, ки 
принсипи кори он – тамоси бевоситаи хайрхоҳ бо 
шахси эҳтиёҷманд, маъюб буда, имконияти гириф-
тан ва ё доштани маълумоти бештар, дастгирии 
фосилавӣ ё кумаки пулии электронӣ, кумаки моддии 
суроғавӣ ва вазъияти воқеии шахси эҳтиёҷмандро 
кафолат медиҳад. 

Принсипи тамоси бевоситаи хайрхоҳ бо шах-
си эҳтиёҷманд боиси таваҷҷуҳи бештари шахсони 
хайрхоҳ гардида, бовариву эътимоди ашхоси сахо-
ватпешаро ба низоми хизматрасонӣ зиёд мегар-
донад ва он боиси кумакрасонии доимӣ ва суроғавӣ 
мегардад. Айни замон дар саҳифаи мазкур 282 нафа-
ри эҳтиёҷманд худро ба қайд гузоштааст, ки аз ин 
202 нафар ба вилояти Хатлон, ҳудудан 30 нафар ба 
шаҳри Душанбе, 28 нафар вилояти Суғд ва 22 нафар 
ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меоянд. 

Маврид ба ёдоварист, ки барномаи мазкури 
инноватсионӣ ҷиҳати татбиқ барои ҳудуди вилоя-
ти Хатлон ба нақша гирифта шуда буд, аммо шахси 
маъюб худ эҳтиёҷманд ва дастнигар аст, бинобар 
ин ҳайати идоракунӣ натавонист, ки бақайдгирии 
шахсони дигар минтақаҳоро рад кунад. Бақайдгирии 
хоҳишмандон ба таври ихтиёрӣ ва дар асоси дар-
хости хаттӣ ва электронӣ ба роҳ монда шудааст. 
Аз таҷрибаи фаъолияти начандон зиёди ҳизбиён 
дар ин самт чунин бармеояд, ки механизми муосири 
кумакрасонӣ ба ниёзмандон аз тартиби анъанавӣ аз 
бисёр ҷиҳат бартарӣ дорад. 

САҲИФАИ ФЕЙСБУКИИ 
"ҲУНАРҲОИ ДАСТӢ"15

МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ 
МИЛЛАТ16

САҲИФАИ ФЕЙСБУКИИ 
"КУМАК БА МАЪЮБОН"14●
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Боиси хушнудист, ки Маҷаллаи илмии «Мак-
таби сиёсии Пешвои миллат» дар китобхонаи 
электронии сатҳи байналмилалӣ, ки бо унво-
ни «ELIBRARY» ва ё «РИНЦ» дар байни олимон 
машҳур аст, ворид карда шуд. Аз ин пас, маводҳои 
дар ин китобхонаи маҷозӣ ҷой дода шуда, барои 
доираи васеи олимон дастрас буда, он ҳамчун 
асос зимни баррасии корҳои мустақили илмию 
таҳқиқотии муҳаққиқ ба инобат гирифта ме-
шавад, ки ин аз нуфузи байналмилалии Маҷаллаи 
илмии «Мактаби сиёсии Пешвои миллат» дарак 
медиҳад.

Яке аз дигар иқдомҳои муҳиме, ки дар 
ҳошияи татбиқи ҳадафҳои барномавӣ ҷиҳати 
рушди ҷомеаи шаҳравндӣ ва омодасозии кадрӣ 
пеш гирифта шудааст, ин ташаккули фаъоли-
яти волонтёрии ҳизбӣ арзёбӣ мегардад. Зеро 
ихтиёриёни ҷавон дар ташкил ва баргузории 
чорабиниҳои ҳизбӣ саҳми ниҳоят зиёд дошта, 
дар чорабиниҳои таблиғотию фарҳангӣ ба си-
фати хадамоти ёрирасон фаъолияти назаррас 
доранд. Аз ҷумла, давоми соли гузашта волон-
тёрон-аъзои ТҶҶ «Созандагони Ватан» дар бар-
тарафсозии хисороти офати табиии дар шаҳру 
ноҳияҳои Кӯлоб, А.Ҷомӣ, Вахш, Ш.Шоҳин, Ёвон 
ва Восеъ ба вуқӯъомада фаъолона иштирок на-
муда буданд. 

Ташаббуси навбатие, ки дар 
самти паҳн намудани иттилооти 
хабарии ҳизбӣ дар шабакаи Интер-
нет, бахусус, сомона ва саҳифаҳои 
иҷтимоӣ, аз ҷумла, Facebook ба роҳ 
монда шудааст, интишори пай-
вастаи мавод мебошад. Ин иқдом 
ҷиҳати таъмини фазои маҷозӣ бо 
маълумоти комил ва манфиатбахш 
мусоидат намуда, имконияти паҳн 
шудани маводи муғризона ва фитна-
оварро маҳдуд менамояд.  Зеро, то 
рӯи даст гирифтани ин ташаббус 
яке аз иллатҳои «маъруфият» пай-
до кардани маводи муғризона дар Ин-
тернет, ин набудан ва ё кам будани 
маводи иттилоотии комилу мусбӣ 

буд.  Вақт собит намуд, ки ин ташаббус саривақтӣ буда, ҳамчун фишанги идеологӣ аз ҷониби 
кормандони ҳизбӣ, аъзои гурӯҳи вакилони ҳизбӣ, вокунишгарон ва волонтёрони ҳизбӣ ҷиҳати 
муқовимат бар ниҳодҳои ифротӣ ва экстремистӣ нақши ниҳоят муҳим мебозад.  Ҳамзамон, бо 
тақвият бахшидани фаъолияти ҳизбиён дар ин самт метавон малака ва сатҳи дониши кор-
мандони ҳизбиро оид ба истифодаи шабакаи Интернет ва технологияҳои муосири иттилоотӣ 
таҳким бахшид. Тибқи таҳлилҳо дар ин самт маводи иттилоотӣ оид ба натиҷаи фаъолияти 
сохторҳои ҳизбии ҳудуди вилоят ҷамъоварӣ шуда, ки ҳамарӯза аз ҷониби шуъбаҳои тарғиботии 
кумитаҳои иҷроия интишор мегарданд, дар давраи аз 27-уми апрели соли пешин 20 ҳазору 758 
мавод тариқи 708 ҳазору 146 пайванд интишор шуда, таваҷҷуҳи 340 ҳазор 166 хонандаро ҷалб 
намудааст.

Ташаббуси наве, ки ҳамчун манбаи илова-
гии иқтисодӣ пеш гирифта шуд, ин ташки-
ли хоҷагиҳои ёрирасон дар назди кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо мебо-
шад. Ба ҳолати имрӯза барои ташкили 
хоҷагиҳои ёрирасон дар назди кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон, дар маҷмӯъ 40 гектор замин ҷудо 
карда шуда, ҳуҷҷатгузории ин заминҳо ва 
маъракаи кишту кор дар ин хоҷагиҳо идома 
дорад.

Ба сифати яке аз роҳҳои заминасоз 
ҷиҳати бо донишу малакаҳои касбии 
зарурӣ фаро гирифтани ҳайати корман-
дони ҳизбӣ дар сатҳи вилоят Маркази 
тренингӣ муҷаҳҳаз бо технологияи муоси-
ри иттилоотӣ таъсис дода шуд. Фаъоли-
яти Маркази мазкур дар асоси барномаҳои 
таълимӣ ва бо ҷалби коршиносони соҳа 
ва омӯзгорони риштаи ҷомеашиносӣ-
идеологӣ бо реҷаи доимӣ ба роҳ монда ме-
шавад. 

Таъсиси гурӯҳи вокунишгарони ҳизбӣ аз 
ташаббусҳои муҳими ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон дар соли сипаригардида мебошад, ки дар 
самти ҳифзи афкори ҷомеа аз иттилооти ха-
тарзои гурӯҳҳои ифротгарову экстремистӣ 
нақши муассир дорад. Ин гурӯҳи 80 нафара, ки 
бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ, экстремиз-
му хурофотпарастӣ ва дигар зуҳуроти номат-
луб дар вилояти Хатлон таъсис ёфтааст, да-
воми ин муддат дар муқовимат бо ниҳодҳои 
экстремистӣ тариқи шабакаи Интернет 2038 

ЭЪТИБОРИ ҶАҲОНИИ 
"МАКТАБИ СИЁСИИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ"17

ФАЪОЛИЯТИ 
ВОЛОНТЁРӢ22

ИНТИШОРИ МАВОД18

ХОҶАГИҲОИ 
ЁРИРАСОН20

МАРКАЗИ 
ТРЕНИНГӢ21

ВОКУНИШҲОИ 
ҲИЗБӢ19

вокуниш нишон дода, 868 мақолаи таҳлилӣ (ва 
1069 шарҳ алайҳи маводҳои муғризона интишор 
намуда, 81 маротиба тариқи тамоси мустақими 
аудио ва видеоӣ алайҳи барномаҳои муғризона 
баромад намудаанд.

№3, 21.01.2022
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Дар самти тарбияи ватандӯстӣ ва шуҷоатмандии ҷавонон ва бо 
дарназардошти таҳлили мушкилоти ин самти фаъолият соли си-
паригардида Барномаи «Сарбози ихтиёрӣ» таҳия гардида, мавриди 

Дар ҳошияи эълон гардидани 5-солаи рушди саноат ва таъмини 
амнияти озуқаворӣ дар кишвар ҳизб тасмим гирифтааст, ки ба си-
фати хоҷагии ёрирасон Шабакаи хизматрасонии логистикӣ оид ба 
маҳсулоти кишоварзиро дар шакли Сомона-мағоза ташкил намояд. 
Ҳадаф аз ин ташаббуси инноватсионӣ дастрас ва таъмин намудани 
марказҳои савдо, тарабхонаҳо, осоишгоҳҳо ва ғайра бо маҳсулоти гу-
ногуни кишоварзӣ мебошад. Айни замон консепсия ва ё лоиҳаи консеп-
туалии Шабакаи мазкур таҳия гардида, бо ҷалби мутахассисони соҳа 
таҳияи нақшаи тиҷоратии он мавриди баррасӣ мебошад.

БАРНОМАИ "САРБОЗИ 
ИХТИЁРӢ"23

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ25

ШАБАКАИ ХИЗМАТРАСОНИИ 
ЛОГИСТИКӢ24

баррасӣ қарор дорад. Ин механизми муосири ҷамъиятӣ омили хуби 
сафарбарнамоии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ шуда метавонад, аммо 
дар амал татбиқ намудани он бо истифода аз иқтидори ташкилӣ, 
аз ҷумла, истифодаи раисони ташкилотҳои ибтидоии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар маҳаллаву деҳот ва раисони 
кумитаҳои маҳаллаву деҳот метавон амалӣ намуд. Ба барномаи 
мазкур ба сифати дастурамал барои кормандони ҳизбӣ Роҳнамо 
барои ҷалби сарбози ихтиёрӣ замима гардидааст, ки аз 13 қадами 
татбиқ иборат буда, системаи ҷамъиятеро мемонад, ки дар он 
сохтори ҳизбӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои 
қудратӣ (комиссариати ҳарбӣ) ва ҳамчунин, мақомоти худфаъоли-
яти ҷамъиятӣ уҳдадориҳои хоси худро дорад. Дар доираи амалӣ 
гардидани ин Барнома ҳавасмандии шаҳрвандон ҷиҳати сафарбар 
кардани фарзандони худ ба хизмати ҳарбӣ зиёд шуда, иҷрои нақшаи 
даъват ба хизмат ҳарбӣ сари вақт таъмин  мешавад.

Ташаккулёбии Рейтинги ҳизбӣ дар вилояти Хатлон ба дасту-
ру ҳидоятҳои пайвастаи роҳбарияти олии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон асос меёбад, ки ба рушди устувори фаъолияти 
ҳизбӣ, ташаббускорию навоварӣ ва такмили тарзу услуби муосири 
идоракунӣ равона карда шудааст.

Рейтинг – намуди баҳогузорӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфташу-
дааст, ки ин усули муосир корманд ё худ иҷрокунандаро барои ба 
сатҳи нави коргузорӣ ҷавобгӯ будан водор месозад. Ҳамчунин, яке 
аз натиҷаҳои самарабахши Рейтинги ҳизбӣ ин такмили дониш, 
сатҳу сифати иҷрои саривақтии уҳдадориҳо, бедор намудани завқу 
рағбат ба фаъолияти касбӣ ва омили таконбахши ҳайати корӣ 
ҷиҳати иҷрои пурмаҳсули вазифаҳо ва саъю талоши онҳо барои 
мақоми пешсафиро соҳиб шудан мебошад.

Таҷрибаи Рейтинги ҳизбӣ дар фаъолияти сохторҳои ҳизбии 
вилояти Хатлон дар муҳлати якуним соли охир самаранокӣ ва 

аҳмиятнокии худро бараъло нишон дод. Мавриди зикр аст, ки ин 
таҷриба аз ҷониби роҳбрияти Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон барои татбиқ дар сатҳи ҷумҳурӣ 
мавриди баррасӣ қарор дорад. Зеро, маҳз рейтинги ҳизбӣ имконият 
дод, ки имрӯз нишондиҳандаҳои сифатии фаъолият дар вилояти 
Хатлон аз нав ташаккул ёфта, рушди устувор касб намоянд.

№3, 21.01.2022
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Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

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

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

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

ТАВАҶҶУҲ!

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.

Пеш аз оғози им-
тиҳон падар ба писар 
мегӯяд: 

– Агар имсол ҳам 
аз имтиҳонҳо нагузарӣ, 
маро "падарам" нагӯ!  

(Баъди имтиҳонҳо)  
   Падар
– Аа.. бачам, им-

тиҳоно чӣ шуд? 
   Писар
–  Мебахшед 

шумо ки? ..нашинохте-
стам.

***
Афандӣ мехоҳад ба 

сардор "намёк" диҳад, 
ки лоиқи мукофот аст 
ва мегӯяд: 

– Раис, имшаб хоб 
дидам, ки шумо ба ман 
раҳматнома ва муко-
фоти пулӣ додаед. 

Сардор: 
– Раҳматномаро 

ба худат мон, лекин 
ҳамон пулро ба корхона 
баргардон, ки худамон 
эҳтиëҷ дорем. 

Гирдоваранда 
Албина МИРЗОҚУЛОВА

БИЁ БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электро-
нии info@hkhdtkhatlon.tj  расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  
ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

Ҷавоби кроссворди ҳафтаномаи №02

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. Корманди ҳизбӣ дар доираи 

он рафтор менамояд 2.Ҳаммаънои 
“муносиб” 3.Муайянкунандаи мавқеи 
ҳизб дар ҷомеа 4. Неруи накӯкорон 
дар ташкилоту иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ 5.Ҳаммаънои пешрафт, 
тараққиёт 6. Мавқеъгирӣ дар 
муборизаҳои идеологӣ 7. Шабакаи 
иҷтимоӣ 8. Кумитаи иҷроияи ғолиб 
дар нуҳмоҳаи соли 2021 (тибқи 
нишондиҳандаҳои рейтингӣ) 9. 
Мақомот дар Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон 10.Ҳаммаънои “ха-
зина” 11. Мукофот барои хизматҳои 
махсус 12. Яке аз амалҳои хайр 
13.Асосҳои сохти давлатдориро му-
айян мекунад 14.Ҳадаф аз тарғибу 
ташвиқи ташаббусҳои ҳизбӣ 15. Яке 
аз ташаббусҳои ҳизбиён дар доираи 
“25 ташаббуси созанда” 16.Таъли-
моти иловагӣ барои такмили их-
тисос 17. Ҳаммаънои “ибтикор” 
18.Чорабинии оммавии хайриявӣ 
19.Фармоиш барои дастрасии на-
шрия 20.Машғулияти гурӯҳӣ 21.Ба 
кӯмаку дастгири доимӣ эҳтиёҷ 
дорад 22.Шаҳр дар ҷанубу ғарбии 
Тоҷикистон

АЗ БОЛО БА ПОЁН 
1. .... Ватан – гурӯҳи ташаббускор 

дар ҲХДТ 2. Ҳаммаънои “мақсад” 3. Во-
ситаи таблиғот 4. Нишондиҳандае, 
ки фаъолнокӣ тибқи он муайян карда 
мешавад 5. Ба эҳтиҷёманд расони-
данаш савоб аст 6. Яке аз шаҳрҳои 
Тоҷикистон 7.Равзанаи иттило-
расонии интернетӣ 8.Аксарият 
дар аҳзоби сиёсӣ 9. Муқаддасоти 
давлатӣ 10. Маҳаки пешгирӣ аз 
таҳдидҳои хатарзо 11.Василаи паҳн 
намудани мақолаву хабарҳо 12. Ҳар 
нафар дар фаъолияташ бояд дошта 
бошад 13.Он ки мукотиботи расмӣ ва 
ҳуҷҷатҳои ҷории муассисаеро идора 
мекунад 14. Маълумотномаи бидуни 
матн 15. Ҳаммаънои “муқоиса” 16. 
ҷавонон нерӯи ..... 17. Муҳофизи марзу 
бум 18. Ҳаммаънои “Роҳнамо” нишон-
дод 19. Амали дар хотирот мондагор 
20.Диёри орзуҳо 21.Донандаи илм.

ТАВАҶҶУҲ!
Кроссворди нашрияи «Ҳамрози 

халқ» №02 (13.01.2022)-ро Маҳ-
мадуллозода Хусрав, сармута-
хассиси Раёсати молияи шаҳри 
Бохтар дуруст пур кард. 

ЧАП БА РОСТ:
         1. Марз
         2. Бедил
         3. Сипоснома
         4. Олмони
         5. Амонатбонк
         6. Дудмон
         7. Рупия
         8. Нафт
         9. Европа
         10. Обнинск
         11. Эрка
         12. Камароб
         13. Шумора
         14. Ашт
         15. Арал

         16. Саноатикунон?
         17. Аудит
         18. Тамрин
         19. Австралия
         20. Ором
         21. Намангон
         22. Никотин
         23. Косинус

   АЗ БОЛО БА ПОЁН:          
          1. Америка
          2. Испания
          3. Юсуф
          4. Обанбор
          5. Ананас
          6. Федченко

          7. Бадахшон
          8. Либос
          9. Бартанг
          10. Гренландия
          11. Ромит
          12. Виркан
          13. Сабад
          14. Домод
          15. Айсберг
          16. Орбита
          17. Азм
          18. Суханчин
          19. Рашк
          20. Санглох
          21. Анис


