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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

Д ар идомаи сафари корӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар бинои 

иловагии таълимӣ, табобатӣ ва хобгоҳи донишҷӯёни Муасси-
саи ғайридавлатии таълимии “Коллеҷи тиббию иҷтимоии шаҳри 
Бохтар”-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.

ИФТИТОЊИ БИНОИ ИЛОВАГИИ МУАССИСАИ 
ЃАЙРИДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ “КОЛЛЕЉИ 
ТИББИЮ ИЉТИМОИИ ШАЊРИ БОХТАР”

Бинои мазкур  бо дарназар-
дошти талаботи муосир бунёд гар-
дида, дар он барои илмомӯзиву 
истиқомати донишҷӯён ва табобати 
беморон шароити зарурӣ фароҳам 
оварда шуда, он бо санъати ба-
ланди меъморӣ оро ёфтааст. Дар 
иншооти мазкур 25 синфхонаи 
таълимӣ бо 400 ҷойи нишаст  ва 
муҷаҳҳаз бо асбобу аёниятҳои за-
монавии таълимӣ фароҳам овар-
да шудааст. Дар бино кафедраҳои 
фармасевтӣ ва ҳамширагӣ ҷойгир 
буда, ҳамчунин 9 толори алоҳидаи 
лексионӣ дар дохили он ҷой дода 
шудааст, ки бо истифода аз чунин 
имконоти мусоид минбаъд сатҳу 
сифати таълим дар коллеҷ боз ҳам 
баландтар бардошта мешавад.

Зимни боздид ба Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ит-
тилоъ доданд, ки дар бинои иловагӣ 
2 синфхонаи технологияи иттилоотӣ 
бунёд ёфтааст, ки дар онҳо 50 ком-
пютери замонавии пайваст бо хати 
интернет насб гардидааст. Ҳамин 
гуна шумораи компютерҳо дар му-
ассиса ба беш аз 120 адад расони-
да шуда, синфхонаҳо бо тахтаҳои 
электронӣ ва аёниятҳои муосири 
таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд, Дар 
бинои иловагии муассиса ҳамчунин 
китобхона бо толори алоҳидаи 
хониш, ки 50 ҷойи нишаст до-
рад, ташкил гардида, дар он ба-
рои донишҷӯён китобҳои соҳавию 
бадеӣ дастрас мебошад. Китобхо-
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наи электронии коллеҷ ба хати ба-
ландсуръати интернет пайваст буда, 
донишҷӯён барои такмил додани 
дониши худ аз он истифода хоҳанд 
бурд. Иншооти нав инчунин дорои 
хобгоҳ барои 308 нафар донишҷӯёни 
аз ноҳияҳои дурдаст мебошад. 

Дар доираи дастуру супоришҳои 
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар бинои нав масъулин 
беморхонаи назди коллеҷро таъ-
сис доданд, ки он бо дастгоҳҳои 
соҳавӣ азҷумла, кардиомонитор, 
дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ ва 
рахтҳои хоби мутобиқ ба талаботи 
махсуси соҳавӣ ва дигар воситаҳои 
ёрирасон таъмин мебошад. Бемор-
хона дорои 24 кати хоб буда, табо-
бати беморон дар ин ҷо бо ҷалби 
мутахассисони баландтаҷриба 
амалӣ карда мешавад.

Бояд гуфт, ки ташкили бемор-
хона дар назди коллеҷ минбаъд 
барои омода кардани мутахас-
сисони баландтаҷрибаву кордон 
мусоидат карда, донишҷӯён дар 
баробари дарсҳои назариявӣ, 
дар ин ҷо машғулиятҳои амалӣ 
мегузаронанд. Қобили зикр аст, 
ки дар рафти муолиҷаи шахсо-
ни бемор бо роҳбарии табибони 
соҳибтахассус иштирок менамо-
янд. Ҳамчунин иншооти нав дорои 
гӯшаи гиёҳдармонӣ буда, ба бемо-
рон доруҳое, ки аз гиёҳҳои шифо-
бахш омода гардидаанд, пешниҳод 
карда мешавад.

Дар назди коллеҷ барои 
донишҷӯёну кормандони муассиса 
ва нафарони табобатгиранда би-
нои алоҳидаи ошхона бунёд гар-
дида, дар он дар як вақт ба 150 
нафар хизмат расонида мешавад. 
Ҳамчунин, дар таҳхонаи ин бино 
толори варзишӣ ҷой дода шудааст.

Коллеҷи тиббию иҷтимоии 
шаҳри Бохтар самараи даврони 
соҳибистиқлолии мамлакат буда, 
айни замон дар он 1696 нафар 
донишҷӯ аз рӯйи ихтисосҳои кори 
табобатӣ, кори момодоягӣ, кори 
ҳамширагӣ ва кори фармасевтӣ 
таҳсил менамоянд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
боздид ба сифати корҳои анҷомёфта 
ва ташкили беморхона дар назди 
коллеҷ баҳои баланд дода, масъулин-
ро вазифадор намуданд, ки имконоти 
фароҳамшударо барои омодасозии 
мутахассисони соҳибмалакаи бахши 
тиб ҳамаҷониба истифода баранд. 

ИФТИТОҲИ КОРХОНАИ БАНДУ
БАСТИ МЕВАЮ ХУШКМЕВА ВА

САБЗАВОТ ДАР ШАҲРИ БОХТАР

Дар доираи сафари корӣ дар 
шаҳри Бохтар Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Ҷамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди “Деҳаи ман”-ро  мавриди 
истифода қарор доданд.

Корхонаи мазкур дорои 6 хати 
коркард ва банду басти меваю 
хушкмева ва сабзавот буда, бо 
дастгоҳҳои муосири истеҳсолӣ 
таъмин мебошад. Таҷҳизоти кории 
корхона ба таври автоматӣ фаъо-
лият намуда, дар як соат имконият 
дорад, ки 3 тонна сабзавот ва то 
120 килограмм маҳсулоти дона-
гиро банду баст намояд. Ҳоло дар 
корхонаи навтаъсис банду басти 14 
навъи меваю хушкмева ва сабза-
вот роҳандозӣ гардида, дастгоҳҳои 
корӣ имконият медиҳанд, ки бо 
пайдо гардидани талабот номгӯи 
маҳсулот ба таври назаррас зиёд 
карда шавад.

Коргоҳи “Деҳаи ман” бо 45 
хоҷагии кишоварзӣ шартномаи 
ҳамкорӣ дошта, имконият дорад, 
ки фармоиши хоҷагиҳои деҳқониро 
барои банду басти маҳсулоти 
истеҳсолнамудаашон иҷро намо-
яд. Ҳоло маҳсулоти банду баст-
гардидаи корхона ба мағозаву 
фурӯшгоҳҳои шаҳрҳои Душанбе, 
Бохтар ва дигар минтақаҳои кишвар 
пешниҳод карда мешавад. Коргоҳи 
мазкур бо саҳми соҳибкорони 
маҳаллӣ ва шарикони рушд (Бар-
номаи рушди Созмони Милали 
Муттаҳид ва Агентии Ҷопон оид ба 
ҳамкориҳои байналмилалӣ) бунёд 

гардида, дар он 15 сокини маҳаллӣ, 
ки аз курсҳои бозомӯзӣ гузаштаанд, 
соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд.   

Зимни боздид Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди 
чунин корхонаҳоро василаи муҳими 
таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор маъ-
нидод намуда, барои роҳандозии 
содироти маҳсулоти банду баст-
гардида ба масъулин дастур ва 
маслиҳатҳои муфид доданд.

БА ИСТИФОДА ДОДАНИ КОР-
ХОНАИ ИСТЕҲСОЛИ ҚУБУРҲОИ 
АСБЕСТӢ ДАР ШАҲРИ БОХТАР

2 ноябр дар идомаи сафари 
корӣ дар шаҳри Бохтар Сарва-
ри давлат Корхонаи истеҳсоли 
қубурҳои асбестии Ҷамъияти до-
рои масъулияти маҳдуди “Бохтар-
шифер”-ро мавриди истифода 
қарор доданд.

Корхонаи мазкур дар минтақаи 
саноатии шаҳри Бохтар аз ҷониби 
соҳибкори ватанӣ Дӯстмурод 
Маҷидов дар масоҳати як гектар 
дар доираи нақша-чорабиниҳо 
ба истиқболи ҷашни 35-солагии 
Истиқлоли давлатӣ ва панҷсолаи 
рушди саноат бунёд гардидааст. 
Зикр гардид, ки ин аввалин кор-
хонаи саноатӣ дар шаҳри Бохтар 
аст, ки ба истеҳсоли қубурҳои 
асбестӣ машғул мешавад. Фаъо-
лияти корхонаи мазкур дар 2 баст 

ба роҳ монда шуда, дар он беш аз 
30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи 
кори доимӣ ва маоши хуб таъмин 
гардиданд.

Мавриди зикр аст, ки санги асос 
барои бунёди корхона моҳи марти 
соли 2021 аз ҷониби  Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта 
шуда буд ва он дар муддати якуним 
сол бо сифати баланд сохта шуд.  

Иқтидори истеҳсолии корхона  
дар як шабонарӯз аз 500 то 800 
дона қубури асбестӣ ва дар як сол 
260 ҳазор дона қубур буда, бо дар-
назардошти талаботи бозор, имко-
нияти аз ин ҳам бештар истеҳсол 
кардани маҳсулоти ҷавобгӯи та-
лаботи меъёрҳои байналмила-
лиро дорад. Роҳбарияти корхона 
дар раванди истеҳсолот ба сифа-
ти маҳсулот диққати ҷиддӣ зоҳир 
намуда, бо таъмини бозорҳои 
дохилӣ, дар оянда нақша доранд, 
ки содироти қубурҳои асбестиро ба 
хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд.

Саҳмгузорӣ дар татбиқи 
ҳадафи 4-уми миллӣ – саноатику-
нонии босуръати мамлакат, афзун 
намудани ҳаҷми истеҳсолот ва 
дар ин замина таъмин намудани 
сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор аз 
мавзуъҳои асосии суҳбати Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо роҳбарият, коргарону 
мутахассисони корхонаи навбунёд 
буд. Таъкид гардид, ки бо татбиқи 
ин ҳадафи стратегӣ кишвари мо ба 
рушду пешрафти иқтисодии беш-
тар расида, барои сокинон зинда-
гии шоиста фароҳам хоҳад шуд.

Баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти 
Корхонаи истеҳсоли қубурҳои ас-
бестии Ҷамъияти дорои масъули-
яти маҳдуди “Бохтар шифер” Сар-
вари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба бунёди боз як корхонаи 
дигари ин ҷамъият санги асос гу-
зоштанд. Бо бунёди корхонаи нави 
ҶДММ “Бохтар шифер” дар оянда 
боз 20 нафари дигар бо ҷойи кори 
доимӣ таъмин шуда, шумораи кор-
гарони ин ҷамъият ба 90 нафар 
расонида мешавад.

Маврид ба ёдоварист, ки дар 
доираи сафари кории Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои 
Қубодиён, Шаҳритус, Панҷ, Бохтар 
ва  Ёвони вилояти Хатлон як қатор 
иншооти муҳими хизматрасонӣ, 
аз қабили биноҳои маъмурӣ, 
муассисаҳои соҳаҳои маориф, 
тандурустӣ, иншооти фарҳангиву 
фароғатӣ ва корхонаҳои саноати-
ро мавриди баҳрабардорӣ қарор 
дода шуд.

www.prezident.tj
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Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ИДОМАИ АКСИЯИ “АЛБОМ-
ЭСТАФЕТА” ДАР ХАТЛОН

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР КЎШОНИЁН

«АЛБОМ- ЭСТАФЕТА»
ДАР НОЊИЯИ 

ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” 
ДАР НОЊИЯИ ЉАЙЊУН

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР ВАХШ

“Ал б о м - Э с т а ф е т а ” 
таҳти унвони “30-соли 

созандагӣ бо Пешвои  муаз-
зами миллат” санаи 25 октябр 
аз шаҳри Левакант ба ноҳияи 
Кӯшониён расид.

Дар даромадгоҳи ноҳия 
бо иштироки раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода 
“Албом-Эстафета”-ро раиси 
шаҳри Левакант Файзиддинзо-
да Бунафша ва раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Лева-

кант Олимзода Низора ба раи-
си ноҳияи Кӯшониён Вализода 
Икромиддин Сироҷиддин ва ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Кӯшониён Ҳакимзода 
Миҷгона супориданд.

Пас аз қабули “Албом-
Эстафета” дар маркази ноҳия 
бо иштироки беш аз 500 на-
фар аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
роҳпаймоӣ доир гашт.

Дар идомаи чорабинӣ 
меҳмонон аз намоишигоҳи 
ҳунарҳои дастӣ ва рафти 
мусобиқаҳои варзишӣ ди-
дан намуда, ба фаъолон ва 

 Аксияи ҷумҳуриявии “Албом-Эстафета” таҳти унвони 
“30-соли созандагӣ бо Пешвои муаззами миллат” бахшида 
ба 30-юмин солгарди Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо ташаббуси Кумитаи Иҷроияи Марказии 

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида-
аст, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷамъбаст гардид.   

ғолибони мусобиқа туҳфаҳои 
хотиравӣ тақдим карда шуд.

Сипас, дар маҷлисгоҳи 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти далватии ноҳия 
бо иштироки роҳбарияти 
ноҳия, масъулини ҳизб, 
собиқадорон ва фаъолони 
ҳизб ҳамоиш доир гардид.

Дар рафти ҳамоиш раи-
си Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон Мира-
лиён Қиёмиддин Абдусалим-
зода аз ҷумла қайд кард, ки 
Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйдоди 
тақдирсоз барои мо марду-
ми тоҷик ба ҳисоб меравад. 
Маҳз заҳматҳову талошҳои 
бесобиқаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
буд, ки имрӯз мо ба сулҳу 
ваҳдати комили сартосарӣ, 
якпорчагии марзу буми киш-
вар, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои ин-
сон ва шаҳрванд расидем ва 
муттаҳид гардидем.

Зимнан, дар идомаи 
ҳамоиш чанде аз собиқадорон 
ва аъзои фаъоли ҳизб доир ба 
нақшу манзалати Иҷлосияи 
XVI Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баромад намуда, 
онро дар таъмини сулҳу суботи 
мамлакат муҳим ва саривақтӣ 
арзёбӣ намуданд.

Нимаи дуюми рӯзи 25 
октябр раиси ноҳияи 

Кӯшониён Вализода Икромид-
дин Сироҷиддин ва раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Кӯшониён Ҳакимзода Миҷгона 
“Албом-Эстафета”-ро ба раиси 
ноҳияи Вахш Қурбоналӣ Юсу-
фов ва раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш Сабоҳат 
Салимова супориданд.

Дар ин чорабинӣ Миралиён 

Қиёмиддин Абдусалимзода, ра-
иси КИ ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон иштирок дошт.

Чун анъана пас аз қабули 
“Албом-Эстафета” дар мар-
кази ноҳияи Вахш бо иштиро-
ки аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
роҳпаймоӣ сурат гирифт.

Ҳамзамон, меҳмонон аз 
маҳсули дасти ҳунармандон ва 
намоиши бозиҳои шавқовари 
варзишгарони ноҳия дидан на-

муда, ба як қатор варзишгаро-
ни фаъол туҳфаҳои хотирмон 
тақдим карданд. 

Сипас, дар маҷмааи "Оф-
тобак" бо иштироки меҳмонон, 
собиқадорону фаъолони ҳизб 
ҳамоиш доир гардид.

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон иброз дошт, ки Шурои 
Олии кишвар роҳбарияти нави 
мамлакатро таҳти сарварии 
Эмомалӣ Раҳмон интихоб на-
муд. Маҳз раиси тозаинти-
хоби Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҳамзамон Сар-
вари давлат барномаи мукам-
мали раҳоӣ аз буҳрони сиёсӣ, 
иқтисодӣ, фарҳангию маъна-
вии кишварро ба миён гузошт. 
Иҷлосияи ХVI-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон собит 
сохт, ки мардуми Тоҷикистон 
дорои қувваи солим ва таво-
ноест, ки пеши роҳи ҳамагуна 
моҷароҷӯиро гирифта метаво-
над ва обрӯву нуфузи мамла-
катро дар арсаи байналмилалӣ 
муаррифӣ ва ҳифз менамояд.

26 октябри соли равон Ак-
сияи ҷумҳуриявии «Ал-

бом-Эстафета" аз ноҳияи Вахш 
ба ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
расид. Аксияи мазкур бо ишти-
роки Убайдуллои Файзулло, ра-
иси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, 
Миралиён Қиёмиддин Абдуса-
лимзода, раиси КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон ва Лола Сулай-
монова, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалоллиддини 
Балхӣ сурат гирифт.

Нахсут, дар назди майдони 
парчами давлатӣ бо иштироки 
аъзои ТҶҶ “Созандагони Ва-
тан”, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
роҳпаймоӣ доир гардид.

Дар идомаи чорабинӣ 
меҳмонон ва дигар иштирокчиё-
ни аксия аз намоишгоҳи маҳсули 
ҳанармандон ва дастовардҳои 
варзишгарони ноҳия дидан на-
муданд. Ҳамзамон аз хона-му-
зейи Ҷалолиддини Балхӣ дидан 
карда, аз таърихи зиндагиномаи 
ин донишманди маъруф воқиф 

гардиданд.
Идомаи чорабинии мазкур 

дар мактаби байналмилалии 
Президентӣ баргузор гашт. 
Эшбӯрӣ Эсанқулов, иштирокчии 
Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад 
намуда, гуфт, ки маҳз ҳамин да-
лериву шуҷоатмандии Роҳбари 
давлат сабаб шуд, ки милла-
ти тоҷик аз вартаи нобудшавӣ 
раҳоӣ ёфт ва Тоҷикистон ба як 
кишвари амну обод табдил гар-
дид. Ҳамчунин, дигар иштирок-
чиёни ҳамоиш доир ба нақш ва 
манзалати иҷлосия дар таҳкими 
соҳибистиқлолии кишвар баро-
мад намуда, ҷавононро барои 
ҳифзи арзишҳои миллӣ, ра-
сидан ба қадри дастовардҳои 
замони соҳибистиқлолӣ даъ-
ват кармуданд. Дар фарҷоми 
ҳамоиш ба як қатор фаъолони 
ҳизб аз ҷониби Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ туҳфаҳои хотиравӣ 
тақдим карда шуд.

Нимаи дуюми 26 октябр 
Аксияи ҷумҳуриявии 

“Албом-эстафета” зери унвони 
“30-соли созандагӣ бо Пешвои 
муаззами миллат” бахшида ба 
30-солагии Иҷлосияи XVI Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дар ноҳияи Ҷайҳун доир гардид.

“Албом-эстафета” аз ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ба ноҳияи 
Ҷайҳун ворид гардид.

Ёдовар мешавем, ки “Албом-
Эстафета”-ро дар даромадгоҳи 
ноҳияи Ҷайҳун раиси ноҳия 
Одиназода Абдулҳафиз, ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода, ра-
иси Шурои собиқадорони ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Аҳмадҷон 
Ализода ва раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар Ҷайҳун 
Ҳасанзода Тағоймурод дар 
вазъияти тантанавӣ истиқбол 
гирифтанд.

Шурӯъ аз даромадгоҳи ноҳия 
бо  иштироки  собиқадорону  
фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ  роҳпаймоӣ доир гардид. 

Дар идомаи чорабинӣ 
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Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Дӯстӣ 100 % 6
Левакант 100 % 7
Панҷ 100 % 8
Фархор 100 % 9
Н. Хусрав 100 % 10
Ховалинг 96,0 % 11
Ҷайҳун 95,4 % 12
Ш. Шоҳин 93,4 % 13
Хуросон 93,3 % 14
Бохтар 87,3 % 15
Ҳамадонӣ 85,7 % 16
Кӯлоб 85,0 % 17
Норак 80,0 % 18
Кӯшониён 79,3 % 19
Муъминобод 78,7 % 20
Ҷ.Балхӣ 74,7 % 21
Қубодиён 69,6 % 22
Вахш 69,6 % 23
Ёвон 69,2 % 24
Данғара 63,0 % 25

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Левакант 100 % 4
Восеъ 100 % 5
Кӯшониён 100 % 6
А.Ҷомӣ 100 % 7
Балҷувон 100 % 8
Дӯстӣ 100 % 9
Бохтар 100 % 10
Ш. Шоҳин 100 % 11
Панҷ 100 % 12
Данғара 97,2 % 13
Хуросон 95,7 % 14
Ҷайҳун 95,0 % 15
Норак 92,9 % 16
Вахш 90,9 % 17
Ховалинг 90,3 % 18
Кӯлоб 88,5 % 19
Муъминобод 88,3 % 20
Ҳамадонӣ 88,0 % 21
Фархор 87,5 % 22
Ҷ. Балхӣ 85,2 % 23
Қубодиён 84,9 % 24
Ёвон 84,5 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 85,3%  (33267 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 94,1%  (20045 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.

Субҳи 27-уми ояктябр “Ал-
бом-Эстафета” таҳти унвони 

“30-соли созандагӣ бо Пешвои му-
аззами миллат” аз ноҳияи Ҷайҳун 
ба ноҳияи Панҷ расид.

«Албом-Эстафета»-ро муо-
вини раиси ноҳияи Ҷайҳун Бахт-
давлатзода Гулбаҳор Бахтибек, 
раиси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода 

Тағоймурод ба муовини раиси 
ноҳияи Панҷ Хайринисо Кенҷаева 
ва раиси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи Панҷ Файзизода 
Каримҷон Нозил супориданд.

Баъдан, бо иштироки меҳмонон, 
роҳбарияти ноҳияи Панҷ ва зиёда 
аз 1500 нафар аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб, аъзои ТҶҶ "Созандагони Ва-
тан” роҳпаймоӣ баргузор гардид.

Дар ин рӯз меҳмонон ба майдо-
ни варзишии ноҳия ташриф овар-
да, аз вазъи клубҳои варзишӣ ва 
шароиту имкониятҳои варзишии 
ҷавонон ошноӣ пайдо карданд. 
Дар идомаи чорабинии мазкур 
меҳмонон ба қисми ҳарбии воқеъ 
дар ноҳияи Панҷ ташриф оварданд. 
Дар ин ҷо меҳмононро тарбиятги-
рандагони Муассисаи томактабии 
қисми ҳарбӣ истиқбол гирифтанд. 
Баъди тамошои осорхонаи қисми 
ҳарбӣ, иштирокчиён аз китобхона 
ва гӯшаи китобҳои Пешвои муаз-
зами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дидан намуданд.

Сипас, дар толори қисми ҳарбӣ 
вохӯрии сокинону фаъолони 
ҲХДТ, роҳбарияти ноҳияи Панҷ ва 
собиқадорони бо аскарону афса-
рони қисми низомӣ баргузор гар-
дид. Зимни мулоқот  меҳмонон ва 
собиқадорони соҳаҳои гуногун оид 
ба нақши Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва хизматҳои шоёни Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар таҳкими Истиқлоли давлатӣ 
андешаронӣ карданд. 

26 октябр Аксияи 
ҷумҳуриявии “Эл-

бом–Эстафета” таҳти унвони 
“30-соли созандагӣ бо Пешвои 
муаззами миллат” ба ноҳияи 
Дӯстӣ ворид гардид. 

“Албом-Эстафета” аз ноҳияи 
Панҷ ба ноҳияи Дӯстӣ расид ва 
дар  даромадгоҳи ноҳия Ни-
шонзода Даврон, раиси ноҳияи 
Дӯстӣ ва Абдулҳафиз Қурбонов, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Дӯстӣ дар ваъзияти 
тантанавӣ “Албом-Эстафета”-
ро қабул намуданд.  

Дар идомаи чорабинии маз-
кур сокинони касбу кори гуногун  
дар маркази ноҳия роҳпаймоӣ 
намуданд.  

Инчунин, дар боғи фарҳангӣ-
фароғатии ноҳияи Дӯстӣ намои-
ши ҳунарҳои мардумӣ сурат ги-
рифта, ҳамчунин иштирокдорон аз 
дастовардҳои варзишгарон ва осо-
рохонаю китобхонаи марказии ноҳия 
дидан намуданд. Сипас, дар Қасри 

фарҳанги ноҳия ҳамоиш идома ёфт 
ва дар он Ҳусейнзода Наврӯз, муо-
вини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, Нишонзода 
Даврон, раиси ноҳия Дӯстӣ дар наз-

ди сокинон баромад карда,  бар-
гузории Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро  дар 
таҳкими сулҳу суботи кишвар хеле 
саривақтӣ арзёбӣ карданд. 

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР НОЊИЯИ ПАНЉ

“АЛБОМ-Э С ТАФЕТА ”  ДАР ЌУБОДИЁН

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР НОЊИЯИ ДЎСТЇ

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

меҳмонон ва дигар иштирокчиё-
ни аксияи мазкур  аз номоишгоҳи 
ҳунарҳои мардумӣ, ва дастовардҳои 
варзишии ҷавонону наврасон ва 
маҳсули кишоварзони ноҳия шинос 
шуда, аз рафти мусобиқаҳои гуногу-
ни варзишӣ дидан карданд. 

Сипас, идомаи чорабинии “Ал-
бом-Эстафета” дар Қасри фарҳанг 

доир гардида, нахуст раиси ноҳияи 
Ҷайҳун Одиназода Абдулҳафиз дар 
сухаронии хеш нақши Иҷлосияи XVI 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар рушди муназзами кишвар хеле 
муҳим арзёбӣ намуд. 

Инчунин, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон Мира-
лиён Қиёмиддин Абдусалимзода,  
раиси Шурои собиқадорони ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Аҳмадҷон Али-

зода дар идомаи суханронӣ иброз 
доштанд, ки Иҷлосияи XVI Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадами 
аввалу устувор дар ташкили дав-
лату ҳукумати навини Тоҷикистони 
соҳибистиқлол замина гузошт.  Маҳз 
ҳамин далерию шуҷоатмандии 
Роҳбари давлат буд, ки имрӯз мил-
лати тоҷик аз вартаи нобудшавӣ 
раҳо ёфт ва Тоҷикистон ба як киш-
вари амну обод табдил гардид.

Нимаи дуюми 28 октябр  Аксияи 
ҷумҳуриявии “Албом-Эстафе-

та” таҳти унвони "30-соли созандагӣ 
бо Пешвои муаззами миллат дар 
ноҳияи Қубодиён баргузор гашт. 

Боиси зикр аст, ки “Албом-
Эстафета” ба ноҳияи Қубодиён аз 
ноҳияи Дӯстӣ ворид шуд. Сароғоз 
меҳмононро дар даромадгоҳи 
ноҳия таҳти навои карнаю сурнай  
фарҳангчиёни ноҳия пешвоз ги-
рифтанд. Чун анъана пас аз қабули 

меҳмонон дар маркзи ноҳия бо 
иштироки намояндагони Ташкило-
ти ҷамъиятии ҷавонон “Созанда-
гони Ватан”, аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб роҳпаймоӣ доир гардид. Дар 
доираи чорабинӣ иштирокдорон 
аз Осорхонаи таъриху кишвар-
шиносии ноҳияи Қубодиён дидан 
намуданд. Ҳамзамон дар толори 
қасри фарҳанги ноҳия бо иштироки 
Наврӯз Ҳусейнзода, муовини раиси 
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ дар вилоя-

ти Хатлон, Ваҳобиддин Абдуллоев, 
раиси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳия Қубодиён, Саъдулло Хали-
фаев, намояндаи мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
ноҳия ва фаъолони ҳизб ҳамоиш 
доир гардид. Наврӯз Ҳусейнзода 
зимни баромади хеш аз ҷумла 
иброз дошт, ки Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
таърихи миллати тоҷик барои ба 
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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.gismeteo.ru
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«АЛБОМ-ЭСТАФЕТА» ДАР 
ШАМСИДДИН ШОЊИН

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР ШАЊРИТУС

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР
НОЊИЯИ НОСИРИ ХУСРАВ

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

(Идома аз саҳ. 4)

даст овардани ҳамгироӣ, сулҳу 
суботи миллӣ, ҳамдигарфаҳмӣ 
нақши калидӣ дорад.  

Дар идомаи чорабинӣ як қатор 
фаъолони ҳизб барои татбиқи 

ҳадафҳои барномавии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
бо туҳфаҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён сар-
фароз гардонида шуданд. 

28 октябр Аксияи 
ҷумҳуриявии «Албом-

Эстафе-та» таҳти унвони “30-
соли созандагӣ бо Пешвои 
муаззами миллат” дар ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин бо иштироки 
Гулзода Зафар Шамсиддин, ра-
иси ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, 
Ҳаким Ишмуродов, намояндаи 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон, Назарзода То-
либ Мирзомад, раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шам-
сиддин  Шоҳин сурат гирифт.

Зимнан, дар толори муас-
сиса бо иштироки меҳмонон, 
аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
доир ба Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамоиш доир гардид. 

Гулзода Зафар Шамсид-
дин, раиси ноҳияи Шамсид-
дин Шоҳин зимни барома-
ди хеш аз рӯзҳои ноамнию 

бесарусомониҳои мамлакат 
дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ 
ёдоварӣ кард. Аз ҷумла зикр 
кард, ки мардуми тоҷик дигар 
умед надоштанд, ки дубора дар 
Тоҷикистон сулҳ мешавад. Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Иҷлосияи 16-Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар минбар ба мардум ваъдаи 
сулҳро доданд.

Ҳаким Ишмуродов, намояндаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон зимни баромади худ 
ироа дошт, ки дар ин Иҷлосияи 
тақдирсоз муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷониби намояндагони 
мардуми кишвар ба ҳайиси Раиси 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
интихоб гардид. Имрӯз мардум 
дарк карданд, ки дар интихоби 
Роҳбари давлат хато накарда-
анд. Талошҳои Пешвои миллат 
барои расидан ба Истиқлолу 
озодӣ бесобиқа мебошад.

Дар маросими танта-
навии оғози Аксияи 

ҷумҳуриявии “Албом-Эстафе-
та” дар даромадгоҳи ноҳия 
муовини раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Наврӯз 
Ҳусейнзода, намояндагони 
мақомоти иқроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳияҳои 
Шаҳритус ва Носири Хусрав,  

фаъолон ва волонтёрони ҲХДТ 
иштирок намуданд.

Сипас, бо иштироки як 
гурӯҳ варзишгарони ҷавон, 
велосипедронҳои наврас, со-
кинони касбу кори гуногун дар  
маркази ноҳия роҳпаймоӣ 
доир гардид.

Дар идомаи чорабинӣ 
дар Кохи фарҳанги ноҳия 

29 октябр “Албом-
Эстафета” таҳти ун-

вони “30-соли созандагӣ бо 
Пешвои муаззами миллат” аз 
ноҳияи Қубодиён ба ноҳияи 
Шаҳритус расид. Ба ин муно-
сибат дар майдони марказии 
ба номи Исмоили Сомонии 
ноҳияи Шаҳритус маросими 
расмии қабули “Албом-Эста-
фета” доир гардид, ки дар 
он муовини раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Наврӯз 
Ҳусейнзода, роҳбарияти 
ноҳия ва дигар меҳмонону 
сокинон иштирок намуданд. 

Баъдан бо иштироки 
беш аз 1000 нафар аъзо 
ва ҷонибдорони ҲХДТ 
раҳпаймоӣ баргузор гардид. 
Дар идомаи чорабинии маз-
кур меҳмонон аз Осорхонаи 
таъриху кишваршиносии 
ноҳияи Шаҳритус боздид на-
муда, сипас, дар намоиши 
китобҳои Пешвои миллат 
ва дастовардҳои варзишии 
варзишгарони ноҳия ишти-
рок намуданд.

Сипас, дар Кохи фарҳанги 
ноҳия вохӯрии вакили 
Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эшбӯрӣ Эсанқулов ва дигар 
меҳмонони расмӣ бо сокинон 
доир гардид. Мавсуф зимни 
суханронии хеш аз таърихи 
ҷаҳду талошҳои фарзандо-
ни фарзонаи миллат ҷиҳати 
ташкилу баргузор намуда-
ни ин иҷлосияи тақдирсоз, 
мушкилу монеаҳо, ба ху-
сус, раванди интихоби раи-
си Шурои Олии ҶТ ва саъю 
кӯшишҳои роҳбари тозаин-
тихоби кишвар дар таҳкими 
сулҳу ваҳдати миллӣ ёдовар 

гардид. Дар вохӯрӣ ҳамчунин 
муовини раиси КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон Ҳусейнзода 
Н, раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус Шарофзода Ҳомид 
ва намояндаи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давла-
тии ноҳия Нурулло Раҳматов 
суханронӣ намуда, оид ба 
нақши бузурги Пешвои му-
аззами миллат дар бунё-
ди давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон андешаҳои худро 
иброз намуданд.

вохӯрии фаъолони ҲХДТ ва 
собиқадорону сиёсатмадорон бо 
сокинони ноҳия баргузор гардид.

Нахуст,  муовини раи-
си КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Ҳусейнзода Наврӯз 
суханронӣ намуда, оид ба 
нақши Иҷлосияи 16-уми Шуро-
ии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар таҳкми сулҳу ваҳдати 
миллӣ, эҳё ва такмили рукнҳои 
давлатдорӣ ва саҳми бузур-
ги Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ибрози андеша намуда, аз 
ҷавонон даъват ба амал овард, 
ки бо хониши хубу аъло ва 
амалӣ намудани ташаббусҳои 
созанда дар рушду пешрафти 
Тоҷикистони азиз саҳми арзан-
даи худро гузоранд.

Сипас, раиси ноҳия 
Маҳмадаюб Шарифзода, фаъ-
олону собиқадорони ҲХДТ ва 
собиқ раиси ноҳияи Носири Хус-
рав Нишонзода Даврон суханронӣ 
намуда, оид ба нақши бузурги 
Пешвои муаззами миллат дар 
бунёди давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон андешаҳои худро 
иброз намуданд.
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"АЛБОМ - ЭСТАФЕТА" ДАР ШАЊРИ НОРАК 

“АЛБОМ - ЭСТАФЕТА” ДАР ЁВОН

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР БОХТАР 

«АЛБОМ-ЭСТАФЕТА» ДАР ХУРОСОН

«АЛБОМ - ЭСТАФЕТА» ДАР НОЊИЯИ 
АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ

30 октябр Аксияи 
ҷумҳуриявии "Албом-

Эстафета" дар шаҳри Норак бо 
иштироки Асозода Дилшод Али-
мурод, раиси шаҳри Норак, Ми-
ралиён Қиёмиддин Абдусалимзо-
да, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон, Ҳасанзода 
Шаҳло Ҳасан, раиси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Но-
рак ва иштирокчиёни Иҷлосияи 
16- Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сурат гирифт. 

Чун анъана меҳмононро 
истиқбол гирифтанд. Ҳайати 
меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои 
дастӣ ва дастовардҳои соҳаи 
варзиш диданд карданд. 
Ҳамчунин дар идомаи чорабинӣ 

Субҳи 1 ноябр Аксияи 
ҷумҳуриявии “Албом-

Эстафета” таҳти унвони “30-соли 
созандагӣ бо Пешвои муаззами 
миллат” ба шаҳри Бохтар ра-
сид. Дар маросими тантанавии 
оғози ин Аксияи ҳизбӣ Мирали-
ён Қиёмиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, Саломзода 
Сиҷоуддин, раиси шаҳри Бохтар, 
собиқадорону фаъолон ва волон-
тёрони ҳизб ва сокинони касбу 
кори гуногун иштирок намуданд. 
Дар идомаи чорабинии мазкур бо 
иштироки зиёда аз 3 ҳазор соки-
нон ба хусус,  ҷавонони фаъоли 
шаҳр роҳпаймоӣ доир гардид.

Дар идомаи Аксияи 
ҷумҳуриявии “Албом-Эстафе-
та” дар толори Қасри фарҳангии 
шаҳри Бохтар вохӯрии фаъоло-
ни ҳизб бо сокинон доир гардид, 
ки дар он Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилоя-

ти Хатлон, Наргис Қурбонзода, 
муовини раиси шаҳри Бохтар, 
Аҳмадҷон Ализода, раиси Шурои 
собиқадорони ҳизб дар вилояти 
Хатлон иштирок ва суханронӣ на-
муданд. 

Сароғоз Миралиён Қиё-
миддин Абдусалимзода, ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон доир ба 
нақши Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
таҳкими  сулҳу суботи мамлакат 
ибрози андеша намуд. Зикр гар-
дид,  ки бо шарофати Иҷлосияи 
сарнавиштсоз миллату давлати 
мо аз вартаи фалокатбор наҷот 
дода шуд, ки ба ин хотир мо онро 
Иҷлосияи тақдирсозу таърихӣ 
арзёбӣ менамоем. Бинобар ин,  
насли имрӯзу ояндаи кишварро 
мебояд, ки дар фазои сулҳу су-
бот зиндагӣ ихтиёр карда, волои-
яти қонунро қадр намоянд ва дар 
партави оину осоиш фаъолият 
карда, рушди пайвастаи ҷомеаро 
ҳадафи асосии худ шуморанд.

Нимаи дуюми рӯзи 1-но-
ябр Аксияи ҷумҳуриявии 

«Албом -Эстафета» аз шаҳри 
Бохтар ба ноҳияи Хуросон ра-
сид. Аҳмадзода Илҳом, раиси 
ноҳияи Хуросон ва Турсунзода 
Дӯстмурод Турсун, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Хуросон «Албом -Эстафета»-
ро қабул намуданд.

Дар маросими оғози Акси-
яи ҷумҳуриявии «Албом-Эста-
фета» Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон ва дигар меҳмонон 
иштирок доштанд. Дар идо-
маи чорабинӣ дар Мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳия оид ба ин санаи 
таърихӣ-Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамоиш доир гардид. Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода, ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон ва Аҳмадзода 
Илҳом, раиси ноҳияи Хуросон 
аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ 

ёдовар шуда,иброз доштанд, ки  
маҳз дар Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шахси оқилу дона ва марди 
сиёсатмадор Раиси Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
интихоб гардид, ки бо талошу 
заҳматҳои шабонарӯзии ӯ имрӯз 
сулҳу амонӣ дар кишварамон  
ҳукумфармост. Ҳамчунин, дар 
идомаи чорабинӣ  меҳмонон аз 
шароити буду боши қисми низо-
мии воқеъ дар қаламрави ноҳия 
дидан намуда, оид ба нақши 
Иҷлосияи тақдирсоз бо аскаро-
ну афсарон суҳбат оростанд.

Ҳаминтавр Аксияи ҷумҳу-
риявии «Албом - Эстафета» 
дар шаҳру ноҳияҳои вилоя-
ти Хатлон ба анҷом расида, 
ҳизбиён «Албом-Эстафета»-
ро ба ҳамтоёни худ дар  пой-
тахти мамлакат, шаҳри Душан-
бе супориданд.

Шуъбаи иттилоот
ва матбуоти КИ ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Аксияи ҷумҳуриявии 
“ А л б о м - Э с т а ф е т а ” 

дар ноҳияи Ёвон бо иштиро-
ки Саидзода Ҷамшед Ҳамро, 
раиси ноҳияи Ёвон, Мирали-
ён Қимиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон, Мақсуд 
Раҳматуллоев, раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон 
сурат гирифт.

Дар доираи ин аксия 
роҳпаймоӣ низ доир гардид. 
Сипас, ҳайати меҳмонон дар 
бинои КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Ёвон бо як қатор сарбозон 
вохӯрӣ доир намуданд.

Ҳамчунин дар доираи ин 
аксия дар Қасри фарҳанги 
ноҳия бо иштироки меҳмонон, 
аъзои ТҶҶ "Созандагони Ва-
тан”,  аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб ҳамоиш доир гардид. 

Дар ҳамоиш гуфта шуд, ки 
Иҷлосияи мазкурро ҳамчун пой-
девор ва кохи муҳташами сулҳ 
дар Тоҷикистон метавон арзёбӣ 
намуд, зеро маҳз дар он ҳайати 

меҳмонон аз Осорхонаи шаҳр 
дидан карда, аз таърихи шаҳри 
Норак воқиф гардиданд. Сипас, 
дар толори Қасри фарҳанги 
шаҳр бо иштироки меҳмонон, 
аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
ҳамоиш доир гардид.

–Иҷлосияи мазкурро ҳамчун 
пойдевор ва кохи муҳташами 
сулҳ дар Тоҷикистон метавон 
арзёбӣ намуд, зеро маҳз дар 
он ҳайати нави роҳбарияти 
олии сиёсии кишвар бо сарва-
рии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
интихоб гардид, ки минбаъд 
барномаҳои амалии рафъи 
бӯҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ, 
фарҳангӣ ва маънавии кишварро 
таҳия ва қабул намуд. Ин иқдоми 
бузург заминаи эҳёи миллиро 
фароҳам овард ва хатари па-
рокандагии давлати тоҷиконро 
аз миён бардошт, – изҳор дошт 
зимни суханронӣ Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон. 

нави сиёсии роҳбарияти олии 
кишвар бо сарварии муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон интихоб гар-
дид, ки минбаъд барномаҳои 
амалии рафъи бӯҳрони сиёсӣ, 
иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маъна-
вии кишварро таҳия ва қабул на-
муд. Ин иқдоми бузург заминаи 
эҳёи миллиро фароҳам овард 
ва хатари парокандагии давлати 

тоҷиконро аз миён бардошт.
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сар-
навишти миллати мо нақши 
муҳим ва муассир бозидааст, 
ки аҳаммияти он дар таҳкими 
сулҳу суботи кишвар дар айёми 
соҳибистиқлолӣ беназир маҳсуб 
мешавад, гуфта шуд дар ҳамоиш.

Аксияи ҷумҳуриявии «Ал-
бом-Эстафета»  таҳти 

унвони “30 соли созандагӣ бо 
Пешвои муаззами миллат” дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
баргузор гардид. Саидзода 
Ҷамшед Ҳамро, раиси ноҳияи 
Ёвон ва Мақсуд Раҳматуллоев, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар ноҳияи Ёвон «Албом-
Эстафета»-ро ба Раҳимзода 
Сафармуҳаммад, раиси ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ ва Назо-
кат Қосимова, раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ супориданд.

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, раиси Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон низ дар ин чорабинӣ иш-
тирок дошт. 

Идомаи чорабинии «Албом-
Эстафета» дар Қасри фарҳанги 
ноҳия доир гашт ва атрофи 
ин рӯйдоди муҳими таърихӣ – 
Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шоҳидон 
ёдоварӣ намуданд.

Аз ҷумла гуфта шуд, ки 
16-уми ноябри соли 1992 дар 
Қасри Арбоби шаҳри Хуҷанд 
Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-
гузор гардид. Дар Иҷлосияи 
тақдирсоз муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷониби намоянда-
гони мардуми кишвар ба ҳайси 
Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб гардид. 
Имрӯз мардум хушнуданд, ки 
дар интихоби Роҳбари давлат 
хато накардаанд. Талошҳои 
Пешвои миллат барои пойдо-
рии соҳибистиқлолӣ ва сулҳу 
ваҳдат бесобиқа мебошад.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо
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“РӮЗИ ЁДОВАРӢ” ДАР ХАТЛОН

НАҚШИ “СОАТИ СИЁСӢ” ДАР 
ТАШАККУЛИ АФКОРИ ҶАВОНОН

Роҳнамо

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар вилояти Хатлон 
амалиёти умумивилоятӣ зери унвони  
“Рӯзи ёдоварӣ” - ро ба роҳ мондааст.

Дар доираи амалиёти муштараки Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва 
Сарраёсати маорифи вилоят рӯзи шанбеи 
ҳафтаи гузашта дар муассисаҳои таълимии 
қаламрави вилояти Хатлон “Соати сиёсӣ” 
баргузор гардид, ки дар он сиёсатшиносону 
фаъолони ҳизбӣ ва собиқадорони касбу кори 
гуногун бо толибилмон суҳбат оростанд.

Тибқи нақша ин навбат дар “Со-
ати сиёсӣ” маърӯзачиён дар бароба-
ри мавзӯъҳои вазъи сиёсии имрӯзаи 
кишвар ва ҷаҳон, татбиқи сиёсати 
давлатии ҷавонон, риояи  волоия-
ти қонун, муқовимат дар ҳолатҳои 
қонунвайронкуниҳо дар ҷомеа, 
ҳамзамон, оид ба нақши Иҷлосияи 16-
уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бунёди давлати соҳибистиқлоламон 
изҳори андеша намуданд. 

Мавриди зикр аст, ки “Соати сиёсӣ” аз 
ташаббусҳои наҷиби Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон аст, ки моҳе як ма-
ротиба гузаронида мешавад. Мақсад 
аз роҳандозӣ намудани ин ташаббус 
баланд бардоштани маърифати сиёсии 
наврасону ҷавонони 12-24 сола, тарби-

яи онҳо дар руҳияи арзишҳои муқаддас, 
бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, 
худшиносӣ, ҳуввияти миллӣ ва эҳтиром 
гузоштани насли ҷавон ба мактабу 
омӯзгор арзёбӣ мегардад. 

Гарчанде, ки ин ташаббуси ҳизбӣ 
ҳамакнун аз моҳи майи соли ҷорӣ оғоз 
гардида истодааст, аммо баррасии 
мавзӯъҳои муҳими сиёсии ҷомеа аз 
ҷониби сиёсатмадорон, собиқадорони 
соҳаи хизмати давлатӣ, фаъолони ҲХДТ 
ва таҳлилгарону коршиносони масоили 
сиёсӣ мавриди таваҷҷуҳи насли ҷавони 
ҷомеа қарор гирифтааст, ки давра ба 
давра шумораи иштирокчиён дар “Соа-
ти сиёсӣ” афзуда истода, ташаббускорон 
доираи ин амалиётро дар саросари ви-
лоят татбиқ менамоянд.

Зеро дар шароити ҷаҳони муосир, ки 

Дар доираи ин амали-
ёт дохил ва гирду атрофи 
оромгоҳҳо тоза ва бо симтур 
маҳкам карда мешаванд. Ин-
чунин, ниҳолҳои сояафкан низ 
шинонида мешавад. 

30 октябри соли равон Ми-
ралиён Қиёмиддин Абдусалим-
зода, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
дар амалиёти “Рӯзи ёдоварӣ” 
дар шаҳри Норак иштирок кард. 
Сокинон бо нерӯи бузург ва 
хушҳолии зиёд дохил ва атрофи 
оромгоҳҳоро аз алафҳои хушки-
даи худрӯй тоза намуданд.

Ташаббуси мазкур дар сатҳи 
вилоят  аз ҷониби Кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо дар 

ҳамбастагӣ бо бахши дин, танзи-
ми анъана ва ҷашну маросими 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ рӯзи якшанбеи охири 
ҳар моҳ роҳандозӣ мегардад. 

Тибқи иттилои шуъбаи 
таблиғот ва иттилооти КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон 30 октябри 
соли ҷорӣ  дар 121 оромгоҳҳои 
шаҳру ноҳияҳои вилоят бо фа-
рогирии 10 ҳазору 261 сокин  
амалиёти “Рӯзи ёдоварӣ”  доир 
гардид.   

Дар ин амалиёт  фаъолон, 
аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
иштирок  карда, гирду атроф 
ва дохили оромгоҳҳоро  аз 
алафҳои хушкидаи худрӯй  тоза 
намуданд. 

сокинони сайёра аз ҷумла, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иттилооти ба-
рои ҳаёти рӯзмарраи мо муҳиму зарурӣ,  
ҳамзамон, фарҳанги бегонаву идеологи-
яи берунаи хатарзо  дастрасии осон до-
ранд. Аз ин лиҳоз, дар баробари чораҳои 
мушаххас ҷиҳати муқовимати иттилоотӣ 
алайҳи бадхоҳону душманони миллату 
давлати мо, инчунин, ташкили вохӯриҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва суҳбатҳои рӯ ба рӯи 
донишмандону сиёсатмадорони киш-
вар бо мардум дар баланд бардоштани 
донишҳои сиёсӣ ва маърифатнокӣ хоса 
ҷавонон нақши ниҳоят муҳим мегузорад. 

Бинобар ин, амалӣ гардидани ама-
лиёти муштараки “Соати сиёсӣ” иқдоми 
муҳиму саривақтӣ баҳри  таъмини ди-
дору мулоқоти ошкорои собиқадорони 
соҳаи хизмати давлатӣ, вакилони 
мардумӣ ва шахсиятҳои обрӯманди 
ҷомеа бо наврасону ҷавонон аст. Аз сӯи 
дигар, пӯшида нест,  ки дар бештари ма-
росиму чорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ 
дар шаҳру ноҳияҳо бештар наврасону 
ҷавонони марказҳои маъмурӣ иштирок 
намуда, на ҳамаи ҷавонони деҳоти дур-
даст ин имкониятро доранд.  Аммо “Со-
ати сиёсӣ”, ки дар тамоми муассисаҳои 
таълимии вилоят баргузор мегардад, 
дар самти баланд бардоштани маъри-
фатнокии наврасону ҷавонони деҳоти 
дурдаст нақши бағоят муассир мегу-
зорад. Биноан, ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ ва масъулони соҳаи маориф дар 
шаҳру ноҳияҳоро мебояд, ки баҳри пай-
васта ва дар сатҳи лозима баргузор на-
мудани “Соати сиёсӣ” дар муассисаҳои 
таълимии деҳоти дурдаст таваҷҷуҳи ду-
чанд зоҳир намоянд.

Тибқи маълумотҳои фаврии шуъбаи 
таблиғот ва иттилооти КИ ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон, дар ташкилу баргузории 
Амалиёти муштараки “Соати сиёсӣ”, ки 
рӯзи шанбеи ҳафтаи гузашта баргузор 
гардид,  шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Лева-
кант, Ҷ. Балхӣ, Фархор , Шамсиддини 
Шоҳин, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ беш-
тар фаъол буданд. Тибқи гузоришҳои аз 
рафти “Соати сиёсӣ” дар 70 МТМУ –и 
ноҳияи Ҷ. Балхӣ 8681 нафар хонанда, 
дар 47 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии ноҳияи Фархор зиёда аз 5055 

нафар толибилмон иштирок намуданд. 
Ҳамчунин, дар Амалиёти муштараки 
“Соати сиёсӣ” дар 43  МТМУ -и ноҳияи 
Мир Саид Алии Ҳамадонӣ  6940 хонан-
да, дар 41 МТМУ –и ноҳияи Темурмалик 
3100 нафар ва дар 41 муассисаҳои таъ-
лимии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин 2583 
хонанда иштирок намуданд. 

Бинобар иттилои масъулони КИ 
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар дар амалиёти 
муштараки “Соати сиёсӣ” дар 31 адад 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 
донишгоҳ ва коллеҷҳои тиббиву касбӣ-
техникии шаҳри Бохтар 7100 нафар 
хонандагону донишҷӯён ширкат варзи-
данд. Ҳамчунин, Амалиёти муштара-
ки “Соати сиёсӣ” дар 17 муассисаҳои 
таълимӣ ва касбии миёнаи махсуси 
шаҳри Левакант бо фарогирии 1634 на-
фар наврасону ҷавонон доир гардид, 
ки дар онҳо сиёсатмадорону фаъолони 
ҲХДТ ва собиқадорони соҳаҳои гуногун 
оид ба мавзӯъҳои дар боло зикр намуда, 
бо насли ҷавон суҳбат оростанд. 

Мавриди зикр аст, ки дар радифи моҳ 
аз моҳ зиёд шудани омори фарогирии 
наврасону ҷавонон ба Амалиёти муш-
тараки “Соати сиёсӣ” ҳамзамон мавзӯъ 
ва муҳтавои суҳбати сиёсатшиносон бо 
насли ҷавон такмилу ташаккул ёфта, 
толибилмону донишҷӯён оид ба масои-
ли гуногуни сиёсӣ, таърихи давлатдорӣ 
ва сиёсати пешгирифтаи Пешвои му-
аззами миллат тассавуроти бештар 
пайдо мекунанд. Итминон меравад, ки 
Амалиёти муштараки “Соати сиёсӣ” 
илова ба маърифатнокӣ ва тарбияи 
насли ояндасози миллат дар руҳияи 
ватандӯстӣ ва худшиносиву худогоҳӣ 
ҳамчунин, равзанаи ҷалби таваҷҷуҳи 
насли ҷавон ба соҳаи хизмати давлатӣ 
ва ҳамчун, мактаби ибтидоӣ ворид шуда-
ни ҷавонон ба арсаи сиёсат ва омӯзиши 
риштаи сиёсатшиносӣ нақши ниҳоят 
муҳим хоҳад гузошт. Биноан, масъуло-
ни Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳо ва маорифчиёнро мебояд, ки 
минбаъд ҳам ҷиҳати дар сатҳи баланд 
ташкилу баргузор намудани Амалиёти 
муштараки “Соати сиёсӣ”, ҷалби беш-
тари сиёсатшиносону собиқадорони 
соҳаи хизмати давлатӣ ва иштирокчиён 
аз ҳисоби хонандагону донишҷӯён саъю 
кӯшиш ба харҷ диҳанд.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, 
саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

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

С К А Н В О Р Д
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

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

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №40

Сканворди рӯзномаи «Ҳамрози халқ» №40 (27.10.2022)-
ро Азимҷон  Расулов, муовини раиси КИ ҲХДТ дар шаҳри 
Левакант  дуруст пур карда, ғолиб дониста шуд. 

Т А В А Ҷ Ҷ У Ҳ !

БИ Ё  Б ИХАНДЕМ !

—Шумо занҳои хубу бадро аз рӯи чизашон 
фарқ мекунед?

— Аз гапҳояшон.

Агар гап назанад-чӣ?
— Ҳоло то ин дараҷа зани хубро надидаям.  

* * * * *
– Бибиҷон, шумо дандон доред?
– Не, надорам.
– Ин тавр бошад, ана ин себро дошта ис-

тед, ҳозир ман меоям.

 * * * * *
Зан:
— Ту ҳамаи хешовандони маро бад мебинӣ!
Шавҳар:
— Дурӯғ нагӯ! Мисол, ман хушдомани 

туро аз хушдомани худам ҳам бисёртар дӯст 
медорам. 

* * * * *
– Барои чӣ ҳанӯз нахобидаӣ?
– Дар интернет нишастаям. Ту чӣ?
– Ман дар меҳмонӣ нишастаям.
– Дар куҷо?
– Дар хонаи ту!
– А? Эй дӯстам, бахшиш. Ман туро 

фаромӯш кардаям.

ЭЪТИБОР НАДОРАНД
Дипломи гумшудаи ДТК №0254177, ки онро соли 2022 

Коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар ба Файзова 
Таманно Сафармаҳмадовна додааст, эътибор надорад.


