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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

Б а муносибати 28-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳамоиши ҳизбӣ 

баргузор гардид, ки дар он фаъолони ҳизб, масъули-
ни Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилоят ва роҳбарияти 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, их-
тиёриёни ҷавони ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва донишҷӯёну 
омӯзгорони донишгоҳи мазкур иштирок доштанд.

Ҳамоишро бо сухани табрикотӣ 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода ифтитоҳ 
бахшид. Зимнан муовини раиси 

вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ 
суханронӣ намуда, аз нақши ҲХДТ 
дар бунёди ҷомеаи соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон ёдовар гардид. Мавсуф 
иброз дошт, ки дар партави сиёса-
ти хирадмандонаи Раиси муаззами 

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин 
ниҳод ҳамчун неруи пешбаран-
даи ҷомеа миёни сокинони кишвар 
маҳбубияти хосса пайдо намуд. 

Баъдан, раиси Кумитаи иҷ-

28 СОЛИ ПУРИФТИХОР 
роияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ми-
ралиён Қиёмиддин Абдусалимзода 
ба сухан баромада, оид ба таърихи 
таъсисёбии ҲХДТ ва марҳилаҳои 
муҳими тайнамудаи ин неруи пеш-
барандаи ҷомеа, ки дар рушду та-
шаккули минбаъдаи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол нақши меҳварӣ до-
рад, ибрози андеша намуд.

Мавсуф иброз дошт, ки идеяи таъ-
сиси Ҳизби Халқии Тоҷикистон, ки фа-
рогири тамоми ҳадафу манфиатҳои 
ояндасози давлат ва миллат арзёбӣ 
мегардад, ҳанӯз моҳи ноябри соли 
1992 дар доираи Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз ҷониби Сарвари ҷавони кишва-
рамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
пешниҳод гардида буд.

Баъдан, дар таърихи 12-уми июни 
соли 1993 Кумитаи тадорукотӣ таъ-
сис дода шуд, ки пайравони содиқи 
Роҳбари давлат ҳуҷҷатҳои ташкилии 
ҳизбҳои навтаъсиси демократии Ру-
сия, Ҳизби Сотсиал-демократии Ол-
мон, Ҳизби демократии ИМА ва як 
қатор ҳизбу ҳаракатҳои сиёсии дунё-
ро омӯхта, ба хулосае омаданд, ки 
ҳизби ифодагари орзуву ормонҳои 
мардуми Тоҷикистон бояд моҳияти 
халқиву демократӣ дошта бошад. 
Бинобар ин, дар арафаи омодагӣ ба 
Имзои созишномаи сулҳу ваҳдати 
миллӣ санаи 25-уми июни соли 
1997 Анҷумани 3-юми Ҳизби Халқии 
Тоҷикистон доир гардида, ба номи 
ин ҳизби сиёсӣ вожаи “Демократия” 
илова гардида, он ба унвони Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ба 
расмият дароварда шуд.

Зикр гардид, ки дар тӯли 28 соли 
арзи ҳастӣ доштани ин неруи бу-
зург бо ташаббуси аъзои фаъол, 
ҷонибдорон ва дигар соҳибкорону 
сокинони саховатманд, дар саро-
сари кишварамон, аз ҷумла вилоя-
ти Хатлон корҳои бузурги ободонӣ 
анҷом дода шудааст. 

Дар идомаи суханронӣ Мира-
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УСУЛЊОИ ХОСИ ИДЕОЛОГЇ 
ВА ТАШАББУСКОРИЊОИ ЊХДТ 
ДАР ЊОШИЯИ РУШДИ МАКТА-
БИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Дар ҳазораи нав дар баробари технологияҳои иттиллотию муоширатӣ 
василаҳои идеологӣ низ, рушд карда истода, дар самтбахшии ҳаёту фаъолияти 

ҷомеаи ҷаҳонӣ ва давлатҳо таъсиргузор мебошад. Зимнан, ин ду василаи тақдирсоз 
ва бузург бо ҳамдигар дар рақобати шадид буда, дар роҳи мубориза ҷиҳати дарёфти 
мавқеи хосса дар ҳаёти ҷомеа ва ҷой гирифтан дар мафкура ва вуҷуди ҳар як фард 

шакли худ, навъ ва усулҳои таъсиррасониро зуд-зуд тағйир медиҳанд.

лиён Қиёмиддин Раиси Кумитаи 
иҷроияи вилоятии ҳизб афзуд, ки 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон тайи солҳои охир бо навова-
рию ташаббусҳои созандааш чӣ дар 
сатҳи ҷумҳурӣ ва чи дар сатҳи вило-
ят ба дастовардҳои зиёд ноил гар-
дида истодааст. Аз ҷумла, тайи ин 
муддат Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон бо рӯи кор оварда-
ни 28 ташаббуси созанда, аз ҷумла 
низоми ҳавасмандгардонии фаъо-
лияти идоракунӣ- “Рейтинги ҳизбӣ”, 
Аксияи ҳизбии “Якҷоя месозем!”, 
Амалиёти муштараки ҳизбӣ таҳти 
унвони “Рӯзи ёдоварӣ”, электрони-
кунонии фаъолият, татбиқи ҳукумати 
электронӣ, конференсияҳои байнал-

Чунончи технологияҳои 
иттилоотӣ ба захира, коркард 
ва идоракунии маълумот 
ҳукмфармо буда, ба шакл ва 
намудҳои мошин-компютерӣ, 
интернетӣ, ахборӣ, зеҳни 
сунъӣ, саҳифаҳои иҷтимоӣ ва 
ғайра ҷудо мешавад. Яъне, 
афзалияти технологияҳои 
иттилоотию муоширатӣ ин 
дар ихтиёр доштани маълу-
моти зиёд оид ба ҳаёту фа-
ъолияти ҷомеа ва фард ме-
бошад. Ҳамин аст, ки имрӯз 
муборизаҳои иттилоотиро 
тариқи технологияҳои ит-
тилоотию муоширатӣ ҷанги 
иттилоотӣ меноманд. Аз ин 
рӯ, нақш ва ё афзалиятнокии 
технологияҳои иттилоотию 
муоширатӣ дар ҳаёти инсон 
ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад, 
манфиатнок ва хатарафзо. 
Мутаассифона, бо мурури 
пешрафти зеҳнии ҷомеа ва 
илму техника хатарафзоии 
технологияҳои иттилоотию 
муоширатӣ зиёд гардида ис-
тодааст, ки барои олимону си-
ёсатмадорон ҳалли ин масъ-
ала вазифаи аввалиндараҷа 
ба ҳисоб меравад.

милалии илмию амалии “Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат”, Маҷаллаи 
илмию таҳлилии “Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат” ва ворид намудани 
он ба китобхонаи илмию электронӣ 
Elibrary.ry, таъсиси Маркази илмию 
тадқиқотии “Мактаби сиёсии Пеш-
вои миллат” (ташаббус/пешниҳод), 
Маркази тренингӣ барои кормандо-
ни ҳизбӣ, хоҷагиҳои ёрирасон дар 
назди Кумитаҳои иҷроия (ташаббу-
си КИМ ҲХДТ), амалиёти муштарак 
бо соҳаи маориф “Соати сиёсӣ” ва 
“Мактаби ман” дар пешрафту ободии 
Ватан ва таъмини зиндагии шоистаи 
мардум саҳми арзанда доранд. Ло-
зим ба ёдоварист, ки бо дарназар-
дошти самаранокии натиҷаҳои та-
шаббуси навбатии Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ-Рейтинг ҳизбӣ дар сатҳи 
ҷумҳурӣ пазируфта шуда, бо Фар-

моиши Муовини якуми Раиси ҲХДТ 
ин ташаббус дар вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳои кишвар роҳандозӣ гардид. 

Ҳамчунин давоми солҳои охир 
тамоми Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хат-
лон соҳиби биноҳои наву замонавӣ 
ва нақлиёти хизматӣ гардиданд.

Тибқи иттилоъ ба ҳолати 1 де-
кабри соли ҷорӣ дар вилояти Хат-
лон теъдоди ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ 2 ҳазору 767 адад ва шумораи 
аъзои ҳизб бошад 185 ҳазору 887 
нафарро ташкил медиҳад. 

Дар чорабинӣ ҳамчунин Сиҷоудин 
Саломзода, узви КИМ ҲХДТ, раиси 
шаҳри Бохтар, Аҳмадҷон Ализода, 
раиси Шӯрои собиқадорони ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, Дилноза Шое-
ва мудири шуъбаи кор бо ҷавонони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 

Кӯлоб оид ба нақши ҲХДТ дар руш-
ду пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
татбиқи сиёсати давлатӣ ва 
роҳнамоии ҷомеаи шаҳрвандӣ ба 
корҳои бузурги ободониву созандагӣ 
изҳори андеша намуданд. 

Дар идомаи чорабинии бахшида 
ба Рӯзи таъсисёбии ҲХДТ аз ҷониби 
Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ 
ва Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб 
як қатор собиқадорону фаъоло-
ни ҲХДТ, ки дар рушди кумитаҳои 
иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ ва муаррифии шоистаи ҳизб 
миёни ҷомеа саҳми босазо доранд, 
бо Ифтихорнома ва Сипосномаҳо 
қадрдонӣ карда шуданд.

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

Василаҳои идеологӣ 
бошад, ба талқинсозӣ, 
роҳнамоӣ, муттаҳидсозӣ, 
ҳавасмандгардонӣ, тағйир-
диҳии тамоюл ва рафтори ин-
сон ва табодул ва такомули 
ҷомеа ва давлат ҳукмфармо 
буда, асосан ба намудҳои 
сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҷудо ме-
шавад. Чун идеология аз 
маҷмӯи назарҳо ва идеяҳо 
таркиб меёбад, бар истифо-
да ва идораи шуури инсон 
афзалият дорад, яъне ка-
лиди дари донишҳо, ақл ва 
заковати фардро ихтиёрдор 
аст. Зимнан, дар шароити 
ҷомеаи муосир идеологияи 

сиёсиро метавон ба ду самт 
ҷудо намуд, комил ва ноко-
мил, ки дувумин ба сифати 
гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои ифро-
тию террористӣ бо тамоми 
институтҳои легитимӣ мубо-
ризаи доимӣ дошта, муата-
ассифона, дар роҳи бадасто-
рии ҳокимият ҷоннисориҳои 
зиёде пеш овардааст.

Аз ин ҷо бармеояд, 
ки гарчанде инсон дар 
ҳаёти ҳамарӯза пайги-
ри озодихоҳӣ ва бунёди 
муносибатҳои либералию 
демократӣ бошад ҳам, аммо 
дар асл пойбанд ва фар-
монравои (1) идеологияҳои 

сиёсӣ ва (2) технологияҳои 
иттилоотӣ буда, дар бисёр 
ҳолатҳо аз неъматҳои озодӣ 
ва виҷдонӣ хеле кам бар-
хурдор мебошад.

 Дар ростои набарди ин ду 
падидаи бузург дар як вақт, 
мардум дар интихоби роҳи ду-
руст, идеологияи комил / ноко-
мил ва ё иттилооти манфиат-
нок / хатарафзо ночор монда, 
бештар вақт хато мекунанд.

Мисоли 1: дар шабакаи ин-
тернет акси ду шахсият дар 
як вазъияте (наворе), блогер 
(Хаби Лейм) ва сарватманд 
(Илон Маск) расонаӣ шудааст, 
ки дар он шумораи тамошоби-
нон / ҷонибдорони ин ду нафар 
муқоиса гардидааст.

Дар ин таносуб навори 
фароғатбахшии Хаби Лейм 
— блогер, ҳаҷвинигор 10 мил-
лион тамошобин ҷалб карда, 
навори Илон Маск – сарват-
манд, соҳибкор бошад, ки 
ба омӯзиши тиҷорат раво-
на шуда будааст, 100 ҳазор 
тамошобин ҷалб кардааст. 
Ҳамин тариқ, 100 маротиб 
кам ҷалб гардидани тамошо-
бин ба навори омӯзишӣ хуло-
са гардидааст, ки аксари ода-
мон хоҳиши хондану омӯхтан 
надоранд, онҳо бештар ба 
вақтхушӣ майл доранд.
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Маълум аст, ки дар инҷо 
интихоб хато аст, яъне ҳеҷ 
як шахси солим намехоҳад, 
ки ба кори беманфиат ва ё 
зараровар машғул гардад, 
аммо барои интихоби ду-
руст мебояд инсон иродаи 
қавӣ ва боварӣ, эътимод 
дошта бошад.

Иродаи қавӣ ва эътимоди 
инсон ба давлат, ҳокимияти 
сиёсӣ ва виҷдони худ, дар на-
вбати худ, аз натиҷаи тарби-
яи дурусти идеологии шахс, 
сатҳи дониш ва маданияти 
сиёсии ӯ бармеояд.

Мисоли болоро, агар 
ҳамчун муборизаи байни ду 
ҳукмфармои азим — идео-
логияи сиёсӣ ва технологи-
яи иттилоотӣ баррасӣ на-
моем, пас дар он (мисоли 
1) идеология, ки барандаи 
дониш ва ақлу заковат аст, 
мағлуб шудааст.      

Бинобар ин, вақти он ра-
сидааст, ки роҳу усулҳои 
тарбияи идеологии ҷомеа 
бозбинӣ гашта, такмил ва 
таҳким бахшида шавад, чун 
чаҳорчӯбаи мавҷуда қолабӣ 
ва куҳнашуда арзёбӣ гарди-
да, ба талаботи маънавӣ ва 
ё мафкуравии аҳли ҷомеа 
ҷавобгӯй намебошад.

Мушкилӣ дар он аст, ки ба 
сифати чорабиниҳои идеологӣ 
одатан баргузории вохӯрию 
мулоқотҳо, ҳамоишҳо, пахши 
барномаҳои телевизионӣ ва 
радиоӣ, интишори маводҳо 
дар рӯзномаю маҷаллаҳо ва 
ғайра ба ҳамин монанд, яъне 
расонидан ва талқини иттил-
лот фаҳмида мешавад (мин-
баъд- «Усули назариявӣ-
анъанавӣ»), ки албатта, 
нодуруст аст. Имрӯзҳо дар 
ҷаҳони муосир роҳу усулҳои 
гуногуни идеологӣ ташаккул 
ёфта истодааст ва барои киш-
вари мо низ, ки дар ҳоли рушд 
аст, таҳия ва татбиқи чунин 
усулҳои муносиб ва мувофиқи 
идеологӣ зарур мегардад.    

Боиси зикр аст, ки усули 
назариявӣ-анъанавии идео-
логия тибқи махзанҳои илмӣ 
худ, аз якчанд усулҳои хос 
иборат аст, аз ҷумла виҷдонӣ, 
робитавӣ, меъёрӣ-арзишӣ ва 
сохторӣ-амалӣ.

Аммо дар ҷомеаи муо-
сир, чуноне дар боло зикр 
шуд, дар ҳошияи рушди 
технологияҳои иттилоотию 
муоширатӣ усули назариявӣ-
анъанавии талқини идеоло-
гия қонеъкунанда нест, зарур 
мегардад, ки услуҳои нав ва 
ҷолиб татбиқ карда шаванд, 
то ин ки ба талаботи маъна-
вии ҷомеа ҷавобгӯй бошанд.

Яке аз камбудии усу-
ли назариявӣ-анъанавии 
идеологӣ дар яктарафа бу-
дани он аст. Дар ин усул 
як тараф-субъект доимо 

талқинкунанда, фаъол буда, 
тарафи дигар-объект ҳамчун 
шунаванда ва тобеъ ва ё кам-
фаъол (бе ҳаракат) иштирок 
мекунад. Зимнан, субъект 
кӯшиш мекунад, ки маводи 
дахлдорро ҳарчи зудтар ва ё 
тибқи нақша ба объект бира-
сонад ва объект дар ҳолати 
беҳаракатӣ, чун тобеъ аст, 
қарор гирифта, ба субъект 
фармонравоӣ мекунад.

Дар инҷо мушкилӣ дар 
он аст, ки ҳарчанд субъект 
маҳорати хуби расонида-
ни маълумотро дошта бо-
шад ҳам, онро ба умқи объ-
ект ҷой карда наметавонад, 
чун ба ин масъала объект 
ҳавасманд ва ё масъул нест, 
яъне аз объект натиҷа пур-
сида намешавад.

Аз инҷо хулоса бармеояд, 
ки тарзи расонидани маълу-
мот ва ё мавод бояд ки азми 
мутақобила дошта бошад, 
яъне интерактив, ҳар ду та-
раф (субъект-расонидан ва 
объект-гирифтани маълу-
мот) масъулият дошта, дар 
ҷараёни муносибатҳо фаъо-
лона иштирок намоянд. Ин 
усули навро метавон «Усу-
ли назариявӣ-амалӣ ва ё 
интерактивӣ» ном гузошт.

Барои возеҳ шудани 
масъала, яъне баррасии усу-
ли интерактивӣ ҳамчун усули 
таъсиррасони идеологӣ ме-
тавон ба таҷрибаи сесолаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон дар самти 
амалисозии ташаббусҳои 
ҳизбӣ назар кард.

Пеш аз баррасӣ бояд 
иброз намуд, ки дар фаъо-
лияти сохторҳои ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон боз як усу-
ли дигари идеологӣ низ, хос 
ба фаъолияти дохилиҳизбӣ 
амалӣ мегардад – "Усули 
методӣ-ташкилӣ". Ин усули 
нави идеологӣ дар ҳошияи 
талаботи ҷомеаи муосир, 
таҳкими асосҳои идораку-
нии институтсионалӣ ва ис-
тифодаи самараноки тех-
нологияҳои иттилоотӣ дар 
ҳошияи татбиқи дастуру 
ҳидоятҳои Пешвои миллат, 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон та-
шаккул ёфтааст.   

Ҳамин тариқ, дар асоси 

таҳлилҳои боло ва дасту-
ри Пешвои миллат, Раиси 
муаззами ҳизб дар яке аз 
ҳамоишҳо, ки иброз карда бу-
данд: “Имрӯз Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ба 
бознигарӣ ва таҷдиди усули 
кор бо мардум, пешниҳод 
ва татбиқи идеяҳои нави 
замонавӣ ниёз дорад”. ҲХДТ 
ва сохторҳои он дар маҳалҳо 
тайи се соли охир гурӯҳи 
идеяҳои созандаву бунёдкор 
ва ҳамқадам ба ҷомеаи му-
осирро ташаббус карданд, 
аз ҷумла тарғибу ташвиқ ва 
саҳмгузории ташкилию амалӣ 
дар татбиқи чорабиниҳо бах-
шида ба 30 ва 35 солагии 
Истиқлолияти давлатӣ, баху-
сус дар сатҳи маҳалу деҳот.        

Дар ҳамин асно, 
сохторҳои ҳизбии вилояти 
Хатлон ташаббускорию наво-
вариро пеша намуда, гурӯҳи 
28 ташаббусҳои ҳизбиро 
зери унвони «Якҷоя ме-
созем!» ба амал баровар-
да, ба дастовардҳои зиёде 
ноил гардиданд. Аз ҷумла, 
ташаккули низоми функ-
сионалии идоракунӣ – (1) 
татбиқи Рейтинги ҳизбӣ, (2) 
рақамикунонии фаъолият, 
(3) сохтмони биноҳои маъ-

мурии кумитаҳои иҷроия, (4) 
таъминоти техникию таш-
килию сохторҳои ҳизбӣ, (5) 
таъмиру сохтмони мактабу 
боғчаҳо, (6) сангфаршкунӣ 
ва мумфаршкунии роҳҳои 
байни деҳаҳо, (7) сохтмо-
ни пул, (8) обёрикунонӣ, (9) 
ниҳолшинонӣ; (10) сохтмо-
ни марказҳои ҳунармандӣ 
ва (11) утоқи раиси кумитаи 
маҳалла; (12) азнавсозии 
иншооти гигиенӣ бо заҳкаши 
дренажӣ дар манзилҳои 
истиқоматӣ ва шоҳроҳҳо, 
(13) тозакунии оромгоҳҳо 
зери унвони «Рӯзи ёдоварӣ», 
(14) таъсиси сомона-махза-
ни хизматрасонӣ, (15) таш-
кили саҳифаҳои иҷтимоии 
«Кумак ба маъюбон» ва 
(16) «Ҳунарҳои дастӣ», (17) 
таҳкими рукнҳои илмию ама-
лии «Мактаби сиёсии Пешвои 
миллат» тариқи баргузории 
конференсияҳои илмӣ ва (18) 
интишори Маҷаллаи илмию 
таҳлилӣ ва амалии «Макта-
би сиёсии Пешвои миллат», 
(19) интишори мунтазами 

маводҳо ва (20) вокуниш бар 
гурӯҳҳои ифротӣ, (21) ташки-
ли хоҷагиҳои ёрирасон барои 
кумитаҳои иҷроия, (22) таъ-
сиси Маркази тренингии кор-
мандони ҳизбӣ, (23) таҳкими 
хизматрасонии волонтёрии 
ҳизбӣ, (24) татбиқи барно-
маи «Сарбози ихтиёрӣ», 
(25) амалиёти муштарак бо 
сохторҳои маориф бо ун-
вони «Соати сиёсӣ» ва (26) 
«Мактаби ман!», (27) ташки-
ли гулгашти ҳизбӣ бо интер-
нети ройгон барои ҷавонон 
ва (28) пешбарии лоиҳаи 
Маркази илмию тадқиқотӣ ва 
омӯзиши «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат».

Чи тавре дар боло иброз 
намудем, дар фаъолияти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон ду усули нави 
идеологӣ «Методӣ-ташкилӣ» 
бо фарогирии 12 ташаб-
бус ва «Назариявӣ-амалӣ» 
бо фарогирии 16 ташаббус 
таҷриба мегарданд ва чуноне 
аз ҷадвали боло маълум аст, 
ҳамаи онҳо дар амал буда, 
натиҷаи муваффақ ба бор 
овардаанд.

 Дар инҷо бо истифода аз 
фурсат аз ҷараёни чанде аз 
ташаббусҳо иттилои мушах-
хас пешниҳод мегардад.

Ҷиҳати фароҳам оварда-
ни шароити муносиби корӣ 
имрӯз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Хатлон бо биноҳои 
маъмурӣ таъмин гардидаанд. 
Ин биноҳо тариқи ҳашар 
ва дастаҷамъӣ бо ҷалби 
маблағгузории аъзои фаъо-
ли ҳизб сохта, ба истифода 
дода шуданд, ба истиснои 
сохтмони бинои Кумитаи 
иҷроия дар ноҳияи Данғара, 
ки дар марҳилаи ифтитоҳ 
мебошад. Қадами дигар, аз-
навсозии биноҳои маъмурии 
якошёна ва табдил додани 
онҳо ба сеошёна ба нақша 
гирифта шудааст, зеро 
сафи аъзо ва талабот ба 
хизматрасониҳои иҷтимоию 
сиёсӣ зиёд шуда истодааст, 
ки васеъ намудани фаъолия-
тро тақозо менамояд.

Бо мақсади ташак-
кули мехнизми муоси-
ри ҳавасмандгардонӣ дар 
таҳкими муносибатҳои 
идоракунӣ аз моҳи апре-
ли соли 2020 инҷониб дар 

таҷрибаи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Рейтинги ҳизбӣ ҷорӣ гарди-
да, маҳсули хоси худро бар 
бор овардааст. Рейтинги 
ҳизбӣ имконият дод, ки имрӯз 
нишондиҳандаҳои сифатии 
фаъолият дар вилояти Хат-
лон аз нав ва ё дар шакли нав 
ташаккул ёфта, самти рушдё-
биро ихтиёр кунад. Рейтин-
ги ҳизбӣ имконият медиҳад, 
ки нишондиҳандаҳои асосии 
фаъолият мавриди назорат 
ва корбарии ҳамарӯза қарор 
гирифта, амалиёбии онҳо 
ба таври системавӣ ба роҳ 
монда шавад. Ин таҷрибаи 
сохторҳои ҳизбӣ дар вилояти 
Хатлон аҳамиятнок арзёбӣ 
гардида, барои татбиқ ба 
дигар вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳои мамлакат пешбарӣ 
карда мешавад. Дар ин ху-
сус Фармоиши Муовини 
якуми Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон аз 
14.09.2022, №104 ҳамчун ме-
ханизми нав, инноватсионӣ, 
пешрафта ва технологияи 
иттилоотӣ дар фаъолият, 
зимнан тарзу услуби нави 

кори ҳизбӣ ва таҳкимбахши 
василаҳои идоракунӣ дар 
самти татбиқи босама-
ри ҳадафҳои идеологӣ ва 
ҳамқадамӣ бо ҷомеаи муосир 
ба тавсиб расидааст.

 Чуноне маълум аст, та-
шаккули ҳукумати электронӣ 
дар кишвар яке аз самтҳои 
афзалиятнок ба шумор ме-
равад. Бо ин мақсад имрӯз 
тамоми сохторҳои ҳизбии ви-
лояти Хатлон ба почтаи элек-
тронии расмӣ (бо унвони @
hkhdtkhatlon.tj) гузашта, му-
котибот байни кумитаҳо бо 
почтаҳои номӣ ҷорӣ шудааст. 
Имрӯз дар сатҳи сохторҳои 
ҳизбии вилоят 27 сомона ва 
1200 саҳифаи иҷтимоӣ дар 
шабакаи Фейсбук амал ме-
кунанд, ки ҳамарӯза фазои 
маҷозиро бо иттилооти комил 
фаро мегиранд ва аз ҳама 
муҳим табодули электронии 
иттилоот ба рушди фаъолия-
ти идоракунӣ мусоидат наму-
да истодааст. Аз натиҷаи фа-
ъолнокии ҳизбиён дар фазои 
маҷозӣ – танҳо дар 9 моҳи 
соли ҷорӣ 878 мақолаҳои 
таҳлилӣ ва 4591 вокунишҳо 



Як ҳафтаи ҳизб №47 15.12.2022«Ҳамрози халқ»4 №47,15.12.2022«Ҳамрози халқ»4

(Идома аз саҳ. 3)

дар шакли андеша, шарҳ, 
баромадҳои аудио ва 
видеоӣ бар зидди маводҳои 
муғризонаи гурӯҳҳои ифротӣ 
интишор гардидааст.

Ташаббуси тоза ба амал 
пазируфта, ин дар ҳошияи 
дастурҳои Пешвои миллат 
дар самти рушди соҳаи ма-
ориф, татбиқи чорабиниҳои 
муштарак бо сохторҳои ма-
ориф бо унвони «Мактаби 
ман!» мебошад. Дар натиҷаи 
татбиқи Амалиёти «Мактаби 
ман!» аз моҳи майи соли ҷорӣ 
инҷониб, ки ҳар охири моҳ 
рӯзҳои шанбе доир мегардад, 
бо иштирок ва ҳавасмандии 
23700 нафар хатмкардагон 
13 миллион сомонӣ ба корҳои 
бунёдсозии соҳаи маорифи 
вилояти Хатлон ҷалб гар-
дид. Ин маблағҳо ҷиҳати бу-
нёди муассисаҳои таълимӣ, 
синфхонаҳои иловагӣ, 
варзишгоҳ дар ҳудуди му-
ассиса, бунёди ҳоҷатхонаҳо 
бо усули дренажӣ, таъми-
ри синфхонаҳо, таъмин бо 
мизу курсиҳо ва ғайра са-
фарбар гардиданд.

Идома ба ин ташаб-
бускориҳо, бо ҷалби сахо-
ватмандон ва аъзои фаъо-
ли ҳизб дар се соли охир 
мактабу боғчаҳо дар ҳаҷми 
113 ҳазор м2 таъмир карда 
шуда, 3 муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, дар маҷмӯъ 
бо 45 синфхона дар шаҳру 
ноҳияҳои Кӯлоб, Данғара 
ва Вахш сохта ба истифода 
дода шуданд.

Ҳамчунин, бо ҳавасманд-
гардонии соҳибкорон, сахо-
ватмандон, вакилони мар-
думӣ ва сокинони маҳал 
1141 км роҳҳо сангфарш ва 
570 км роҳҳо мумфарш кар-
да шуда шуданд.   

Дар маҷмуъ бо че-
наки маблағӣ дар тӯли 
дуюним соли охир дар 
доираи  таҷлили 30 сола-
гии  Истиқлоли  давлатӣ 
ҳизбиёни вилояти Хат-
лон дар ҳаҷм ва ё баробар 
ба 173 миллион сомонӣ 
бо корҳои созандагию 
бунёдкорӣ дар рушди имко-
ниятҳои иҷтимоию иқтисодӣ 
саҳмгузорӣ намуданд.

Чи тавре маълум аст, 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон кулли бахшҳои 

ҳаёти ҷомеаро фаро гириф-
та, ҷиҳати расидан ба ҳадафи 
олӣ – зиндагии шоистаи мар-
дум ва пешрафти Тоҷикистон 
саъю талош дорад, зимнан 
талаботи рушди илму техника 
баррасӣ ва татбиқи асосҳои 
илмии ҳадафҳои ҳизбро 
тақозо менамояд.

Аз ин лиҳоз, бо мақсади 
таҳким бахшидани рукнҳои 
илмӣ-амалии фаъолият 
ва ҳадафҳои барномавии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҳамчун мактаби 
сиёсӣ, ҳамзамон дастовардҳои 
сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар давраи Истиқлолияти 
давлатӣ зери унвони «Мак-
таби сиёсии Пешвои мил-
лат» ҳамасола дар вилоя-
ти Хатлон конференсияҳои 
илмии амалӣ баргузор ме-
гардад. Ин конференсияи 
илмӣ соли 2020 дар сатҳи 
ҷумҳурӣ, дар шаҳри Бохтар 
(дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи 
давлатии Бохтар) соли 2021 
дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи 
давлатии Данғара дар ноҳияи 
Данғара бо иштироки 150 на-
фар олимону муҳаққиқони 
донишгоҳҳо ва донишкадаҳо, 
Академияи миллии илмҳо 
ва академияҳои соҳавии 
ҷумҳурӣ баргузор шуд. Конфе-
ренсия дар шакли мустақим 
ва фосилавӣ (онлайн) доир 
гардида, дар он олимон, 
муҳаққиқон, ходимони сиёсӣ 
аз донишгоҳу донишкадаҳои 
дохил ва хориҷи кишвар дар 
чаҳор бахш: «Сиёсатшиносӣ 
ва идоракунӣ», «Иқтисодиёт 
ва энергетика», «Ҳуқуқ, амни-
яти миллӣ ва муносибатҳои 
байналмилалӣ», «Кишоварзӣ 
ва саноатикунонӣ» бо пеш-
ниҳоди 181 мақолаҳои илмию 
таҳлилӣ ширкат намуданд. 
Боиси фараҳмандист, ки 
Маҷаллаи илмии «Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат» дар 
китобхонаи илмии электро-
нии сатҳи байналмилалӣ бо 
унвони «ELIBRARY.RU», ки 
дар байни олимон машҳур 
аст, ворид карда шуд.

 Соли 2022 бошад, Кон-
ференсияи III байналмила-
лии илмии «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат» бахшида ба 
25-солагии Ваҳдати миллӣ 
баргузор гардид. Дар натиҷа 
масъалаҳо вобаста ба та-
шаккули идеологияи миллӣ 
ва тарбияи шаҳрвандон 

дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва 
садоқатмандию худшиносӣ, 
тақвият бахшидани ҳувияти 
миллӣ ва истиқлолияти дав-
латии кишвар, ҳамчунин 
ташаккули низоми касбии 
идеологӣ ва идоракунии си-
ёсии Тоҷикистони муосир 
ва таъминоти кадрии идео-
логияи сиёсӣ (миллӣ) беш-
тар баррасӣ шуда, таъсиси 
Маркази илмию тадқиқотӣ ва 
омӯзиши «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат» пешниҳод 
гардид. Мақсад аз пешниҳоди 
мазкур дар ҳошияи бартараф 
намудани мушкилоти мафку-
равии (идеологии) ҷомеа фа-
рогири асосҳои стратегӣ буда, 
аз ду ҷабҳаҳо иборат аст:

•омӯзиши асосҳои илмию 
назариявӣ ва методологии 
Мактаби сиёсии Пешвои мил-
лат ҳамчун идеологияи миллӣ, 
ташаккул ва рушди он дар ша-
роити давлати демократӣ ва 
дунявӣ, муосир ва мутобиқ 
ба фарҳанги миллӣ ҷиҳати 
татбиқи сиёсати созанда ва 
худфаъоли иҷтимоӣ, бахусус 
сиёсати ҷавонон, занон ва 
оила мувофиқ бо ҳадафҳои 
барномавии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон, ҳамчун 
ҳизби пешбар.

•ташаккули низоми касбии 
фаъолияти идеологӣ ва идо-
ракунии сиёсии (мафкуравии 
ниҳодҳои) Тоҷикистони муо-
сир, пешбинии мушкилот ва 
дурнамои рушди сиёсӣ тариқи 
ба роҳ мондани корҳои ил-
мию тадқиқотӣ оид ба рукнҳо 
ва заминаҳои ташаккулёбӣ ва 
рушди муносибатҳои сиёсӣ, 
таъмини амнияти идеологӣ 
ва ҷомеаи миллӣ дар кишвар 
ва хориҷи он.

Чи тавре маълум гардид, 
бо истифода аз усулҳои нави 
идеологӣ сохторҳои ҲХДТ 
тавонистанд, ки дар муддати 
кӯтоҳ ба гурӯҳи дастовардҳо 
ноил гарданд.

Албатта, ин ду усули 

нави идеологӣ — «Методӣ-
ташкилӣ» ва «Назариявӣ-
амалӣ», ки асосҳои ил-
мию назариявӣ ва методию 
амалии онҳо баррасӣ ва 
пешниҳод карда шуданд, 
дар ростои таҳким бахши-
дани воситаҳои таъсирра-
сонии идеологӣ дар қиёс бо 
ҳукмфармоии технологияҳои 
иттилоотӣ кифоя арзёбӣ на-
мегарданд. Аммо ин таҷриба 
имкон медиҳад ва моро водор 
месозад, ки усули назариявӣ-
анъанавии идеологиро так-
мил дода, усулҳои нав ва 
муосирро аз рӯи ҳар як бах-
ши ҷомеа – сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таҳия 
ва татбиқ намоем.

Чуноне ки Пешвои миллат 
ҳидоят мекунанд, “бо халқ 
бояд наздик шуд”,  дар татбиқи 
идеяҳои сиёсӣ аз диди мар-
думи оддӣ мебояд амал на-
муд, принсипи таъсиррасо-
нии анъанавии «субъект ба 
объект»-ро бо усулҳои «субъ-
ект ба субъект» ва «субъект 
бо объект» тағйир дода, ҷой 
иваз намуда, иштироки фаъо-
ли ҷомеаро дар чорабиниҳои 
идеологӣ ҷалб бояд кард.

Барои возеҳ шудани 
принсипҳо ва ё мафҳумҳои 
болозикр,  онҳоро  метавон 
чунин шарҳ дод:

•«субъект ба объект» – тибқи 
усули назариявӣ-анъанавӣ, 
субъект доимо талқинкунанда, 
фаъол буда, объект ҳамчун 
шунаванда ва тобеъ ва ё кам-
фаъол (бе ҳаракат) иштирок 
мекунад;

•«субъект ба субъект» – 
субъект-талқинкунанда ба 
объект ҳамчун ба худ баробар-
субъект эҳтиром гузошта, маъ-
лумотро на барои шунидан, 
балки барои аз худ кардан ва 
талқини минбаъдаи он ба ди-
гар гурӯҳи объектҳо мерасо-
над. Яъне субъект боз якчанд 
субъекти дигар омода мекунад. 
Ин принсип иштироки фаъоли 

объектро таъмин менамояд. 
•«субъект бо объект» – 

субъект пеш аз омода карда-
ни мавод бо объект ҳамкорӣ 
намуда, ба умқи мушкилот 
ворид шуда, роҳу усулҳои 
ҳалли мушкилотро бо на-
зардошти имконоти зеҳнию 
амалии объект муайян на-
муда, сипас, ба фаъолияти 
тарғиботӣ шуруъ менамояд. 

Ҳамин тариқ, бо тағйир ва 
такмил додани принсипҳои 
фаъолияти идеологӣ мета-
вон ба натиҷаҳои назаррас ва 
пурмаҳсул ноил гардид.   

Усулҳо ва принсипҳои 
нав ва муносиби фаъолияти 
идеологӣ имкон фароҳам ме-
оранд, ки дар вуҷуди ҳар як 
фард воқеияти ҳаёт, эҳсоси 
арзишмандӣ барои худ ва 
ҷомеа, аҳамиятнокии илму 
дониш барои ташаккули шах-
сият, ҳисси масъулиятшиносӣ 
дар назди оила ва давлат, 
зимнан дарк намудани ка-
марзишу хатарбор будани 
бешуғлӣ, айшу ишрат ва 
вақтхушӣ ҷой дода шавад.

Аз ин рӯ, дар шароити 
имрӯза ҳамқадам будан бо 
ҷомеаи муосир ва мутобиқ 
гардонидани усулҳои фаъо-
лият ба талаботи воқеии мар-
дум, бахусус ташаккул до-
дани усулҳои нави идеологӣ 
ва такмили усулҳои мавҷуда 
ҷиҳати рушди мафкураи 
миллӣ ва роҳ ёфтан ба шуури 
ҳар як шаҳрванд саривақтӣ 
арзёбӣ мегардад.

Зимнан, татбиқи таҷрибаи 
назариявию амалии сохторҳои 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон, аз 
ҷумла усулҳои нави идеологии 
ташаккулёфта — «Методӣ-
ташкилӣ» ва «Назариявӣ-
амалӣ» ба бахшҳои идеологии 
мамлакат тавсия мегардад.

Миралиён ҚИЁМИДДИН,
раиси Кумитаи иҷроияи

ҲХДТ дар вилояти Хатлон, 
доктори илмҳои сиёсӣ
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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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НИГАРОНЇ АЗ КОЊИШИ
НАРХ ВА ЗАРАРИ ЊАШАРОТ

Х А Р И Д О Р
Ҳ А С Т,  В А Л Е . . .

Муҳаммаднодиршоҳ Сайда-
миров панҷуним гектар хоҷагии 
деҳқонӣ дорад ва имсол дар ду 
гектари он сабзӣ кишт карда-
аст. Мегӯяд, ки то ҳол ҳосили 
киштаашро ҷамъоварӣ накар-
дааст, зеро аз сабаби баъзе   
мушкилот кишти онро дертар 
ба роҳ монда буд. 

«Дар вақти кишт хароҷоти 
зиёд кардем. Нархи дору ва 
сӯзишворӣ боло рафта буд. 
Ҳар як кори замин бо техника 
анҷом дода мешавад. Имсол 
ҳосили мо каме дерӣ кард. 
Аллакай нархи сабзӣ ба як, 
як сомонию 10 дирам раси-

Ҷайҳун аз ноҳияҳои овозадор 
дар самти парвариши маҳсулоти кишоварзӣ, аз 

қабили пиёзу сабзӣ ва лимӯ аст, ки ҳамасола аз ин ноҳия 
садҳо тонна маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза 
истеҳсол шуда, дастраси харидорон мегардад. Ба гуфтаи 

бархе аз деҳқонон имсол ҳосили сабзӣ дар марзҳои корам 
хуб аст, аммо рӯзҳои ахир коҳиш ёфтани нарх нигаронии 

онҳоро ба миён овардааст. Бархеи дигар аз зарари 
ҳашарот дар заминҳояшон гила мекунанд.

рал идома мекунад. Шодибек 
Ашӯров, кишоварзи дигар 
аз ҷамоати шаҳраки ноҳияи 
Ҷайҳун имсол дар майдони як 
гектар сабзӣ кишт кардааст. 
Ин кишоварз ҳамроҳи баро-
даронаш 20 гектар хоҷагии 
деҳқонӣ дорад. Пиёзу сабзӣ 
ва гандум зироатҳое ҳастанд, 
ки ҳамасола дар заминашон 
кишт мешавад.

Ӯ мегӯяд, ки соли гузашта 
дар майдони 10 гектар сабзӣ 
кишт карда буданд. Ҳарчанд 
ҳосил фарон буд, вале арзи-
ши он аз 60 то ба 50 дирам 
омада расид, ки хароҷоти 
кардаашонро ҷуброн карда 
натавонистанд.

“Тақрибан ҳосили 4 гектар 
бо сабаби пайдо нашудани 
харидор ва коҳиши нарх вай-
рон шуд. Ҳамин мушкил сабаб 
шуд, ки имсол майдони кишти 
сабзиро ба маротиб кам кар-
дем. Соли гузашта аз як гектар  
ҳудуди 40 тонна ҳосил ба даст 
овардем, аммо имсол ҳашарот 
ба зиёдшавии ҳосили сабзӣ 
зарари зиёд расонид.

Имсол як намуд кирм пай-
до шуд. Барои нест кардани он 
аз доруҳои заҳрнок истифода 
бурдем, вале таъсир накард. 
Имсол аз як гектар 20 тон-
на ҳосил гирифтем. Ҳарчанд 
ҳосил кам буд, вале саривақт 
бо нархи як сомону 60 дирам 

фурӯхтем. Алъон нарх ба як 
сомонӣ расидааст», – ироа 
кард Ш. Ашӯров.

Дар ҳама сурат кори 
деҳқонӣ баракат дорад ва Шо-
дибек Ашӯров рӯзгори хона-
водаашро аз ҳисоби деҳқонӣ 
таъмин мекунад. Мисли ӯ 
садҳо   деҳқони дигар кишо-
варзиро ягона манбаи даро-
мад медонанд.

Х А Р И Д О Р  К А М
АСТ  Ё  З И Ё Д ?

Дар ҷамоати деҳоти Панҷи 
ноҳияи Ҷайҳун 1300 хоҷагии 
деҳқонӣ фаъолият дорад. Им-
сол дар майдони як ҳазору 20 
гектар кишти сабзӣ роҳандозӣ 
шудааст, ки то кунун ҳосили 
830 гектари он ҷамъоварӣ 
гардидааст. Ҳусейншоҳ Шоҳи-
мардов, раиси ҷамоати 
деҳоти мазкур дар суҳбати 
телефонӣ иброз дошт, ки им-
сол ҳосил хуб аст, вале бо 
вуҷуди поён рафтани нарх 
харидор низ кам шудааст.

«Дар ҳудуди ҷамоати 
деҳоти мо 3 адад сард-
хона аст, вале худи 
деҳқонон намехоҳанд, ки 
маҳсулоташон захира шавад. 
Онҳо мехоҳанд, ки саривақт 
маҳсулоташонро фурӯшанд. 
Дар сардхонаҳо бештар 
худи соҳибкорон маҳсулотро 
захира мекунанд», – гуфт 
Ҳусейншоҳ Шоҳимардов.

Н А Р Х И  С А Б З Ӣ
1  С О М О Н Ӣ

Ба гуфтаи масъулини 
идораи кишоварзии ноҳияи 
Ҷайҳун дар ҳамаи ҷамоатҳои 
ноҳия деҳқонон ба кишту 
парвариши сабзӣ машғул 
ҳастанд, вале   деҳқонони 

ҷамоатҳои Панҷ, Ҷайҳун ва 
Истиқлол дар ин ҷода пеш-
саф мебошанд. Диловаршоҳ 
Собирзода, мудири Идо-
раи кишоварзии ноҳияи 
Ҷайҳун аз ҳосили фаро-
вон заминҳои кишти ноҳия 
изҳори хушнудӣ кард.

Вай мегӯяд, ки имсол дар 
ноҳия дар майдони 2 ҳазору 
900 гектар  кишти сабзӣ гуза-
ронида шудааст, ки то кунун 
ҳосили 2 ҳазору 300 гектари 
он ҷамъоварӣ шуда, 198 ҳазор 
тоннаро ташкил медиҳад. 
Тибқи маълумотҳои оморӣ ба 
ҳисоби миёна ба ҳар як гектар 
428 сентнерӣ рост меояд.

«Худи деҳқонон дар бо-
зори ноҳия ва бозорҳои 
минтақаи Бохтар бурда 
мефурӯшанд. Алъон нархи 
сабзӣ дар ноҳия аз 1 то 1 
сомонию 50 дирам расида-
аст. Дар ноҳия 12 сардхо-
на мавҷуд аст, ки ҳамасола 
ба миқдори 5 ҳазор тонна 
маҳсулот захира мешавад», 
– гуфт Диловаршоҳ Собирзо-
да, мудири Идораи кишовар-
зии ноҳияи Ҷайҳун.

Деҳқонон мегӯянд, ки 
аз оғози кишт то мависми 
ҷамъоварии ҳосили сабзӣ 
дар як гектар замин тақрибан 
10 ҳазор сомонӣ сарф меша-
вад. Тобистони имсол нархи 
нуриҳои азотӣ тадриҷан боло 
рафт, ки барои деҳқонон ба 
гуфтаи мардумӣ “миёншикан” 
буд. Ин дарҳолест, ки баъди 
ҷамъоварии ҳосил тоҷирон 
ё харидорон маҳсулотро аз 
деҳқон бо нархи нисбатан 
арзон дастрас карда, дар бо-
зор бо арзиши хеле бештар 
аз ин мефурӯшанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

дааст. Дар инҷо як сардхона 
ҳаст, барои захира кардан 
маблағ лозим. Умедворем, ки 
рӯзҳои наздик маҳсулотамон 
ба фурӯш меравад», – мегӯяд 
М. Сайдамиров.

Ин хоҷагидор мегӯяд, ки 
ҳамасола маҳсулоташонро ба 
харидорони дигар минтақаҳои 
ҷумҳурӣ яклухт мефурӯшанд. 
Алъон харидор зиёд аст, вале 
нархи маҳсулот барои фурӯш 
мувофиқ нест. Ҳамасола нархи 
ин маҳсулот тапиш мехӯрад.

Д О Р У  Ҳ А М
ТА Ъ С И Р  Н А К А РД

Ҷамъоварии ҳосили сабзӣ 
аслан аз моҳи октябр оғоз гар-
дида, то моҳҳои  январу фев-
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Ташаббускорӣ ё иқдомҳои созанда 
аз муҳимтарин омилҳои рушду пешрафти ҷомеа 

ва таҳрики одамон ба корҳои ободгароиву ҳаллу фасли 
мушкилиҳои рӯзмарра арзёбӣ гардида, дар ниҳоят шахси 

ташаббускор ё амалисозандаи идеяҳои ояндасоз дар баро-
бари шахси идеолог ё ба қавле мафкурасозон дар масири 

миллату давлатсозӣ нақши меҳварӣ мебозанд. 

Маврид ба ёдоварист, 
ки дар партави дастуру 
супоришҳои Раиси муаз-
зами ҲХДТ, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷиҳати дар амал 
татбиқ намудани барнома-
ву стратегияҳои миллии 
рушд ва ҳадафҳои барно-
мавии ҳизби пешбарандаи 
ҷомеа, тайи солҳои охир бо 
ташаббуси роҳбарияти КИ 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
ташаббусҳои ояндасозе рӯи 
кор омадаанд, ки дар пеш-
рафту ободонии вилоят, 
ҳаллу фасли масъалаҳои 
ҳалталаби самтҳои гуногу-
ни хоҷагии халқ, тараққиёти 
самтҳои гуногуни илму ма-
ориф ва фароҳам оварда-
ни шароитҳои мусоид ба-
рои илму касбомӯзии насли 
ояндаи кишварамон нақши 
бағоят бузург хоҳад дошт. 

Дар доираи татбиқи та-
шаббусҳои созандаи ҳизбиён 
садҳо иншооти муҳим аз 
қабили мактабу синфхонаҳои 
иловагӣ, бунгоҳу дигар иншо-
оти тандурустӣ, роҳу пулҳо, 
инфрасохтори сайёҳиву 
иншооти гигиенӣ бунёду 
азнавсозӣ шуда, ҷиҳати то-
заву кабудизоркунии муҳити 
атроф, мавзеъҳои таърихи-
ву фарҳангӣ, оромгоҳҳо ва 
роҳраву гулгаштҳо корҳои 
зиёде анҷом дода шудааст, 
ки инъикоси ҳамаи иқдомҳои 
ояндасози ҳизбиён дар як 
матлаб имконнопазир аст. 
Зеро ҳар ташаббуси ҳизбӣ  
миёни сокинони ободгару 
ояндасози вилоят ҳамовозӣ 

пайдо намуда, минбаъд ин 
иқдомҳои созанда аз ҷониби 
фаъолони ташкилотҳои 
ибтидоӣ ва ҷонибдорони 
ҲХДТ дар ма-ҳалҳо  идома 
дода мешавад. 

Тавре ҷомеашиносон иб-
роз медоранд, дар бароба-
ри он ки ташаббусҳои ҳизбӣ 
омили рушду пешрафт, обо-
дониву ташкили ҷойи кор 
ва фарогири мардум ба 
шуғлҳои муфид мегардад, 
ҳар иқдоми созанда ҷанбаи 
муҳими мафкурасозӣ до-
шта, сокинони меҳандӯст ба 
вижа, насли ҷавони ҷомеаро 
ба иқдомҳои дигари ободо-
ниву саҳмгузорӣ дар пеш-
рафту гулгулшукуфии Ва-
тани азиз таҳрик медиҳад. 
Мусаллам аст, ки  дар рушду 
пешрафти ҷомеа инсонҳои 
ташаббускор аз ҷумла оли-
мону пажуҳишгарон ва ди-
гар  эҷодкорони андешаҳои 
ояндасозӣ мақому манза-
лати хоса доранд. Аз ин 
лиҳоз, Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон дар радифи 
роҳандозии ташаббусҳои 
созанда, ҳамзамон ба 
мафкурасозӣ дар ҷомеа ва 
такони андешаҳои ояндасо-
зиву роҳнамоии мардум дар 
масири  пешрафту ободонии 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
нақши меҳварӣ дорад ва 
аз мушоҳидаҳо бармео-
яд, ки дар доираи татбиқи 
ташаббусҳои ҳизбӣ дар деҳу 
рустоҳои вилоят аз ҷониби 
соҳибкорону дигар сокино-

зоми хизматрасонӣ зиёд на-
муда, сахопешагон амалҳои 
неку савобро пайваста 
анҷом медиҳанд.

Ҳамчунин, дар дав-
раи кутоҳи татбиқи та-
шаббуси дигари КИ ҲХДТ 
“Вокунишҳои ҳизбӣ”, ки 
ҷиҳати ҳифзи афкори ҷомеа 
аз иттилооти хатарзои 
гурӯҳҳои эекстремистиву 
террористӣ нақши муассир 
дорад, имрӯзҳо садҳо на-
фар сокинони ватандӯсти 
дохилу хориҷ аз кишвар бо 
амри дил алайҳи бадхоҳони 
миллату давлати мо воку-
ниш нишон медиҳанд. Яъне, 
дар баробари фаъолияти 
назарраси гурӯҳи иборат аз 
80 нафар вокунишгарон аз 
вилояти Хатлон ҳамзамон, 
ҷавонони худогоҳу дониш-
манд аз ҷумла, донишҷӯёни 
муассисаҳои оливу касбии 
дохилу хориҷ аз кишвар 
баъди паҳн шудани ҳар гуна 
матлабу ҳангомаҳои душма-
нони миллати мо посухи са-
зовор медиҳанд. Дарвоқеъ, 
мавқеъгириҳои шаҳрвандӣ 
дар баробари иттилооти 
ғаразнок аз дастовардҳои 
муҳими дастгоҳҳои идеологӣ 
ва ташаббускорони идеяи 
“Вокунишҳои сиёсӣ” мебо-
шад, ки таваҷҷуҳи ҷавонону 
зиёиёни кишварро бобати 
мавқеъгириҳои ҷадид нис-
бат ба бадхоҳони миллат 
ҷалб намуд.

Умуман, ташаббусҳои гу-
ногунҷабҳаи ҳизбӣ дар баро-
бари саҳмгузорӣ дар рушду 
ободгароӣ ҳамчунин, дар 
тарбияи ахлоқии ҷомеа ва 
роҳнамоии ҷавонон ҷиҳати 
пешоҳангӣ дар корҳои 
ҷамъиятӣ нақши муҳим бо-
зида истодааст. Зеро дар 
масири роҳнамоии ҷомеа 
ба корҳои бунёдӣ ва татбиқи 
ҳадафҳои бузург, бедор на-
мудани ҳисси ҳавасмандии 
омма ба иқдомҳои созанда 
муҳим аст, ки дар ин росто 
ташаббусҳои рӯи кор овар-
даи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон ин рисолатро анҷом 
дода истодааст.

Қобили зикр аст, ки бо-
дарназардошти самарано-
кии натиҷаҳои ташаббусҳои 
ҳизбии КИ ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон, ки  то имрӯз ба 28 
адад расидааст, давоми ду 

моҳи охир ду ташаббуси за-
монасоз аз қабили “Рейтинги 
ҳизбӣ” ва “ҲХДТ - Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат” дар 
сатҳи ҷумҳурӣ пазируфта 
шуд.  Вобаста ба татбиқи ин 
ташаббусҳо нахуст моҳи но-
ябри соли ҷорӣ дар Дастгоҳи 
Кумитаи Иҷроияи Марказии 
ҲХДТ хониши идоравӣ бар-
гузор гардид, ки дар он док-
тори илмҳои сиёсӣ, раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин оид ба татбиқи 
Рейтниги ҳизбӣ дар фаъоли-
яти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо 
ва аҳаммияти ин механизми 
нави баҳогузорӣ дар фаъо-
лият, тарзу услуби нави кори 
ҳизбӣ ва таҳкими фишангҳои 
идоракунӣ маърӯза намуд. 

Ҳамакнун, ҳафтаи гузаш-
та бахшида ба 28-солагии 
таъсисёбии ҲХДТ дар КИМ 
ҲХДТ Конференсияи илмӣ 
амалӣ таҳти унвони “ҲХДТ-
Мактаби сиёсии Пешвои 
миллат” доир гардид. Ин 
иқдоми Кумитаи Иҷроияи 
Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
гувоҳӣ аз он медиҳад, ки 
ташаббуси “ҲХДТ-Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат” 
аз зумраи идеяҳои оян-
дасозест, ки минбаъд дар 
татбиқи стратегияҳои руш-
ди ҷомеа ва давлат, барно-
маву консепсияҳои муҳими 
давлатӣ ва ҳадафҳои дурби-
нонаи ҲХДТ   заминаи мусо-
иди илмӣ  фароҳам меорад.

Хулоса, ташаббусҳои ҳиз-
бии КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон бо ҳамовозии зиёди 
аъзо ва ҷонибдорони ҳизби 
пешбарандаи ҷомеа, то дар 
сатҳи маҳалҳо татбиқ гар-
дида, дар таъмини зинда-
гии шоистаи мардум нақши 
муассир мегузорад. Аз сӯи 
дигар, пазируфта шудани 
ташаббусҳои созанда  дар 
сатҳи ҷумҳурӣ, натанҳо 
муваффақияти фаъолияти 
ду соли охири роҳбарияти 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон,  балки дастоварди 
тамоми ҳизбиёни вилоят 
арзёбӣ мегардад.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”

ни маҳал иқдомҳои наҷиб 
амалӣ шуда истодаанд.  Дар 
мисоли баъди рӯи кор ома-
дани Амалиётҳои муштараки 
“Соати сиёсӣ” ва “Мактаби 
ман”, ки ба маърифатнокии 
наврасону ҷавонони 12-24 
сола ва фароҳам овардани 
шароити мусоиди таъли-
му тарбия дар муассисаҳои 
таълимӣ нигаронида шуда 
аст,  соҳибкор Фарҳод Зи-
ёев аз ноҳияи Қубодиён ба 
85 нафар омӯзгорони МТМУ 
№11 зодгоҳи хеш ба миқдори 
калон кумакҳои идона ра-
сонид. Тавре омӯзгорони 
муассисаи мазкур изҳор до-
штанд, ин гуна таваҷҷуҳи 
зиёд ба маорифчиён идомаи 
сиёсати маорифпарваронаи 
фарзандони барӯманди киш-
вар аст, ки шавқу рағбати 
онҳоро ба кори таълиму тар-
бия дучанд менамояд. 

Ҳамзамон, баъди амалӣ 
гардидани як зумра иқдомҳо 
дар самти бунёди иншооти 
гигиенӣ соҳибкорону дигар 
сокинони шаҳру ноҳияҳои 
гуногун иқдоми хайрхоҳона 
пеш гирифта, дар ша-
фати роҳҳои маҳаллӣ ва 
шоҳроҳҳо чунин иншоот сох-
та ба истифода дода исто-
даанд. Ё худ баъди  таъсис 
додани Саҳифаи фейсбукии 
“Кумак ба маъюбон” имкон 
фароҳам гардид, ки саховат-
пешагон бо дастрасии осони 
суроғаи маъюбону ниёзман-
дон ҳатто ба суратҳисоби 
онҳо кумакҳои пулии худро 
интиқол диҳанд. Дар воқеъ, 
ин хизматрасонӣ дар баро-
бари таъмини имкониятҳои 
муфид ҷиҳати раоснида-
ни кумак ба ниёзмандон 
ҳамчунин, ба меъёрҳои 
ахлоқиву динӣ мувофиқ 
аст. Зеро моҳияти аслии 
кори хайр ва савоби беш-
тар ёфтан аз иқдоми кӯмак 
ба ниёзмандон, ин бидуни 
риёву худнамоӣ анҷом до-
дани он аст. Аз сӯи дигар, 
принсипи тамоси бевоси-
таи хайрхоҳон ба шахсони 
эҳтиёҷманд, боваривус эъ-
тимоди хайрхоҳонро ба ни-
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Миллати тоҷик тӯли 30 соли соҳибистиқлолӣ бо 
роҳнамоии Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон монеаҳои 
зиёдеро паси сар намудаву ба ҷаҳониён асолати таъ-
рихии хешро дар арсаи навини таърихи инсоният ни-
шон дода, ба дастовардҳои бузург ноил гардид.

ЁВОН.  ЛИТСЕЙИ КАСБӢ-ТЕХНИКӢ ПОЙДЕ-
ВОРИ ИЛМУ ҲУНАРҲОИ МУОСИР

Давоми солҳои соҳибис-
тиқлолӣ дар соҳаҳои гуногу-
ни хоҷагии халқ пешравиҳои 
ҷиддӣ ба назар расида, сатҳи 
зиндагии мардум ба маро-
тиб боло рафта истодааст. 
Соҳаи маориф аз соҳаҳои 
пешрафтаи кишвар ба ҳисоб 
рафта, рӯз то рӯз сатҳи илму 
касбомӯзӣ ва рушди техноло-
гияи муосир боло, дараҷаи 
донишандӯзӣ ва забондонии 
хонандагону донишҷӯёни 
муассисаҳои таълимӣ беҳтару 
хубтар гардида истодааст.

Муассисаи таълимии дав-
латии Литсейи касбӣ-техникии 
ноҳияи Ёвон аз соли 1978 
инҷониб дар омода кардани 
мутахассисони соҳибтаҷриба 
саҳми арзанда дорад.

Муассисаи мазкур солҳои 
пешин ба таъмиру азнавсозӣ 
бештар ниёз дошта, бо мурури 
замон бо фароҳам гардидани 
имкониятҳо дар ин боргоҳ ша-
роити хуби кору таҳсил барои 
устодону касбомӯзон фароҳам 
оварда шудааст. 

Манзарой Содиқзода, ди-
ректори муассисаи таълимии 
давлатии Литсейи касбӣ-
техникии ноҳия мегӯяд, ки 
айни замон теъдоди корман-

дони муассиса ҳамагӣ 62 на-
фарро ташкил дода, устодону 
омӯзгорони соҳибтахассус 
ба хонандагон касбу ҳунар 
меомӯзанд. – Дар шарои-
ти имрӯза дар самти тай-
ёр кардани мутахассисони 
соҳибтаҷриба ва ба бозори 
меҳнат ҷавобгӯ таъминоти 
кадрӣ мавқеи махсус дорад. 
Аз ҳамин хотир, дар соли 
таҳсили 2022-2023 дар му-
ассисаи таълимӣ 6 нафар 
омӯзгорони соҳибихтисос ба 
кор қабул карда шуданд, ки 
аз инҳо 3 нафарашонро за-
нон ташкил медиҳад, – изҳор 
дошт Манзарой Содиқзода.

Шумораи хонандагон 337 
нафарро ташкил дода, теъдоди 
зиёди онҳо аз шаҳру ноҳияҳои 
вилоят ва берун аз он мебо-
шанд. Шумораи хонандагони 
бахши якум ҳамагӣ 175 нафар, 
шумораи бахши дуюм 137 на-
фар ва хонандагони гурӯҳҳои 
муҳлати таҳсилашон яксола 25 
нафарро ташкил медиҳад. 

Ҳамчунин, дар муассисаи 
таълимӣ Маркази ҳунарҳои 
миллӣ ва муосир таъсис дода 
шудааст. Дар Маркази ном-
бурда аз рӯи ихтисоси дӯзанда 
65 нафар занону духтарони 
маҳаллӣ ба касбомӯзӣ фаро 
гирифта шуда, аллакай онҳо 
дар чорабиниҳои ноҳиявӣ 
ва берун аз он бо маҳсули 
ҳунари хеш иштирок карда 
истодаанд. Аз ҷумла, моҳи 
августи соли ҷорӣ чанде аз 

дастпарварони муассиса дар 
даври озмуни ҷумҳуриявии 
“Ҳунарманди сол”, ки воба-
ста ба амалисозии “Барно-
маи рушди ҳунармандӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2021-2025” дар шаҳри 
Кӯлоб баргузор гардида буд, 
иштироки фаъолона намуда, 
сазовори Сипоснома ва ба 
даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ги-
рифтанд. 

Дар Литсейи касбӣ техникии 
ноҳияи Ёвон сехҳои дуредгарӣ, 
оҳангарӣ, наққошӣ, пазандагӣ, 
қолинбофӣ мавҷуд буда, хонан-
дагон аз рӯи ихтисосҳои гуно-
гун ба касбомӯзӣ фаро гирифта 
мешаванд. Қайд кардан ба мав-
рид аст, ки муассисаи таълимӣ 
дорои хобгоҳ, маҷлисгоҳ ва 
ошхона буда, айни замон дар 
хобгоҳ 45 нафар хонандагон 
аз шаҳру ноҳияҳои ҳамсоя ва 
деҳаҳои дурдасти ноҳияи Ёвон 
иқомат мекунанд. Ҳолати ма-
ишии хобгоҳ низ ба қадри им-
кон ба роҳ монда шуда, дар 
он ҷо ҳуҷраи алоҳида барои 
тамошои телевизор, бозиҳои 
варзишии тенниси рӯи миз ва 
шашка муҷаҳҳаз гардида, хо-
нандагон тибқи реҷаи муай-
ян метавонанд дар вақтҳои 
холигӣ истифода баранд. Ин-
чунин, дар хобгоҳ ҳаммом, 
ҷойи либосшӯйи ва нуқтаи оби 
гарми доимӣ, хоҷатхонаҳои 
замонавӣ бо усули дренажӣ 
сохта ба истифода супорида 
шудааст. Муассисаи таълимӣ 

дар асоси дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷиҳати татбиқи ҳадафи 
чоруми миллӣ-таъмини амни-
яти озуқаворӣ саҳми арзанда 
дорад. Дар назди муассиса 0, 
72 гектар замини хоҷагии ёри-
расон мавҷуд буда, омӯзгорону 
хонандагон аз он самаранок 
истифода мебаранд. Дар ин 
қитъаҳо маҳсулоти полезии 
картошка, карам, пиёз, лӯбиё, 
каду помидору бодиринг, 
кабудӣ ва дигар намуди зи-
роатро кишт намуда, аз он 
ҳосили фаровон ба даст ме-
оранд ва ин маҳсулотҳо дар 
ошхонаи муассиса истифода 
бурда мешавад. Ҳамин тавр, 
дар масъалаи кабудизоркунӣ 
бошад, бо ҷалби омӯзгорону 
хонандагон дар гирду атро-
фи муассиса дарахтони 
ҳамешасабзу ороишӣ ва со-
яафкан ва гулу гулбуттаҳои 
рангоранг шинонида шудааст, 

ки ин ободкориҳо ба ҳусни 
муассисаи таълимӣ ҳусни зе-
бое зам намудааст. 

– Лозим ба ёдоварист, 
ки санаи 9 сентябри соли 
ҷорӣ ба муносибати таҷлили 
бошукӯҳи Истиқлоли давлатӣ 
меҳмонон аз шаҳри Уздаи 
Ҷумҳурии Белорусия, ки ба 
ноҳияи Ёвон ташриф овар-
да буданд, аз муассисаи 
мо дидан карданд. Ҳангоми 
истиқболи самимона хонан-

дагони муассисаи таълимӣ 
меҳмононро аз таърихи му-
ассиса ва дастовардҳои худ 
шинос намуданд. Зимни боз-
дид меҳмон бо омӯзгорону хо-
нандагон ва кормандони му-
ассиса суҳбати озоду самимӣ 
доир намуда, аз дастовардҳои 
дастаправони мо изҳори 
қаноатмандӣ доштанд. 

Ҳамчунин, дар ин рӯз 
корҳои озмоишии хонандагон 
ба намоиш гузошта шуда, пи-
санди меҳмонон гардид. Дар ин 
раванд меҳмонон ба фаъолия-
ти Маркази ҳунарҳои мардумӣ 
ва муосир, ки дар назди муас-
сиса таъсис дода шудааст, ши-
нос шуда, ба ҳунару маҳорати 
касбомӯзони муассисаи мар-
каз баҳои баланд доданд, ки 
ин барои мо маорифчиён бои-
си сарфарозист, – мегӯяд Ман-
зарой Содиқзода.

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”

ПАНДИ 

РЎЗ

Зане бо марде издивоҷ кард. Баъд аз 
издивоҷ, зани ҷавон ба шавҳараш гуфт: 
“Ман одами мазҳабӣ ҳастам ва мехоҳам, 
ки зиндагиамонро мутобиқи ҳукми шариат 
идома диҳем”. Марди ҷавон аз шунидани ин 
ҳарфҳои занаш бисёр хушҳол шуд ва шукр 
кард, ки чунин зане насибаш шудааст, ки 
мехоҳад тибқи қонунҳои шариат зиндагӣ ку-
над. Чанд рӯзе аз зиндагиашон гузашта буд, 
ки зан боз ба шавҳараш гуфт: “Мо қавл дода 
будем, ки тибқи шариат зиндагӣ мекунем ва 
дар шариат хизмати хусуру хушдоман ба 
гардани келин воҷиб нест. Ва ҳамчунин аз 
рӯи шариат, таъмини маскани зан вазифаи 
шавҳараш аст. Бинобар ин, мехоҳам хонаи 
алоҳида дошта бошем”. Мард аз шунидани 
ин суханҳо нороҳат шуд ва бо худ гуфт: “Ги-
рифтани хонаи алоҳида мушкил нест, аммо 
таклифоти падару модари пирам чӣ меша-
вад?” Мард дар айни ҳамин нороҳатӣ назди 
олиме рафт ва қазияро баён намуд. Олим 
дар ҷавоб гуфт: “Занат рост мегӯяд, ҳақ бо 

ӯст”. Марди ҷавон гуфт: “Устоди гиромӣ, ман 
наомадам, ки аз шумо фатво пурсам. Ман 
барои он ба шумо муроҷиат кардам, ки дар 
ин масъала маро роҳнамоӣ кунед, то аз ин 
мушкилӣ раҳоӣ ёбам”. Пас олим гуфт: “Ин 
мушкилӣ як роҳи ҳалли хеле осон дорад. 
Ба хонумат бигӯ, ки ману ту аҳд бастем, ки 
мутобиқи шариат зиндагӣ мекунем ва тибқи 
шариат ман ҳақ дорам, ки зани дуюм гирам. 
Зани дуюм касеро интихоб мекунам, ки 
тавонад хизмати падару модарамро ба 
ҷо орад. Ва албатта барои ту низ хонаи 
алоҳида мехарам”. Шаб марди ҷавон ин 
гуфтаҳои олимро ба занаш баён кард. Зан 
ҳаросон дар ҷавоб гуфт: “Қурбони падару 
модарат шавам. Охир онҳо падару мода-
ри ман низ ҳастанд, пас хизматашон ба-
рои ман низ шараф аст. Ман ба ҷону дил 
хизмати онҳоро ба ҷо меорам”. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
аз саҳифаи фейсбукии дӯстон
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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 №46
Т А Ъ З И Я

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон бинобар даргузашти узви Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва ноҳиявии ҲХДТ, раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
Файзуллозода Убайдулло ба аҳли оила ва пайвандони марҳум 
таъзияву тассалияти хешро мерасонад. 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон бо андӯҳи зиёд бинобар даргузашти Ҳусейн Асадул-
лозода, директори ширкати "Нафтрасон" дар шаҳри Левакант ба 
пайвандону наздикони марҳум изҳори ҳамдардӣ ва тасаллияти 
амиқ баён намуда, ба онҳо сабри ҷамил мехоҳад. 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон бинобар марги бемаҳали корманди рӯзномаи 
“СССР” Баҳодур Уроқов изҳори тассалият намуда, ба аҳли оила 
ва ҳамкорону пайвандони марҳум сабри ҷамил хоҳон аст.


