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Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат” ташаббуси навбатии Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аст, ки ба 
ифтихори 25-солагии Ваҳдати миллӣ роҳандозӣ гардидааст. Таш-
кил ва баргузории Конференсияи мазкур дар таърихи   Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон падидаи басо фараҳбахшу саривақтӣ маҳсуб меёбад.
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Имрӯз ҳар як андеша, нуқтаи 
назар ва пешниҳоди созанда 
– мусоидаткунанда ба рушди 
устувори кишвар барои Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳим аст. Мақсад аз баргузо-
рии Конференсияи мазкур дар 
арафаи ҷашни Ваҳдати миллӣ 
арҷгузорӣ ба заҳматҳои Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ташаккули чунин мактаби сиёсӣ, 
рушди заминаҳои илмии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар татбиқи ҳадафҳои 
барномавӣ тариқи асоснокии 
илмӣ ва маҳсулнокии онҳо мебо-
шад.  Асоси илмию назариявӣ ва 
методӣ касб намудани фаъолият 
ва дилхоҳ соҳа ҳамчун мадани-
яти ташкили идоркунӣ тақозои 
ҷомеаи муосир буда, дар ради-

фи таъмини сифат ва самара-
нокии ҳадафу вазифаҳо ба роҳ 
монда мешавад. 

Дар воқеъ дар ҷаҳони муо-
сир собит гардидааст, ки ҳар ҷое 
амалия ба илм тавъам аст, он 
ҷо рушд ва пешрафту комёбиҳо 
назаррас мебошанд. Илм поя-гу-
зори рушди устувор, самаранокӣ 
дар иқтисодиёту истеҳсолот, 
пойдорӣ дар муносибатҳои 
ҷамъиятӣ ва комгорӣ дар сиёса-
ту маънавиёт арзёбӣ мегардад.  

Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар яке аз суханрониҳои хеш 
(14.10.2019) иброз намуда-
анд, ки «Баланд бардоштани 
маҳорати касбии роҳбарон, ис-
тифодаи ҳаматарфаи натиҷаҳои 
илмию таҳқиқотӣ дар раван-
ди истеҳсолот, васеъ намуда-
ни фаъ-олияти инноватсионӣ, 

МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

ҳамкории давлат бо бахши 
хусусӣ, пайвастагии илм ва 
истеҳсолот ва дигар чораҳо 
муҳим мебошанд». 

Заминаҳои ташаккул ва ин-
кишофи фаъолияти Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамчун Сарвари си-
ёсии сатҳи умумидавлатӣ ва 
умумимиллӣ қатъ намудани 
ҷанги шаҳрвандӣ, барқарор на-
мудани сохти конститутсионӣ, 
бар гардонидани гурезагон, 
таъмини заминаҳои мухталифи 
фаъолияти давлат ва ҷомеа ба 
ҳисоб мераванд. 

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали 
таъсисёбии худ ба соҳаҳои ма-
ориф, фарҳанг, тандурустӣ ва 
амсоли инҳо таваҷҷуҳи хоса 

зоҳир менамояд. Таърих гувоҳ 
аст, ки замоне Тоҷикистон дар 
оташи ҷанг месӯхт, маҳз дар 
ҳамон лаҳзаҳои ҳассоси зиндагӣ 
роҳбаре лозим буд,  то ватанро 
аз вартаи оташи ҷанг раҳо намо-
яд. Хушбахтона Сарвари давлат, 
Раиси Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо кӯшишу талошҳои 
ҷонфидоёнаи худ мамлакатро аз 
вартаи нестӣ наҷот доданд. Мар-
думро ба сулҳу субот ҳидоят на-
муда, кишварро аз буҳрони ша-
диди иқтисодӣ раҳониданд. 

Баргузории Конференсияи 
мазкур давоми мантиқии сил-
силаи чорабиниҳо бахшида ба 
ҷашни шукуҳманди истиқлоли 
Ватан мебошад. Конференсия аз 

ҷиҳати мазмуну интихоби мав-
зуъ ниҳоят муҳиму арзишманд 
буда, таҳқиқу омӯзиши паҳлуҳои 
он барои аҳли илм, хизматчиёни 
давлатӣ ва кормандони ниҳодҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ қобили 
мулоҳиза ба ҳисоб меравад. 
Аҳамияти мактабу таҷрибаи зик-
ршуда то ҷоест, ки дастовардҳои 
даҳсолаи Истиқлолро ҷамъбаст 
намоем, яке аз муҳимтарин 
дастовардҳои мо ҳамчун давлат 
ва миллат маҳз ҳамин ташаккули 
мактаби давлатдории муосири 
миллӣ мебошад.  

Дар марҳилаи рушди худ 
Тоҷикистон бо ҳадафу вазифаҳое 
рӯ ба рӯ мебошад, ки ҳалли 
муваффақонаи онҳо бояд на 
танҳо вазифаи иқтисодию 
иҷтимоии кишварро ба куллӣ 
тағйир диҳад, балки сифати зин-
дагии шаҳрвандонро низ дигар 
карда, ҷойгоҳи байналмилалии 

кишварро ба зинаи комилан нав 
боло барад.  

Имрӯз мардуми сарбаланди 
кишвар шукронаи он мекунанд, 
ки дар як фазои сулҳу субот умр 
ба сар мебаранд. Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар як муддати кӯтоҳ миллати 
тоҷикро ҳамчун миллати тамад-
дунофар ва дорои забону мил-
лат, фарҳангу таърих дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ намуд. 

Дар воқеъ тамоми дастовардҳои 
Тоҷикистони муосир хоҳ дар самти 
иҷтимоӣ, хоҳ иқтисодӣ ва сиёсию 
фарҳангӣ аз барномаҳои Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
маншаъ мегирад. Дар муддати 
28-соли фаъолият чун ҳизби пеш-
саф гурӯҳи ҳадафҳоеро муай-

ян намуда буд, ки дар тадбиқи 
онҳо ҷомеа ба пешрафту комёбӣ 
ноил гардида, имрӯз Тоҷикистон 
аз гурӯҳи кишварҳои дар ҷаҳон 
шинохта, пуштибони тоҷикони 
ҷаҳон, дорои иқтисодиёти 
рӯ ба рушд, иқтидори хуби 
энергетикӣ, сиёсати дарҳои ку-
шод ва ташаббусҳои бузурги 
байналмилалӣ арзёбӣ мегардад.

Гузашта аз ин халқи тоҷик ба илм 
бисёр зич пайвастагӣ дорад. Маҳз 
ихтирооту эҷодкориҳои наслҳои гу-
зашта буд, ки тоҷикон таърих ва та-
маддуни қадима дошта, дар ҷаҳон 
шинохта шудааст. 

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки пешоҳанги сиёса-
ти давлат мебошад, дар шароити 
имрӯза татбиқи илман асосноки 
ҳадафҳои он тақозо мегардад. 
Зеро маҳз ҳадафҳои созандаи 
ҳизб бо роҳбарии Пешвои мил-
лат тавонист, ки сиёсати пойдори 
давлати навини тоҷиконро ташак-
кул диҳад, онро дар арсаи ҷаҳонӣ 
ҳамчун мамлакати соҳибистиқлол, 
ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунявӣ 
маъруф гардонад, сулҳу ваҳдатро 
байни аҳли ҷомеа пойдор намояд, 
вазъи иҷтимою иқтисодии халқро 
беҳ гардонад.

Ҷалби олимону муҳаққиқон 
ба коркарди илмии татбиқи 
ҳадафҳои барномавии ҳизб имкон 
медиҳад, ки нишондиҳандаҳои 
муайяншуда сари вақт, суроғавӣ, 
пурмаҳсул ва устувор дастёб 
гарданд; мактаби илмии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ташаккул ёфта, кадрҳои 
болаёқати аз лиҳози идеологӣ 
омодагашта ба таҳкими иқтидорӣ 
илмии идоракунии мамлакат му-
соидат намоянд. Тарбияи кадрӣ 
дар ҳошияи рушди Мактаби си-
ёсии Пешвои миллат-Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ба роҳ монда шуда, механизмҳои 
муосири рушди устувори асосҳои 
институтсионалии мамлакат та-
шаккул дода мешаванд.

Бояд қайд кард, ки дар Конфе-
ренсияи навбатии “Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат”, ки аз чаҳор бахш 
иборат аст 59  мақолаи илмии ол-
мону муҳақиқон  пешниҳод гардид.

Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 
аз рӯзҳои аввали қадам ниҳодан ба 
арсаи сиёсат ба ташаккули рукнҳои 
мактаби сиёсии худ бо рисола-
ти адолатпарварию инсондӯстӣ, 
худогоҳию худшиносӣ, нексириш-
тию поктинатӣ, садоқатмандию 
ватандӯстӣ ва созандагию 
бунёдкорӣ пардохта буд.

Дар инҷо бояд равшанӣ ан-
дохт, ки зери мафҳуми “мактаб”, 
одатан мактаби илмӣ, бо фаро-
гирии корҳои назариявии гурӯҳи 
олимону муҳаққиқон дар самти 
муайяни таҳқиқот, фаҳмида ме-
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МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТшавад, аммо дар ин мавод - мак-
таб маънои васеътар дошта, беш-
тар фарогири корҳои таҳқиқотии 
амалӣ вобаста ба фаъолияти 
идеологии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон мебошад. Иш-
тирокчиёни асосии ин мактаб, дар 
баробари олимон, ҳамчунин сиё-
сатмадорон, кормандони ҳизбӣ ва 
хизматчиёни давлатӣ мебошанд 
ва асоси фаъолияти (усулҳои) 
таҳқиқотии онҳоро мушоҳидаҳо, 
таҳлилҳои оморӣ ва систематикӣ, 
мониторинг, таҳлилҳои дедуктивӣ 
ва индуктивӣ, пурсишҳои иҷтимоӣ, 
озмоишҳои ҳудудӣ ва соҳавӣ ва 
ғайра ташкил медиҳанд.   

Аз рӯзҳои аввали сарварӣ, дар 
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (ноябри 
соли 1992) Пешвои миллат ҳамчун 
Раиси Шӯрои Олӣ иброз наму-
да буданд, ки “...мақсаду маро-
ми мо бунёди ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мебошад”. 
Зимнан, рисолати мазкур дар Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(моддаи 1), ки 6 ноябри соли 1994 
бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ 
қабул шуд, чунин муқаррар гар-
дидааст: “Ҷумҳурии Тоҷикистон 
давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона ме-
бошад”. Яъне, ин идея аз авва-
лин дастовардҳои Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат арзёбӣ мегардад, 
ки он ба таҳкурсии асосии давлат-
дории навини тоҷикон табдил ёфт.

Қадами дигар дар шароити де-
мократикунонии муносибатҳо ва 
татбиқи бомароми ғояҳои сиёсӣ 
10 декабри соли 1994 таъсисё-
бии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Зарурати таъсисёбии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ба 
се ҷанбаҳои зерин асос меёбад.

Якум, дар шароити ҷомеаи 
демократӣ, ки гуногунандешии 
сиёсӣ ва идоракунии ҳокимият та-
вассути ниҳодҳои сиёсӣ тақозо ме-
гардад, зарур буд, ки бар ивази ни-
зоми барҳамхӯрдаи шӯравӣ ҳизбе 
таъсис дода мешуд, то ин ки аз як 
тараф ҷойи холишударо пур мекард 
ва аз тарафи дигар барои рақобати 
комили сиёсӣ шароит фароҳам ме-
овард.

Дуюм, ниҳоде лозим буд, ки бар 
асоси ниёзи мардум бояд амал 
менамуд, бар таҳдидҳои берунӣ, 
аз ҷумла ғояҳои сохта ва боф-
таю дини мубини Исломро олу-
данамуда истодагарӣ намуда, от-
аши барафрӯхтаи ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандиро хомӯш менамуд.

Сеюм, ниҳоде бояд ташкил ме-
ёфт, ки ба талаботи институти 
демократия ва меъёрҳои байнал-
милалии идоракунии ҳокимияти 
сиёсӣ мутобиқат менамуд. 

Ҳамин тариқ, барои устувор гар-
дидани мавқеъҳо ташкили инсти-
тути сиёсӣ дар шакли ҳизби сиёсӣ 
барои одамон зарур омад, то инки 

на танҳо дар мавриди интихобот, 
балки дар ҳама ҳолат (ба таври 
доимӣ) тавонад, ба ҳаммаслакони 
худ кумак расонад.

Чуноне, ки олими шотландӣ 
Девид Юм ҳизби сиёсиро таъриф 
додааст: «Ҳизбҳои сиёсӣ бештар 
таваҷҷуҳи худро барои ҷалб на-
мудани одамон ва сохтани иде-
ологияи нав, ки барои бунёди 
ҷомеаи нав талқин мекунад, раво-
на месозанд», яъне ҳадафи асо-

сии ҳизб ба расонидани халқ ва 
ҷонибдорони худ ва ё таъмин на-
мудани иштироки онҳо дар идора-
кунии ҳокимият арзёбӣ мегардад.

Дар навбати худ, ҳизбҳои сиёсӣ 
барои расидан ба ҳадафҳои худ 
ва ё ба даст овардани идоракунии 
ҳокимияти давлатӣ фишангҳои гу-
ногунро истифода менамоянд. Бо-
иси изтироб он аст, ки даҳсолаҳои 
охир дар ин муносибат фишангҳои 
нокомил ва ё ғайриқонунӣ, он 
низ экстремистӣ бештар истифо-
да шуда истодаанд. Яъне, агар 
давраҳои аввали ташаккулёбӣ 
ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун институти 
фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ барои 
ба даст овардани боварии халқ ва 

намояндагии онҳо дар ҳокимияти 
давлатӣ дар доираи талаботи 
қонунгузорӣ амал мекарданд, пас 
имрӯзҳо ин тартиби амал тағйир 
ёфта, василаҳои иловагӣ, бо роҳи 
таҳдиду зурӣ ва дурӯғбофиву 
роҳгумсозӣ ба даст овардани 
ҳокимиятро касб намудааст. 

Аз ин рӯ, ҳар гоҳе ки дар ҷомеа 
маъракаҳои интихоботӣ пеш мео-
янд, дар баробари берун омада-
ни ҳаракатҳои идеологии комил, 

ҳаракатҳои идеоло-
гии нокомил ё инки 
экстремистӣ низ бе-
рун меоянд.

Маҳз ҳамин ҳолат, 
яъне муқовимат бо 
ҳаракатҳои иде-
ологии нокомил 
моро водор месо-
зад, ки василаҳои 
тарғиботии худро 
пурқувват сохта, 
тадбирҳои саривақтӣ 
амалӣ намоем. 

Аз ин лиҳоз, 
маҳз дар шароити 
таҳдидҳои берунӣ, 
бахусус ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ 
бо ташаббус ва пай-

гирии бевоситаи Пешвои мил-
лат Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ташкил меёбад, ки дар 
номи худ ҳамаи он талаботи боло-
зикрро фаро мегирад. Илова бар 
ин, ҳамчун ташкилоти ҷамъиятии 
сиёсӣ ба ҳуқуқу имкониятҳои ди-
гар азҳоби сиёсӣ дахл накарда, 
ба майдони набардҳои сиёсӣ бо 
ғояҳои хосса ва созанда, ифо-
дагари азму ирода ва ниёзҳои 
аввалиндараҷаи мардум мебаро-
яд.

Бо ҳамин мактаби сиёсии Пеш-
вои миллат дастгоҳи идоракунии 
худро соҳиб мегардад.

Чуноне Пешвои миллат, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон зимни Анҷумани 9-уми 
ҳизб иброз менамоянд: “Ҳизби мо 
дар замоне, ки хатари пароканда 
шудани миллат ва ҳамчун дав-
лат аз байн рафтани Тоҷикистони 
тозаистиқлол ба воқеияти рӯз таб-
дил ёфта буда, дар назди мил-
лат ва Ватан, дар назди наслҳои 
имрӯзу оянда масъулияти бузурги 
таърихиро ба дӯши худ гирифт”. 
Дар воқеъ хизмати Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон на танҳо 
дар ташаккулдиҳии давлати муоси-
ри тоҷикон, балки дар бартарафсо-
зии ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ва ба 
даст овардани ризоияти миллӣ хеле 
созгор аст. Дар ин ҷо мактаби дига-
ри Пешвои миллат, ки таваҷҷуҳи 
ҷаҳониёнро ҷалб намудааст, - мак-
таби сулҳофарӣ, ки мавзӯи дигар 
аст, боиси зикр мебошад.

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон чаҳорчӯбаи сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии кишвар бо фа-
рогирии ҳудудан ҳамаи самтҳои 
ҳаёти ҷомеа арзёбӣ мегардад. Ин 
рисолат дар ду маврид давра ба 
давра ба воситаи барномарезии 
вазифаҳои алоқаманд амалӣ кар-
да мешавад.

 Якум, тариқи таҳия ва амалӣ 
намудани барномаҳои пешазин-
тихоботии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон зимни иштирок 
дар интихоботҳои парламентӣ. 
Принсипи амалии ин механизм ба 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
асос ёфта, бо тартиби таҳлилу 
омӯзиши мушкилоти рӯзмарраи 
мардум, муайян намудани роҳу 
усулҳои дастрас ва имконпазири 
ҳалли мушкилот ва ҷамъоварии 
он дар шакли барномаи даврӣ 
татбиқ карда мешуд. Илова бар ин, 
муҳтавои барномаи таҳияшуда ба 
воситаи сохторҳои ҳизбӣ ва ном-
задони ҳизб ба мансаби вакили 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
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маҷлисҳои маҳаллии вакилони 
халқ зимни мулоқоту вохӯриҳои 
пешазинтихоботӣ ба интихобку-
нандагон расонида шуда, маври-
ди зарурат такмил дода мешуд. 
Ҳамчунин, барномаҳои пешазинти-
хоботии номзадон мансаби вакили 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
маҷлисҳои маҳаллии вакилони 
халқ ба барномаи ҳизб асос ме-
ёфт. Маҳз ҳамин механизм барои 
дар амал татбиқгардии ҳадафҳои 
барномаи ҳизб шароитҳои зарурӣ 
фароҳам меовард. 

Дуюм, тариқи таҳия ва амалӣ 
намудани барномаҳои пешазин-
тихоботии номзад ба мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон зимни интихоботи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Барномаи номзад ба мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо ташкили гурӯҳҳои олимону 
муҳаққиқон ва баррасии мушки-
лоти воқеии мардум таҳия ва дар 
давраи муайян татбиқ мегардад. 
Маҳз барномаи пешазинтихобо-
тии номзади ҳизб асоси фаъоли-
яти дохилию хориҷии мақомоти 
ҳокимияти давлатиро ҳамчун 
ҳизби пешсаф ташкил медиҳад.

Татбиқи ҳадафҳои барномавӣ 
бошад, тариқи таҳия ва амалӣ на-
мудани консепсияҳо, стратегияҳо 
ва барномаҳои гуногуни давлатӣ, 
ҳамзамон нақшаҳои соҳавӣ ба роҳ 
монда мешавад.

Чуноне ки дар Барномаи пешаз-
интихоботии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон барои давраи 
то соли 2025 оварда шудааст: 
“Барномаи амали Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон метаво-

над рушди устувори кишварро 
дар марҳалаи солҳои 2020-2025 
таъмин карда, тамоми заминаҳои 
воқеиро барои пешрафт ва зин-
дагии шоистаи мардум муҳайё 
месозад”  тасдиқи тавзеҳоти боло 
мебошад. 

Барномаи пешазинтихобо-
тии Пешвои миллат – Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 7 
самт: сиёсати иқтисодӣ, маориф 
ва илм, шуғл, тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, маъна-
виёт ва иттилоот, ҷавонон, занон 
ва варзиш, масъалаҳои сиёсӣ, во-
лоияти қонун, амният, мудофиа 
ва такмили қонунгузорӣ ва сиёса-
ти хориҷӣ иборат мебошад, асоси 
сисёсати давлатро барои 7 соли 
оянда муқаррар намуда, кишвар-
ро ба рисолати асосии пешгириф-
та – рушди устувори иқтисодӣ ва 
зиндагии шоистаи мардум мерсо-
над. 

Дар татбиқи ҳамаи ин 
масъалаҳо, албатта, дастгоҳи 
идоракунии иҷтимоию сиёсӣ 
–Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҳамчун пешоҳанг ис-
тодааст ва мунтазам бо истифода 
аз василаҳои идоракунии хеш ама-
лисозии ҳадафҳои барномавиро 
пайгирӣ намуда, гурӯҳи вазифаҳои 
сиёсӣ-идеологиро ҳамоҳанг наму-
да, динамикаи нишондиҳандаҳои 
муқарраршударо таъмин менамо-
яд.

Ба сифати иштирокчиён ва ё 
шунавандагони асосии макта-
би сиёсии Пешвои миллат аъ-
зои Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистонро арзёбӣ кардан мум-
кин аст, ки шумори онҳо ба беш аз 
500 ҳазор нафар расида, ботадриҷ 
афзоиш ёфта истодаанд. Корман-

дони асосии ҳизб, аз ҷумла ра-
ёсати ташкилотҳои ибтидоӣ, ки 
мақомоти иҷроияи фаъолият ме-
бошанд, дар сатҳи кишвар 6600 
нафар буда, масъулияти амалӣ 
намудани корҳои ташкилиро ба 
душ доранд. Сохторҳои ҳизбӣ дар 
вилояти Хатлон бошад, мутано-
сибан пешрафти устувор доранд. 
Имрӯз шумораи аъзои ҳизб ба 
185384 нафар, ки ин рақам мута-
носибан дар соли 2012 – 85552 
нафар буд, яъне 216% афзоиш 
ёфтааст, теъдоди ташкилотҳои 
ибтидоӣ бошад, имрӯз 3042 ада-
дро ташкил медиҳад, ки 205% аф-
зоиш ёфтааст (с.2012-1480 адад).

Кадрҳои ин мактаби сиёсӣ дар 
муддати кӯтоҳ соҳиби малакаи 
хуби идоракунӣ, таҷрибаи фаъо-
лияти идеологӣ ва сиёсӣ гарди-
да, мунтазам ба зинаҳои гуногуни 
хизмати давлатӣ ва мансабҳои 
олии сиёсӣ роҳ меёбанд, ки боиси 
ифтихори мо ҳизбиён аст. 

Дар умум, Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон ташкилоти 
бутуни сиёсӣ бо сохтори идора-
кунии шакли амудӣ-амалӣ буда, 
дар ҳама минтақаҳо, оғоз карда 
аз сатҳи деҳот бо принсипи идо-
ракунии ҳудудӣ ва ё ташкилоту 
муассисаҳои муайян бо принси-
пи идоракунии соҳавӣ то ба сатҳи 
шаҳру ноҳияҳо, вилоят ва ҷумҳурӣ 
фаъолият мекунад. 

Хулоса, мактаби сиёсии Пеш-
вои миллат – Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон пешоҳанги 
ҷомеа буда, дар роҳи бунёди дав-
лати демократӣ ва таъмини зин-
дагии шоистаи мардум фаъолият 
дошта, баҳри рушди устувори Ва-
тани азизамон – Тоҷикистон та-
лош меварзад. 

МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Барои мо – аъзои Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, олимон 
ва муҳаққиқон ҳамчун иштирок-
чиёни ин мактаби сиёсӣ меса-
зад, ки дар роҳи таҳкими рукнҳои 
илмӣ – таҳия ва барои ҷомеа, аз 
ҷумла ниҳодҳои амалӣ пешниҳод 
намудани асосҳои назариявию 
методии он, яъне ҳадафҳои бар-
номавии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон пайваста талош 
варзида, самаранокии устувор ва 
пойдории онро (мактабро) таъмин 
намоем.

Ёдовар мешавем, ки бо та-
шаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон аввалҳои 
моҳи декабри соли 2020 Конфе-
ренсияи “Мактаби сиёсии Пеш-
вои миллат” дар Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав, моҳи октябри соли 2021 
дар  Донишгоҳи давлатии Данғара 
баргузор гардида, дар умум дар 
кори ҳар ду конференсия 130 
мақолаҳои илмӣ баррасӣ шуда 
буданд. Бояд қайд кард, ки дар 
Конференсияи навбатии “Мак-
таби сиёсии Пешвои миллат”, ки 
аз чаҳор бахш-сиёсатшиносӣ ва 
идоракунӣ, иқтисодиёт ва энер-
гетика, ҳуқуқ, амнияти миллӣ ва 
муносибатҳои байналмилалӣ, 
ҳамчунин бахши кишоварзӣ 
ва саноатикунонӣ иборат аст, 
75  мақолаи илмии олимону 
муҳаққиқон  пешниҳод гардиданд.

Конференсияи байналмила-
лии илмӣ-амалии «Мактаби си-
ёсии пешвои миллат» идомаи 
мантиқии ҳамоишҳои гузашта 
буда, ин иқдом минбаъд низ идо-
ма дода шуда, таҳким хоҳад ёфт.  

(Аз маводҳои конференсия)

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон
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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

2423 25 26 27 28 29
ИЮН ИЮН ИЮН ИЮН ИЮН ИЮН ИЮН

+24° +39° +26° +42°  +28° +43° +28°  +43°  +29°  +44° +29° +45°  +29° +45°

Бо таъсиси корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ дар навоҳии 
дур аз маркази вилояти Хатлон даҳҳо нафар, хусусан занҳои 
хонашин бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардида истодааст. Ин-
чунин, маҳсулоти кишоварзӣ дар рустоҳо талаф наёфта, саривақт 
ҷамъоварӣ ва коркард гашта, дастрасӣ харидорон мегардад. 

АЗ САҲРО ТО КОРГОҲ
Тахмина Тураеваи 35 

сола аз ҷумлаи занони хо-
нашин дар ҷамоати деҳоти 
Панҷи ноҳияи Ҷайҳун аст, 
ки ба нақли худаш аз ово-
ни мактабхонӣ дар саҳро 
кор мекард. Ҳоло оиладор 
ва соҳиби чаҳор фарзанд 
мебошад. Шавҳараш дар 
муҳоҷирати меҳнатӣ аст. Тах-
мина низ то ин муддат барои 
таъмини эҳтиёҷоти хонаво-
да дар хоҷагиҳои деҳқонии 
ҳамсояҳо кор мекард.

“Деҳқонони минтақаи мо 
бештар пиёзу сабзӣ ва тарбузу 
харбуза кишт мекунанд. Мо як 
гурӯҳ занҳо дар заминҳои онҳо 
кор мекардем. Ҳаққи корамон-
ро медоданд, вале кор дар 
саҳро осон нест”,- мегӯяд ӯ.

Тахмина Тураева мехост 
дар ягон корхонаи истеҳсолӣ 
кор кунад, аммо чунин имко-
ният набуд. Хушбахтона им-
сол ин орзӯяш аммалӣ шуд. Бо 
дастгирии зани муваффақу 
кордон Савлатмоҳ Файзова 
ҶДММ «Савлати Маҳмуд» 
таъсис дода шуд. Тахмина 
кори имсолаи саҳроро канор 
гузошт ва дар корхонаи маз-

кур ба шустушӯи маҳсулоти 
кишоварзӣ машғул шуд. 
Мегӯяд, ки назар ба кори 
саҳро инҷо кораш хуб ва 
қуллай мебошад. Ҳар рӯз 
ҳамроҳи 5 нафар занони ди-
гар якҷоя кор мекунанд.

КОР БО ТАҶҲИЗОТИ
МУОСИР

ҶДММ «Савлати Маҳмуд» 
дар ҷамоати деҳоти Панҷи 
ноҳияи Ҷайҳун беш аз як 
моҳи ахир аст, ки ба фа-
ъолият оғоз кардааст. Дар 
онҷо чанд навъи маҳсулоти 
кишоварзӣ бо истифода аз 
таҷҳизоти муосир ва мутобиқ 
ба стандартҳои бозори 
ҷаҳонӣ коркард ва бастубанд 
шуда, баъдан дар бозор ва 
мағозаҳои дохили кишвар 
фурӯхта мешаванд. Дар су-
рати зиёд шудани иқтидори 
маҳсулоти коркардшуда, ба 
хориҷи кишвар низ содирот 
ба роҳ монда хоҳад шуд.

Зимни таҳияи ин матлаб 
ба кори кормандони ҶДММ 
«Савлати Маҳмуд» аз наздик 
шинос шудем. Ҷамшед Ша-
рифов, як масъули корхонаи 
мазкур мегӯяд, ки бо дастги-

АЗ ИСТЕҲСОЛОТ ТО СОДИРОТ.
Ё ЧӢ ТАВР СОҲИБКОРОН
ДАСТГИРӢ МЕЁБАНД?

рии шарикони рушд соҳиби 
13 таҷҳизоти муосир гарди-
да, то ба имрӯз як миқдор 
маҳсулоти коркардшударо 
пешкаши харидорон намуда 
истодаанд.

“Қабл аз дастрас кар-
дани таҷҳизот мо як гурӯҳ 
занҳоро ҷамъ оварда, бо 
даст консерва тайёр мекар-
дем. Иқтидорамон дар як 
шабонарӯз то 500 зарф буд. 
Аслан кори мо мавсимӣ аст, 
аз моҳҳои июн-июл оғоз ме-
шавад. Ҳозир ашёи хом кам 
дорем. Дар сурати зиёд шу-
дани он дар як шабонарӯз 
бо таҷҳизоти муосир имкони 
то 10 ҳазор зарф имконпа-
зир аст. Аслан иқтидор аз 
ашёи хом вобастагӣ дорад”, 
–  мегӯяд Ҷ. Шарифов. 

ИМКОНИЯТ БАРОИ 
БОҒДОРОН

Дар ҶДММ “Савлати 
Маҳмуд” феълан аз меваҳои 
олуча, олу ва зардолу шар-
бат тайёр мекунанд. Инчу-
нин помидору бидиринг ва аз 
минтақаҳои кӯҳӣ пиёзи анзур 
оварда, консерва низ омо-
да менамоянд. Ин аввалин 
таҷрибаи онҳо бо таҷҳизоти 
муосир мебошад. Масъули-
ни корхона аллакай бо чанд 
боғпарвар барои дастрас 
кардани ашёи хом шартнома 
карданд. Барои боғпарварон 
низ ҶДММ “Савлати Маҳмуд” 
имконияти муносиб фароҳам 
овардааст, зеро дигар 
маҳсулоташон вайрон нашу-
да, саривақт ба корхона ме-
супоранд.

“Феълан иқтидор кам 
аст, маҳсулоти коркардшуда 
танҳо дар бозору мағозаҳои 

ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда 
мешаванд, вале бо тоҷирони 
берун аз кишвар шартно-
ма баста шудааст. Оянда 
иқтидорро зиёд карда, ба 
хориҷа низ содирот мекунем. 
Дар Форуми байналмилалии 
содиротии “Бохтар фуд 2022”, 
ки санаи 25-майи соли равон 
дар шаҳри Бохтар доир шуд, 
маҳсулоти худро ба намоиш 
гузоштем. Тоҷирони дигар 
минтақаҳои ҷумҳурӣ ва ҳато 
берун аз кишвар низ барои 
харидорӣ кардани маҳсулот 
бо мо гуфтушунид карданд”, 
–  илова кард Ҷамшед Шари-
фов.

МУТОБИҚСОЗӢ БА
СТАНДАРТҲОИ ҶАҲОНӢ

Солҳои охир дар ҳудуди 
вилоят чунин корхонаҳои са-
ноатию истеҳсолии хурду бу-
зург ифтитоҳ шуда, мардум 
бо шуғл таъмин шуда истода-
анд. Кооперативи тиҷоратӣ-
истеҳсолии «Беҳбудӣ» дар 
Ҷамоати деҳоти Навбаҳори 
ноҳияи Кӯшониён аз соли 
2009 то инҷониб фаъолият 
дорад. Кооперативи маз-
кур дар назди худ 28 гек-
тар замини кишоварзӣ до-
рад, ки чаҳор гектараш боғи 
мевадиҳанда мебошад. Ба-
рои ашёи хомро коркард 
кардан барояшон таҷҳизоти 
махсус лозим буд. Соли 2021 
бо дастгирии Лоиҳа “Оид ба 
рақобатпазирии агробизнес 
дар Тоҷикистон” таҷҳизоти 
шустушӯй ва хушк кардани 
меваю сабзавотро дастрас 
карданд.

Дар кооперативи мазкур 
беш аз 20 нафар занону мар-
дон ба кор   таъмин шуда-
анд. Таманно Файзова тайи 
ду сол аст, ки дар он ҷо кор 
мекунад. Мегӯяд, ки дар кор-

хона ба хушккунии меваҳои 
мухталиф машғул мешавад. 
“Хонашин будам, ҳамсояам 
маро ба инҷо овард. Корамон 
хуб аст, саривақт маош ме-
гирем. Аз корам қаноатманд 
ҳастам”, – ироа дошт Т. Фай-
зова.

Раҳматулло Саъдул-
лоев, муассиси Коопера-
тиви тиҷоратӣ-истеҳсолии 
«Беҳбудӣ» мегӯяд, ки бо 
истифода аз таҷҳизоти му-
осир меваҳоро мутобиқ ба 
стандартҳои бозори ҷаҳонӣ 
коркард ва басту банд ме-
кунанд. Бо ворид шудани 
таҷҳизот ба корхона омода-
анд дар як мавсим то 700 тон-
на меваи хушк истеҳсол намо-
янд. Аллакай маҳсулоташон 
харидор пайдо кардааст.

“Айни замон мо бо шир-
кати “Исфара фуд”-и вило-
яти Суғд шартнома баста, 
400 тонна зардолуи хушк ба 
онҳо месупорем. Зимистон 
дар ноҳияҳои Балҷувону 
Ховалинг ва Муъмино-
бод нисбат ба минтақаи мо 
барвақтар фаро мерасад ва 
гоҳо маҳсулоти деҳқонон та-
лаф меёбанд. Аз ин рӯ соли 
гузашта аз ноҳияҳои зикршу-
да барои харидорӣ кардани 
маҳсулоташон ба мо дархост 
карданд. Дар кооперативи мо 
коркарди мева аз моҳи май 
оғоз шуда, то моҳи октябр 
идома мекунад”, – мегӯяд Р. 
Саъдуллоев.

Масъулини кооперати-
ви тиҷоратӣ - истеҳсолии 
«Беҳбудӣ» ба нашрияи 
“Ҳамрози халқ” гуфтанд, ки 
содироти маҳсулоташон ба 
Федератсияи Русия низ дар 
назар аст.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
     “Ҳамрози халқ”
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Сӯхторе, ки аввали моҳи июн дар бозори «Фаровон»-и 
шаҳри Бохтар ба амал омад, хисороти зиёде дар пай гу-
зошт. Одатан, аз асари чунин ҳодисаҳои нохуш, ки боиси 
талафоти бузурги молӣ мегардад, соҳибмулкон чӣ ҳолу 
аҳволи равонӣ доранд, инро худ медонанду Худо. Дар ин 
маврид чӣ бояд кард, то камтар осебпазир бошем?  

“ЗАМИН САХТУ ОСМОН БАЛАНД...”

Маҳз дар ҳамин гуна 
ҳолатҳои равонӣ  нафарони 
ҳисоротдида пеш аз ҳама ба 
машварати табибону мутахас-
сисони риштаи асабшиносӣ 
ниёз доранд. Тавре дар 
лаҳзаҳои ин ҳодисаи но-
хуш шоҳид гардидем, баъзе 
соҳибкорон аз дидани сӯхтори 
дукону мағозаҳояшон гириф-
тори фишори хуну асаб шуда, 
ба ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз 
доштанд. Ба гуфтаи равон-
шиносон чунин ҳолатҳо, яъне 
ҳиссиёти ғаму андӯҳи зиёд 
ба солимии инсон таъсири 
манфӣ расонида, гирифторон 
онҳоро ба бемориҳои қалбу 
асаб оварда мерасонад.

Равоншиносони кафе-
драи психологияи умумии 
Донишгоҳи давлатии Бох-
тар ба номи Носири Хусрав 
иброз медоранд, ки дар чу-
нин ҳолатҳо зарардидагон 
аз сӯхтори бозор ба суҳбату 
машваратҳои таскинбахшӣ 
ниёз доранд. Аз ин рӯ, хуб 
мешуд, ки бо ҷалби мута-
хассисони машваратгоҳҳои 
равоншиносӣ миёни тоҷирону 
соҳибкорони аз сӯхтор за-
рардида суҳбату вохӯриҳо 
роҳандоззӣ мегашт. Гарчанде 

ки барқарор кардани ҳисороти 
молу амволи тоҷирон имкон-
нопазир ҳам бошад, аммо 
баъзан як панди рӯзгору суха-
ни созанда метавонад боиси 
рӯҳбаландиву хушбинии за-
рардидагони  сӯхтор гардад.

Ба гуфтаи Сафаралӣ 
Раҳимов, мудири кафедраи 
психологияи факултаи педа-
гогикаи ДДБ ба номи Носири 
Хусрав дар баробари кумаку 
дастгириҳои равоншиносон 
хуб мешуд зарардидагони 
сӯхтор аз ягон намуд имтиёзҳо 
бархӯрдор мешуданд. Яъне, 
дар баробари кумакҳои равонӣ 
ва имтиёзҳо ҷиҳати тамди-
ди қарзҳои бонкӣ тадбирҳои 
дигарро низ роҳандозӣ на-
муд ва маҳз бо истифода аз 
равишҳои маҷмӯавӣ (комплек-
сний подход) метавон дубора 
зарардидагон аз сӯхтори бо-
зорро ба ҳаёти солиму созан-
да роҳнамоӣ кард.

Аз суҳбат бо тоҷирону сав-
догарони бозори “Фаровон” 
бармеояд, ки бештари онҳо 
бо истифода аз қарзҳои бонкӣ 
фаъолияти тиҷоратии худро 
пеш бурда, баъди ин ҳодиса 
дар ҳолати ногувор қарор до-
ранд. Аллакай дар рӯзи дигари 

баъди ҳодисаи сӯхтор баъзе 
бонкҳои дар кишварамон фа-
ъолиятдошта, намояндагони 
худро ба ҷои ҳодиса сафарбар 
намудаанд. Итминон меравад, 
ки баъди омӯзиши вазъияти 
воқеӣ бонкдорон бо дарназар-
дошти захираҳои мавҷудаи 
“Фонди талафоти эҳтимолӣ” 
имтиёзҳоеро барои муштари-
ёни худ фароҳам меоваранд. 

Тавре масъулони Филиа-
ли бонки “Амонатбонк”-и №42 
дар шаҳри Бохтар  иттилоъ до-
данд, баъди омӯзиши вазъият 
ва омори маблағҳои қарзии 
муштариёне, ки дар сӯхтори 
бозор молу амволи худро аз 
даст додаанд, иқдомҳо гириф-
та мешавад.

Дар ҳамин ҳол намоянда-
гони “Аввалин бонки молия-
вии хурд” дар шаҳри Бохтар 
иброз медоранд, ки муштари-
ёни дар ҳодисаи сухтори бо-
зори “Фаровон” зарардида ба 
муҳлати то 6 моҳ аз додани 
қарз озод карда мешаванд ва 
ба соҳибкорони ба маблағҳои 
қарзӣ ниёздошта, қарз дода 
метавонад. 

М. Аҳмадов, як тан аз 
соҳибкорони бозори “Фаро-
вон” ин гуна ҳодисаҳои но-

хушро имтиҳони зиндагӣ  ме-
шуморад. Маҳз бо паси сар 
намудани шикасту рехт ва 
пастиву баландиҳои пайроҳаи 
зиндагӣ инсон обутоб ёфта, 
сабру таҳаммулпазирӣ дар 
рӯзҳои сахту ҳодисаҳои но-
хушро таҷриба менамояд. 
Ба гуфтаи ӯ инсон дар чунин 
ҳолатҳо бояд сабр пеша на-
муда, бо шукргузорӣ аз тани 
сиҳату тинҷиву осудагӣ дар 
Ватани худ зиндагиро идома 
диҳад. “Навмед набояд шудан 
аз гардиши айём” аз пандҳои 
машҳури ниёгони мо ба ҳисоб 
меравад, ки аз насл ба насл 
мерос мегузорем. 

Албатта, барои баъзе 
соҳибкорону тоҷирони зарар-
дида  аз даст додани маблағу 
моликияте, ки он ҳам аз 
қарзҳои бонкӣ аст, ниҳоят душ-
вору сангин мебошад, аммо 
замин сахту осмон баланд, ба 

ҷуз ба тақдир тан додан дигар 
илоҷ надорем. Болои сӯхта на-
макоб дар он шаби сӯхтор ид-
дае аз пастфитратон ба ҷойи 
кумак баръакс молҳои аз коми 
оташ ҳифз намудаи онҳоро 

ғорат кардаанд.
  Тоҷирони бозори “Фа-

ровон” ба умеди ояндаи 
неку рӯзгори осоишта сабру  
таҳаммул дошта, роҳҳои аз 
нав ба роҳ мондани тиҷорати 
худро ҷустуҷӯ доранд. Оре, 
навмедӣ хоси инсони шоиста 
набуда ва ҳар фарди оқилро 
мебояд дар ин гуна ҳолатҳо 
солимиву оромии рӯҳии худро 
нигоҳ дошта, оромона анде-
ша намояд, ки чӣ бояд кард 
то фаъолияти соҳибкориву 
тиҷоратии худро аз нав 
роҳандозӣ намояд. Умедво-
рем, ки ҳар яки онҳо роҳи 
баромад аз ин қазияро пай-
до мекунанд, зеро гузаштаго-
намон гуфтаанд;  Зиндагӣ ба 
умед....

Хайрулло САЪДУЛЛОЕВ, 
коромӯзи “Ҳамрози халқ”

Хонум Давлатова, сокини Ҷамоати 
деҳоти Ориёни ноҳияи Кӯшониён дар 
масоҳати беш аз 0,10 гектар навъҳои 
гуногуни маҳсулот кишт намуда, дар 
ҳоли ҳозир аз дастранҷи  хеш ҳосили 
хуб ҷамъ оварда истодааст. 

Роҳбари давалат дар 
мулоқотҳояшон пайваста таъ-
кид мекунанд, ки ҳар қитъа 
заминро бояд самаранок исти-
фод карда, аз он то чор ҳосил 
бояд гирифт. Ин нуқта рӯзи 18 
июни соли равон дар ноҳияи 
Данғара зимни вохӯрии Сарва-
ри мамлакат бо фаъолони ви-
лояти Хатлон бори дигар таъ-
кид гашт. Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дастур доданд, ки дар шаро-
ити имрӯза тамоми мардуми 
Тоҷикистон, пеш аз ҳама, кишо-
варзон ва ҳар як оила ба масъ-

алаи истифодаи самараноки 
обу замин, аз ҷумла заминҳои 
наздиҳавлигиву президентӣ ва 
дар заминҳои обӣ ҳатман ба 
роҳ мондани кишти такрорӣ 
диққати аввалиндараҷа 
диҳанд. 

 Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иброз дош-
танд, ки ҳоло фурсат ҳаст, яъне 
мавсими фаровонист, тамоми 
мардуми кишвар, ҳамаи ташки-
лоту муассисаҳо ва ҳар як оила 
бояд дар фикри таъминоти худ 
бошанд, ҷиҳати ҳарчи бештар 
истеҳсол кардани маҳсулот ва 

барои ду сол захира намудани 
маводи зарурии ғизоӣ ҳамаи 
чораҳои заруриро андешанд, 
то ки дар фасли тирамоҳу зими-
стони дарпешистода танқисиву 
муҳтоҷӣ накашанд. Яъне мо 
бояд аз имрӯз сар карда, ба 
мавсими тирамоҳу зимистон 
омода шавем. 

 Хонум Давлатова мегӯяд, 
ки аз таъкидҳои Роҳбари дав-
лат, хусусан оид ба истифодаи 
мақсадноки замин илҳом ги-
рифта, аҳли оилаи онҳо аз за-
мини наздиҳавлигияшон се-чор 
ҳосил мерӯёнанд.

Ба андешаи ин зани кордон 
яке аз омилҳои  болоравии нар-
хи маҳсулоти кишоварзӣ дар 
бозори минтақа ва ҷумҳурӣ дар 
баъзе ҳолатҳо самаранок ис-
тифода нагардидани заминҳои 
наздиҳавлигӣ ва дигар заминҳои 
кишоварзӣ мебошад.   

 Ба гуфтаи ӯ баъзеҳо за-
мини зиёд доранд, аммо онро 
самаранок  истифода намеба-
ранд.    

Ҳар ваҷаб замини 
наздиҳавлигии Хонум Давла-
това самараноку оқилона ис-
тифода шуда, саҳни ҳавлияш 
хеле зебо ороста шудааст. Кар-
тошка, ҷуворимака, помидор, 

бодирнг, лубиёгӣ ва қаланфури 
ширин бештар кишт карда, дар 
ҳама фасли сол оилаи худро 
бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ 
тоза таъмин менамояд. 

Фарзандонаш ҳама ба воя 
расидаву соҳиби касбу кор ҳам 
бошанд, аммо дар кори деҳқонӣ 
дастёри модар ҳастанд.  

Бо ташкили гармхона аҳли 
оила бо маҳсулоти тару тоза 
таъмин шуда, вазъи иқтисодии 
он беҳтар мешавад. Аз ин хотир 
ин зани кордон тавсия медиҳад, 
ки занҳо дар ин ҷода бояд фа-
ъол бошанд.  

Имсол ӯ пас аз ҷамъоварии 
ҳосили хуби  картошка таҷрибаи 
аввалини худро дар самти 
пахтакорӣ санҷиданист ва қариб 
нисфи заминашро пахтаи аъло-
сифт кишт карда, ҳоло ниҳолони 
он низ хуб нашъу намо доранд.

Зимни суҳбат бо Хонум 
Давлатова мушоҳида наму-
дем, ки дар баробари кишти 
маҳсулотҳои кишиоварзӣ, ин-
чунин дар самти боғдорӣ низ   
таҷрибаи хуб дорад. Дархтони 

пурмеваи зардолу, шафтолу ва 
нок далели гуфтаҳои боло ме-
бошанд. Ҳоло консерва  ва шар-
бату шириниҳо омода ва захира 
намуда истодааст.  

Хонум Давлатова таҷрибаи 
хубе барои хушконидан ва 
нигоҳдории меваи зардолу до-
рад. Ӯ тавсия медиҳад, ки ба-
рои хушконидани мева   мебо-
яд аз нафарони соҳибтаҷриба 
маслиҳат гирифт, зеро иқлими 
минтақаи Бохтар гарм  буда, 
дар ин ҷода нозукиҳои хосса ло-
зим меояд.  

Хонум Давлатова мегӯяд, ки 
деҳқони асил ҳар куҷое бошад, 
ризқи худро меёбад ва дастар-
хони чандин оиларо пурнозу 
неъмат мегардонад. Ба ин хо-
тир барои манфиати бештар 
ба даст овардан месазад, ки 
аз таҷрибаи дигар  деҳқонони 
муваффақ истифода намоем. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”
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Мусоҳиба бо муовини раиси Шӯрои вилоятии Ҳаракати 
ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Амиршоҳи Хатлонӣ

Роҳнамо

ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, АНДЕШАИ РОҲНАМО

ШИФОБАХШИИ ҚАЛАМФУР

– Нахуст каме дар бораи фа-
ъолияти Шӯрои Ҳаракати ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон ва нақши он дар тар-
бияи маънавӣ ва роҳкушоии ҷомеа 
иттилоъ медодед.

– Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон ниҳоде мебошад, ки 
барои мутаҳҳид намудани тамоми 
аҳзоби сиёсӣ, созмону такшилотҳои 
давлативу ғайридавлатӣ таъсис 
ёфта, дар иртибот ба онҳо ҷиҳати 
амалӣ намудани сиёсати пешгириф-
таи давлат ва ғояҳои пешбарандаи 
ҷомеа фаъолият дорад.  Ба андешаи 
ман яке аз ниҳоди бузургтарин ба 
ҳисоб меравад, зеро танҳо тавассу-
ти сулҳу ваҳдати сартосарӣ тинҷиву 
осудагӣ дар кишвар ва иттиҳоду як-
дилии мардум метавон дар бунё-
ди Тоҷикистони соҳибистиқлоламон 
муваффақ гардид. Маврид ба ёдова-
рист, ки имрӯз дар вилояти Хатлон 
шумораи аъзои Ҳаракати ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ба 1,5 
миллион нафар мерасад. Дар ҳудуди 
вилоят 2492 ташкилотҳои ибтидоии 
ҲВМЭТ ва 314 намояндагии Шӯрои 
кӯҳансолони ҲВМЭТ таъсис ва фаъо-
лияти рӯзмарра доранд. Ҳамзамон, 
бо ташаббусу дастгирии роҳбарияти 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии вилояти Хатлон Шӯрои вилоятии 
ҲВМЭТ соҳиби нашрияи “Ваҳдатсаро” 
мебошад, ки бо теъдоди 5 ҳазор нусха 
пешкаши хонандагон мегардад. Фа-
ъолияти ҳаррӯзаи Шӯро аз мубориза 
алайҳи зуҳуроти номатлуби ҷомеа ва 
тарғибу ташвиқи ғояи ваҳдати миллӣ 
ва сиёсати пешгирифтаи Сарвари 
давлат дар масири бунёди ҷомеаи 
озодманишу саодатманд, баланд 
бардоштани маърифатнокии ҷомеа, 
раванди демократикунонии ҷомеа ва 
дигар ҳадафҳои муҳим иборат аст. 
Ҳамзамон раҳнамоии ҷомеа ба илму 
донишандӯзӣ ва таваҷҷуҳи мардум ба 
мутолиаи китоб аз самтҳои дигари фа-
ъолияти мо дар ин ҷода мебошад.

–Моҳияти таърихии Ваҳдати 
миллӣ дар масири    давлатсозии 
навин ва пойдории Истиқлоли 
Тоҷикистон аз нигоҳи Шумо? 

– Маврид ба ёдоварист, ки баъ-
ди пошхӯрии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 
кишвари мо се рӯйдоди муҳими 
таърихиро паси сар намуд. Нахуст 
соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дуввум, Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олӣ ва баъдан ба имзо расида-
ни Созишномаи истиқрори сулҳ ва ри-
зоияти миллӣ. Ин се падидаи муҳими 
таърихӣ дар раванди давлатсозӣ ва 
рӯзгори шоистаи мардум нақши ниҳоят 
муҳим гузошт. Зеро, дар марҳилаи 
ҳассосе, ки мо Истиқлоли давлатиро 
ба даст овардем, бо аз байн рафта-
ни як кишвари абарқудрат бештари 
ҷумҳуриҳои бародар соҳиби мероси 
бузург гардиданд. Аммо душманони 
мо бо эҷоди як низоъ миёни мардум 
кишвари аз лиҳози ҷуғрофӣ хурдро ба 
таназзул оварданд. Мусаллам аст, ки 
ҷанг касрату шикастҳои бузургро дар 
пай дошта, бар замми ин ғоратгарон 
иқтисоди начанд пешрафтаи моро ба 
зону нишонданд. Дар ҳамин вазъия-
ти ногувор, ки ҷамъомади вакилони 
мардумӣ ҳатто дар пойтахти киш-
вар хатарнок буд, Иҷлоссияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шаҳри бостонии Хуҷанд баргузор гар-
дид ва вакилон ҷавонмарди асилеро 
ба вазифаи Раиси Шӯрои Олӣ интихоб 
намуданд, ки Тоҷикистони ҷангзадаро 
аз парешонӣ наҷот бахшида, марду-
ми дар ақсои олам фирории онро ба 
Ватан баргардониданд. Ҳаминак, дар 
муддати начандон зиёди пеши таърих 
мардум дар пайравӣ аз сиёсати хи-
радмандонаи Пешвои муазазми мил-
лат ба хушбахтиву саодати зиндагӣ 
расидаанд.

Зи аҳли Анҷуман мардони оқил,
Фурӯзон карда шамъи шоми маҳфил.
Вакили тозарӯе он ҷавонмард,
Нигоҳи аҳли ёронро ба худ кард.
Зи мағзи дил зи ҷони худ сухан гуфт,
Равонаш ҳар нафас дарди Ватан гуфт.
Барои халқу меҳан раҳнамо шуд,
Мукофоти Худо аз баҳри мо шуд.
Вакилон даъваташ бар тахт карданд, 
Ватанро рӯ ба рӯ бо бахт карданд.

Мавриди зикр аст, ки мароми 
сулҳу ваҳдатофарии Пешвои муазза-

Қаламфур — ин растании 
машҳур аст. Самараш дароза-
ки иборат аз пӯсти дарунхолӣ, 
дар аввал сабз ва баъди раси-
дан сурх мегардад. Таъми са-
мараш хеле тез бо камтар тал-
хист. Инро дар баъзе маҳалҳои 
тоҷикон иштибоҳан «занҷабил» 
меноманд, вале дар ҳақиқат 
занҷабил чизи тамоман дигар 
аст ва занҷабил дар шарои-

ти сарзаминҳои мо 
намерӯяд.  

Мизоҷи қаламфур 
дар дараҷаи дувум 
гарм ва хушк аст.

Хислатҳои шифо-
бахши он. Агар инро 
бихӯранд, бодҳои 
ғализ ва балғами 
часпакро таҳлил 
медиҳад, гиреҳҳои 
узвҳои даруни ба-

данро мекушояд; агар инро бо 
асал бихӯранд, боҳро (пушти 
камарро) ба ҳаракат меова-
рад, барои дарди дандон дору 
мебошад; қулинҷро, ки вара-
ми рӯдаҳои ғафс ва иловусро, 
ки варами рӯдаҳои борик аст, 
шифо мебахшад.

Вале ба дарун истеъмол кар-
дани ин ба ҳалқ зарар дорад, ки 
давои ин зиёнаш челон хӯрдан 

аст. Хӯрдани қаламфур мизоҷи 
сарди одамонро ба эътидол ме-
оварад. Миқдори хӯрдан аз он 
дар як рӯз то 7 грамм аст.

Хотираеро оид ба хислати 
қаламфур муаллифи ин мавод 
нақл мекунад: “Рӯдаҳоям ба-
шиддат варам карданд, ҳатто 
боди шикам ҳам намегузашт. 
Дар илоҷи ин ба ҳайрат мондам. 
Вале баъди муддате иродае ба 
сарам расид, ки чунин кардам. 
15 адад қаламфурро ду-ду да-
ронида, дар як коса ҷурғот як 
шаб тар карда, он ҷурғотро 
хӯрдам — бағоят тез гашта буд. 
Бо як косаи дигар ҷурғот ҳам он 
қаламфурро дубора тар карда-
му ҷурғотро ошомидам — аз 
азияти шадид наҷот ёфтам”. 

Манбаъ ansor.info

ми миллати мо маҳз аз Иҷлосияи 16-
уми Шӯрои Олӣ сарчашма мегирифт, 
ки ҳанӯз дар нахустин суханрониаш 
аз минбари Иҷлосия паёми ҷонбахши 
худро ба мардуми Тоҷикистон ироа 
намуд; “Ман ба хонаҳои шумо сулҳ 
меорам”. 

-Тавре огаҳӣ дорем, аз рӯзи ав-
вали таъсисёбии ҲВМЭТ ҳайати 
он аз зиёиён, ба хусус адибону 
рӯзноманигорон ва дигар қишрҳои 
фаъоли ҷомеа таркиб меёфт. Шумо 
ҳамчун шоири ваҳдатсаро нақши 
зиёиёни вилояти Хатлонро дар 
таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ дар 
ҷомеа ва тарғибу ташвиқи ғояҳои 
пешбарандаи ҷомеа чӣ гуна арзёбӣ 
менамоед? 

–Дар ҳақиқат он сулҳу ваҳдати 
ба даст омада, боиси илҳоми шои-
рону нависандагон ва қишри зиёии 
ҷомеа гардида буд. Ҳатто марду-
ми одӣ аз ғояти хушбахтӣ бо эҷоди 
садҳо шеъру достонҳо ва қиссаву 
таронаҳои меҳандӯстона ва замза-
маи панду андарзҳои дар мавзӯи 
сулҳу осоиштагӣ фарзандонро дар 
рӯҳияи арзишҳои муқаддаси мил-
лату давлаторӣ ва таҳкими ваҳдати 
миллӣ дар ҷомеа, тарбия менаму-
данд. Ҳамин сон, Ваҳдат ба як вожаи 
муқаддаси гӯшнавоз табдил ёфта, 
ҳамчун идеяи пешбарандаи ҷомеа 
дар барқарорсозии кишвари хароб-
гардида ва ҷалби гурезаҳо ба Ватан 
нақши ниҳоят бузург гузошт. Ин буд, ки 
таҷрибаи сулҳи тоҷикон ҳамчун наму-
наи беназири ваҳдату таҳаммулгароӣ 
мавриди омӯзишу баҳрабардории 
таҳлилгарону ҷомеашиносони сатҳи 
ҷаҳонӣ қарор гирфт.

–Ба андешаи Шумо ба хоти-
ри роҳнамоиву мафкурасозӣ 

дар ҷомеа ва амалисозии дигар 
ҳадафҳои ояндасозӣ, ки ба пой-
дории сулҳу ваҳдати миллӣ дар 
Тоҷикистони азиз замина мегузо-
рад, боз чӣ бояд кард?

–Ягона мақсади мо сулҳу ваҳдат 
буд, ки мо ба ин мароми олӣ расидем. 
Вақте мо ба гӯши тамоми мардум 
ғояҳои ваҳдати миллиро мефаҳмонем 
боз ҳам дар шуури мардум ҷой карда-
ни ғояи ваҳдати миллӣ кӯшиш мена-
моем, мардум дар ин рӯҳияи созанда 
саъю талоши бештар хоҳанд намуд, 
то дар рушду нумӯи ватани худ саҳми 
бештар гузоранд. 

– Устод,  дар қатори ди-
гар рӯйдодҳои муҳими сиёси-
ву иқтисодиву иҷтимоии солҳои 
соҳибистиқлолӣ, таъсисёбӣ ва ба 
арсаи сиёсат ворид шудани ҲХДТ 
дар ҳаёти сиёсии кишвар чӣ нақше 
дорад?  

–  ҲХДТ зодаи даврони Истиқоли 
Тоҷикистон буда, дар раванди мубо-
ризаву фидокориҳои Сарвари дав-
лат дар масири расидан ба сулҳу 
ваҳдати миллӣ таъсис ёфта, ба фа-
ъолият оғоз намуд. Мақсаду мароми 
ҲХДТ ин ба ҳам овардани мардумо-
ни ватандӯсту солимфикр, зиёиёну 
олимону рӯшанфикрони Тоҷикистон, 
насли нерӯманду созандагони Ватан 
буд. Феълан, ҲХДТ ҳамчун неруи сиё-
сии зодаи даврони Истиқлол дар солу 
замоне таъсис ёфта буд, ки ҷомеаи 
Тоҷикистон дар пайравӣ аз сиёса-
ти сулҳҷӯёнаи Президенти кишвар 
ҳамдилу ҳаммаром дар масири бунё-
ду азнавсозиҳо ва рушду нумӯи вата-
ни азизи худ саъю талош менамуданд. 
Ҳамин тавр, ҲХДТ аз ҳисоби намоян-
дагони тамоми қишрҳои ҷомеа таркиб 
ёфта, ҳаминак, ҳамчун неруи пешба-
рандаи ҷомеа дар рушду пешрафти 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва раси-
дан ба орзуву ормонҳои ҳазорсолаи 
ниёгонамон нақши меҳварӣ дорад. 
Тавре дар як шеъри худ дар ин мав-
рид гуфта будам:

Ҳизби халқӣ, ҳизби панду ҳикмат аст,
Ваҳдатоин, раҳнамои миллат аст.

Мусоҳиб 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 Усмо-
ниён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Меҳроб Салимбеков, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

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

С К А Н В О Р Д

ПАНДИ 

РЎЗ

Онњо аз падару модар њамагї 
як хоњару як бародар буданд. 
Хоњар барои он ки бародар дар 
донишгоњ тањсил карда бита-
вонад, тамоми љињози арусї ва 
гушворањои тиллоии рањматии 
модарашро њам фурўхт. Барои 

бародараш як њуљраи 
якхонагї харида дод 
дар шањр, то ў бемалол 
дарс хонда, ба ќавли 
мардум одами калон 
шавад.

Бародар баъди хат-
ми донишгоњ аввал му-
тахассиси хурд кор 
кард. Баъд оњиста-
охиста бо кўшиши зиёд 
сабзида олим шуд. Си-
пас бо духтари сарват-
манде издивољ карда, ба 
воситаи падари ў вазир 

шуд.
Акнун дўстони зиёде пай-

до кард. Њама косалесон гир-
даш парвона. Зиндагиаш 
шоњона мегузашт. Он хонаи як 
њуљрагии донишљўиашро ба би-
нои боњашамати 3 ошёна иваз 
кард. Рўзњои хурсандиаш њатто 
хоњарашро ба хонааш даъват на-

мекард. Занаш мегуфт, ки хоњари 
камбаѓалаки ту аз њавлиаш шири 
гову тухму кабудї меорад. 
Ваќте ки зодрўзашро миёни ва-
зирон кайд мекард, хоњараш бо 
кўдаконаш як халта чаккаву ка-
будиву тухми хонагї гирифта, 
ба дидорбиниаш омаданд. Охир 
бародараш ягона нишонаи падару 
модари рањматиаш буд. Пазмон 
шуда буд, нусхаи падару бўйи мо-
дарашро. Мехост бо бародараш 
чун даврањои наврасї шўхї куна-
ду беѓамона бихандад. Аммо ба-
родар ўро дидан замон гуфт, ки 
“боз ќати бачањот бо ин афтат 
пеши мењмонон надарої, ба дигар 
хона гузар”.

Хохар гирён чизе нагуфту ба 
дигар хона гузашт. Ин дам писа-
ри калонї, ки сахт баномус буд, 
гуфт модар рафтем ба дења. Ин 
љо љойи мо нест.

– Не бачам, таѓоятро пазмон 

шудам. Фарзанди падар аст. Ў 
барои ман ягона нишона аст.

Он рўзро бо дили аламнок 
хоњар паси сар кард. Бародар 
ваќти хайрбод халтаи чаккаро 
бо тухму кабудињо дода гуфт, 
ки ина бар ба хонаат. Мо ин љо 
чаккањои тозаи гигиенї мехўрем. 
Боз кўдаконам касал нашаванд.

Хоњар гирён ба дења бар-
гашт.

Солњо гузаштанд. Хоњар дар 
њар намозаш фаќат дуо мекард, 
ки Аллоњ бародари яккаву ягона-
ашро њифз намояд.

Баъди чанд соли вазифадорї 
ўро аз вазирї бекор карданд. 
Он хушомадгўён гурехта раф-
танд. Касе саломашро алейк на-
мегирифт. Њамсараш ту бепул 
гуён шавњари дигар карда аз ин 
њавлии боњашамат пешаш кард. 
Писараш нашъаманд шуду дух-
тараш сабукпо. Ночор пушаймо-

ну сарсон ба дења назди хоњари 
мењнатиаш омад. Хоњар гўе чизе 
нашуда бошад, ўро бо ашки шодї 
пешвоз гирифта, ба рўйи кати 
њавлї шинонд. Хуш омадед гуф-
та дастархон партофт. Рўйи 
дастархон дар як дам пури нозу 
неъмат шуд. Бародар чаккаву 
кабудињои хушбўйро бо нони 
гарм хурда бањ-бањ мегуфту ба 
хоњар бо нигоњи пушаймонї бах-
шиш мепурсид.

Хоњар гуфт, ки бародари яго-
наам, ман хурсандам, ки ту маз-
заи кабудиву чаккаи мехнатиро 
фањмиди. Хоки поят мешавам 
фарзанди падар.

Оре, азизони дил, њаргиз фа-
ромуш накунед, ки хар пастї 
баландї дораду њар баландї 
пастї. Њамеша хоксор бошед.

Аз сањифаи фейсбукии дўстон


