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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
СУЊБАТЊОИ ТЕЛЕФОНИИ

Санаи 18 сентябр 
суҳбати теле-
фонии Асос-

гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо Пре-
зиденти Федератсияи Ру-
сия муҳтарам Владимир 
Путин доир гардид.

Дар ҷараёни суҳбат са-
рони ду давлат дар идо-
маи муколамаи мунтаза-
ми худ ҷанбаҳои алоҳидаи 
мубрами муносибатҳои 
дуҷонибаи шарикии стра-

тегиро мавриди муҳокима 
қарор доданд.

Вобаста ба вазъ дар 

ноҳияҳои наздисарҳадии 
Тоҷикистон ва Қирғи-
зистон баамаломада 
масъалаҳои рушди вазъ-
ият дар Осиёи Марказӣ 
низ дар маркази диққати 
ҷонибҳо қарор дошт.

Ҳамчунин, дигар ҷан-
баҳои таъмини амния-
ти минтақавӣ, аз ҷумла 
қазияи Афғонистон, бар-
расӣ гардиданд.

Президентҳо ҳамзамон 
ҷадвали корӣ ва 
масъалаҳои рӯзномаи 
чорабиниҳои дуҷонибаю 
бисёрҷонибаи дарпе-
шистодаро мавриди 
муҳокима қарор доданд.

Р ӯзи 20 сентябр 
суҳбати теле-
фонии Асос-

гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо 
Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон муҳтарам 
Шавкат Мирзиёев доир 

гардид.
Дар ҷараёни суҳбат са-

рони ду давлат натиҷаҳои 
нишасти сарони давлат-
ҳои аъзои Созмони ҳам-
кории Шанхайро дар 
Самарқанд баррасӣ наму-
данд. Дар ин замина Пеш-
вои миллат ба ҷанбаҳои 
ташкилӣ ва мундариҷавии 
ин рӯйдоди муҳими 
минтақавӣ баҳои баланд 
доданд. Президенти 
Тоҷикистон аз Президен-
ти Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
барои пазироии гарм ва 
меҳмоннавозии анъанавӣ 
изҳори сипос намуда, 
натиҷаҳои вохӯрии са-
рони давлатҳоро, ки дар 

чорчӯбаи он бастаи на-
зарраси қарору санадҳо 
оид ба самтҳои мухтали-
фи фаъолияти Созмон 
қабул гардиданд, баланд 
арзёбӣ намуданд.

Дар баробари ин Пре-
зиденти Тоҷикистон ба 
Президенти Ӯзбекистон 
дар бораи рушди ахи-
ри вазъ дар минтақаҳои 
наздисарҳадии Тоҷики-
стон ва Қирғизистон маъ-
лумот доданд.

Ҷонибҳо, ҳамчунин, 
баъзе масъалаҳои му-
ҳими муносибатҳои дӯс-
тӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ 
ва ҳамкориҳои суд-
манди Тоҷикистону Ӯз-
бекистонро дар доираи 
шарикии стратегӣ ва 
ҳампаймонӣ мавриди 
баррасӣ қарор доданд. 

 www.prezident.tj
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БОХТАР. 

Раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода ва раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар Неъматулло 
Иброҳимзода барои изҳори 
тасаллият ба хонаи сарбо-
зи шаҳид Аслан Менеқулов 
рафтанд, ки марҳум сокини 
шаҳри Бохтар буд.

Миралиён Қиёмиддин дар 
суҳбат бо волидайни марҳум 
аз ҷумла иброз дошт, ки “Касе 
чунин паёмадро намехост, 
аммо чи кунем, ки тақдир 
ҳамин будааст. Лекин бояд 
фаромӯш насозем, ки барои 
ҳимояи хоки Ватан ҷон додан 
кори ҳар кас нест. Бо чунин 
фарзанд ифтихор бояд кард”.

Лозим ба зикр аст, ки мав-
суф баҳри ҳимояи марзу буми 
Ватан санаи 14 сентябри 
соли равон дар хати сарҳади 
давлатӣ воқеъ дар ҳудуди 
шаҳри Исфара аз тири душ-
ман ҳалок гардид.

Аслан 3- августи соли 
2003 дар шаҳри Бохтар ба 

В А Х Ш .

Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, ра-
иси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, Қурбон 
Юсуфов, раиси ноҳияи Вахш ва Сабоҳат 
Салимова, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Вахш барои изҳори ҳамдардӣ ба 
хонаҳои сарбозони шаҳид рафтанд.

Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода ба 
волидайни сарбозони шаҳид, аз ҷумла иброз 
дошт, ки ҳар фарде барои ҳифзи марзу буми 

Ватан-Модар ҷони хешро фидо мекунад, то абад қаҳрамон хоҳад монд. Қаҳрамонон ҳеҷ гоҳ на-
мемиранд. Воқеан ҳам барои мову Шумо мушкил аст, аммо чӣ чора. Лекин дониста бошем, ки 
барои ҳифзи Ватан мурдан кори ҳар кас нест.

К Ӯ Ш О Н И Ё Н .

Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода,  раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кӯшониён 
Миҷгона Ҳакимзода ва  дигар масъу -
лин  ба  тасаллияти оилаҳое рафтанд, 
ки  фарзандонашон баҳри ҳимояи 
хоки  Ватан дар марзи Тоҷикистону 
Қирғизистон қурбон гаштаанд.

Гуфта шуд, ки ҳамагон медонем, ки 
марги эшон барои волидайну пайвандон, 
барои тамоми мардуми кишвар хеле сан-
гин аст.  Аммо бояд дониста бошем, ки 
ин марг марги бошарафона аст, зеро дар 
роҳи ҳимояи Ватан, осоиштагии кишвар 
дар муқобили душман муяссар гарди-

дааст. Барои ин нафарон Ватан-Модар 
арзиши хеле олӣ ва муқаддас дошт, ки 
то охирин нафас аз марзи кишвари худ 
ҳимоят карданд, то мову шумо аз хавфи 
душман эъмин бошем.  Давлату миллат 
ҳамеша бо чунин фарзандон мефахрад 
ва такя ба онҳое мекунад, ки дар ҳамин 
гуна рӯҳия ба камол расида бошанд.   

В О С Е Ъ .

Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон ба аёдати волидайни сарбози шаҳид, Сафаралии 
Ҳасан рафта, изҳори тасаллият намуданд.

Гуфта шуд, ки корномаи Сафаралии Ҳасан воқеан ҳам 
намунаи ибрат аст ва Ватан бо чунин фарзандони далеру 
фидоии хеш ифтихор дорад. Маҳз ҷонфидоиҳои чунин род-
мардон аст, ки ҳамагон дар шароити осоишта зиндагӣ дорем.

Сарбози шуҷоъ Сафаралии Ҳасан, сокини кӯчаи 
И.Сомонии ҷамоати шаҳраки Ҳулбуки ноҳияи Восеъ, соли 
1999 дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. 

Номбурда дар ҳодисаи 16 сентябри соли равон шуҷоату 
диловарӣ нишон дода, ҳангоми адои хизмат-ҳифзи марзи 
давлатӣ ҷавонмардона ба шаҳодат расид.

 Аз ноҳияи Восеъ дар хати сарҳади давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистону Қирғизистон (воқеъ дар ҳудуди шаҳри Исфара) 
дар натиҷаи ҳамлаи хиёнаткоронаи душманон 4 нафар ди-
ловарони Ватан ҷон бохтанд, ки инҳо се афсар ва як сарбоз 
мебошанд.

Мавриди зикр аст, ки сокинони ноҳияи Восеъ ва кулли со-
кинони мамлакат амали ғайриинсонии низомиёни аҳдшикани 
қирғизро маҳкум мекунанд ва ҳамеша ҷонибдори сулҳу 
салоҳ, осоиштагӣ ва робитаҳои дӯстӣ бо ҳамсоякишварҳо 
мебошанд.

  МУЪМИНОБОД. 

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

АЁДАТИ ОИЛАҲОИ САРБОЗОНУ 
АФСАРОНИ ШУҶОЪ

дунё омадааст ва соли 2021 
ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар-
бар гардидааст. Тавре, ки 
модари марҳум иброз дошт, 
ӯ содиқона бо хоҳиши худ ба 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пайва-
стааст.

Корномаи ин ҷавони 
ватандӯст барои кулли 
ҷавонони кишвар сабақи 
ибратомӯз аст. Диловарию 
ҷонфидоии чунин ҳомиёни 
Ватан ҳеҷ гаҳ фаромӯш 
нахоҳад шуд.

Яке аз фарзандони 
содиқи Ватан, Миралиев 
Меҳриддин соли таваллу-
даш 1983 аз деҳаи Тутои 
ҷамоати деҳоти Балхобии 
ноҳияи Муъминобод, аз 
тири душман ҷон ба Офа-
ридгор супорид. Шодравон 
дар Қӯшунҳои сарҳадӣ адои 
вазифа мекард. 

Бо мақсади таъзия баён 
намудан раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода 
ба наздикону пайвандони 
марҳум ҳамдардӣ баён на-
муданд. Шараф ба воли-
доне, ки чунин фарзанди 
содиқу вафодорро ба камол 
расонидаанд. Таърих фидо-
кории ин гуна фарзандонро 
ҳамеша дар ёд хоҳад дошт! 
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(Идома дар саҳ. 4)

ИН ҲОМИЁНИ ВАТАН ДАҲАИ ДУЮМИ МОҲИ СЕНЯТБРИ СОЛИ 2022 БА ХОТИ-
РИ ҲИФЗИ МАРЗИ ВАТАН ДАР САРҲАДИ ТОҶИКИСТОНУ ҚИРҒИЗИСТОН СИНА 
СИПАР КАРДА, ҚАҲРАМОНОНА ҲАЛОК ГАРДИДААНД. КОРНОМАИ БЕМИСЛУ 
ШУҶОАТУ ҶОНФИДОИИ ИН ФАРЗАНДОНИ ДАЛЕР, КИ БАҲРИ ҲИМОЯИ ВАТАН 
БА ШАҲОДАТ РАСИДАНД, ДАР ХОТИРАИ ТАЪРИХ ТО АБАД БОҚӢ ХОҲАД МОНД. 
ҶОННИСОРӢ БАҲРИ ҲИФЗИ ХОКИ МУҚАДДАСИ ВАТАН КОРИ НА ҲАР КАС, БАЛ-
КИ КОРИ ФАРЗАНДОНИ БАНАНГУ ДИЛОВАР АСТ. ВАТАН БО ОНҲО МЕФАХРАД!

Лейтинант Маҳмадов 
Маҳмадҷон Толибович 
14 июли соли 2000-ум 
дар деҳаи Комсомоли 
ҷамоати деҳоти Зарга-
ри ноҳияи Кӯшониён дар 
оилаи омӯзгор таваллуд 
шудааст. Ӯ пас аз хат-
ми МТМУ №14-и ноҳия 
ба Донишкадаи олии 
Қӯшунҳои сарҳадии 
КДАМ ҶТ дохил шуда, 
муассисаи мазкурро  
соли 2018 хатм карда-
аст.  Ӯ дар  Қӯшунҳои 
сарҳадии КДАМ  ҶТ ба 
ҳайси афсари қаторӣ  ба 
фаъолият оғоз намуда, 
то лаҳзаҳои вопасини 
умр дар вазифаи раз-
ведкакунандаи калони 

Шамсиддинов Нус-
ратулло Фатҳуллоевич, 
зодаи  деҳаи Гули-
стони ҷамоати деҳоти  
Меҳнатободи ноҳияи 
Кӯшониён аст. Ӯ 16 
апрели соли 1997 ба 
дунё омада, маълумо-
ти миёнаи умумиро  дар 
МТМУ №2  гирифтааст. 
Ӯ соли 2018 Дониш-
кадаи олии Қӯшунҳои 
сарҳадии  КДАМ ҶТ-ро 
бо сари баланд хатм 
мекунад. Баъди хат-
ми муассисаи мазкур  
Нусратулло аз афсари 
қаторӣ сар карда то ва-
зифаи сардори Гурӯҳи 
Махсуси Разветкавии 
Қушунҳои сарҳадии 

ДИЛОВАРОНИ ҶОНФИДО

минаҷӯи комендатураи 
сарҳадии “Ҷаҳонзеб”-и 
қисми низомии 0214 от-
ряди Ғончӣ адои вазифа 
кардааст. 

КДАМ  ҶТ  адои вазифа 
намуда, барои ҳифзи  
хоки поки Ватан ба 
шаҳодат расидааст.

Ҳусейнов Шодмон 
Шодихонович 22 ок-
тябри соли 2001 дар 
деҳаи Абдураҳмони 
Ҷомии ҷамоати деҳоти 
Заргари ноҳияи 
Кӯшониён ба дунё 
омадааст. Ӯ соли 2019 
МТМУ №9-ро хатм на-
муда, барои адои қарзи 
фарзандии худ  ба 
сафи Артиши миллӣ 
мепайвандад. Ӯ санаи 
15 сентябри соли ра-
вон дар ҳифзи сарҳади 
давлатӣ ва ҳимояи 
хоки Ватан ба шаҳодат 
расидааст.

Холов Раҳмиддин 
Ҳасанович  1 июни соли 
2000 дар деҳаи Авзалии  
ҷамоати шаҳраки  Бохта-
риёни ноҳияи Кӯшониён 
чашм ба олами ҳастӣ ку-
шодааст. Ӯ МТМУ №18-
ро хатм намуда, 1 апрели 
соли 2022 барои адои 
қарзи шаҳрвандӣ ба тав-
ри ихтиёрӣ  ба хизмати 
Ватан-Модар сафарбар 
гардидааст. Раҳмиддин 
Холов дар қисми низо-
мии 0215-и КШМ КДАМ   
ҶТ   адои хизмат мекард. 
Ӯ дар ҳифзи хоки Ватан 
санаи 15 сентябри соли 
ҷорӣ аз ҷониби душмано-
ни миллат кушта шуд.  

Пиров Муҳаммадҷон, 
майори Қушунҳои сар-
ҳадии КДАМ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 29.04.1988 
дар оилаи зиёӣ ба 
дунё омада, сокини 
деҳаи Правдаи ҷамоати 
деҳоти Иттифоқи 
ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ буд. Оиладор, 
соҳиби 3 фарзанд аст. 
Номбурда 16.09.2022 дар 
хати сарҳади давлатӣ аз 
худ корнамоии хосса ни-
шон до-да, ба шаҳодат 
мерасад. 

Муъминов Сало-
ҳиддин Додархоно-
вич 8 июни соли 1999 
дар ҷамоати шаҳраки 
Кирови ноҳияи Вахш 
таваллуд шудааст. 
Ӯ баҳри ҳифзи хоки 
муқаддаси Ватан то 
охирин нафас мубо-
риза бурду бар зидди 
душман сина сипар 
намуд.

Абдулҳаев Шуҳрат-
ҷон Ҷумахонович 16-
уми апрели соли 1998 

Худойбердиев Фир-
давс Анварович 1. 08. 
2002 дар маҳаллаи 

Сарбози диловар 
Абдураҳим Нуров, со-
кини деҳаи Н. Махсуми 
ҷамоати деҳоти Якка-
тут 19.11.1999 дар ои-
лаи деҳқон таваллуд 
шудааст. Аскари шуҷоъ 
санаи 16.09.2022 дар 
муҳофизати сарҳади 
Ватан бошарафона ба 
шаҳодат мерасад.

Зикруллои Амрул-
ло соли таваллудаш 
2002, сокини ҷамоати 
шаҳраки Вахш мебо-
шад. Бо хоҳиши худ 
ба артиш рафта буд. 
Бар асари низоъҳои 
марзӣ, дар роҳи ҳифзи 
меҳан содиқона ба 
ҳалокат расидааст.

Солеҳов Назрулло 
Баёнович, таввалу-даш 
23.10.2002, истиқомат-
кунандаи кӯчаи Турди-
ев 33, ҷамоати шаҳраки 
Вахши ноҳияи Вахш 
аст. Миллаташ тоҷик 
ва дорои маълумоти 
миёна мебошад. Соли 
2021 ба сафи Қувваҳои 
мусаллаҳи мамлакат 
шомил гашта, дар ҳиф-
зи Ватан диловарона ба 
шаҳодат расидааст. 

Сарбози шуҷоъ 
Тағоймуродзода Шуҳ-
ратҷони Ҳикматулло соли 
1998 дар деҳаи роҳи 
Сотсиализми ҷа-моати 
деҳоти Каленини, ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ дар 
оилаи хизматчии давлатӣ 
ба дунё омадааст. Мав-
суф баҳри ҳифзи сарҳади 
Ватан санаи 16.09.2022 
диловарона ба ҳалокат 
расидааст.

Ҳаёти Нави ҷамоати 
шаҳраки Ҳаёти Нави 
ноҳияи Ёвон таваллуд 
шудааст. Соли 2020 
МТМУ № 36-и ноҳияро  
бо муваффақият хатм 
намудааст. 

Номбурда пас аз хат-
ми курси ронандагии 
ТҶ Мададгори мудофиа 
санаи 6 октябри соли 
2020 ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шомил 
шуда, дар Қӯшунҳои 
сарҳадии КДАМ хиз-
мат мекард. Номбурда 
17.09.2022 дар ҳифзи 
марзи Ватан  диловаро-
на шаҳид шуд.  

дар кӯчаи Лоҳутӣ 12-и 
ҷамоати шаҳракаи Вах-
ши ноҳияи Вахш ба 
дунё омадааст. Дорои 
маълумоти олӣ мебо-
шад. 19 апрели соли 
2021 бо хоҳиши худ ба-
рои адои хизмати Мо-
дар-Ватан ба сафи ар-
тиш пайваст. 

Корномаи Шуҳрат-
ҷон ибратомӯз аст ва 
ӯ садоқатмандона дар 
муноқишаҳои марзӣ ба 
хотири ҳифзи сарҳади 
Ватан диловарона ба 
шаҳодат расидааст. 
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Раҳматшоҳи Шамси-
зод зода ва истиқоматку-
нандаи деҳаи Меҳробод 

Қувватов Собирҷон 
Мирзохонович, тавал-
лудаш 27.11.1989, зода 
ва истиқоматкунандаи 
деҳаи Ғелоти ҷамоати 
деҳоти Худоёр Раҷа-
бови ноҳияи Восеъ 
ба ҳайси прапоршики 
Қӯшунҳои сарҳадии Ку-
митаи давлатии Амни-
яти миллӣ адои вази-
фа мекард. Номбурда 
рисолати бузурги фар-
зандии худ дар назди 
Ватан-ҳифзи сарҳади 

(Қурбоншаҳид)-и ҷа-
моати деҳоти Гулисто-
ни ноҳияи Восеъ, та-
валлудаш 26.06.2000 
мебошад. Ӯ соли 2017 
МТМУ-№4 ноҳияи Во-
сеъро хатм намуда 
аст. Худи ҳамон сол 
ҳуҷҷатҳояшро ба Дони-
шкадаи олии сарҳадии 
КДАМ-и ҶТ супурда, ба 
сафи курсантҳои до-
нишгоҳ шомил гаштааст. 

Афсари ҷавон, лей-
т е н а н т - Ра ҳ м а т ш о ҳ и 
Шамсизод 16.09.2022 
дар ҳимояи марзи киш-
варамон қаҳрамонона 
шаҳид шуд.

Подполковники Ку-
митаи давлатии Амни-
яти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Сайҷалол 
Назаров, таваллудаш 
16.06.1985, зода ва исти-
қоматкунандаи деҳаи Кӯ-
чабоғи ҷамоати деҳоти 
Худоёр Раҷабови ноҳияи 
Восеъ зимни адои ва-
зифаи пурмасъулият – 
ҳифзи сарҳади давлатӣ 
ба шаҳодат расидааст.

Саидмуъмин Абдул-
лоев, зодаи деҳаи Кан-
гурти ноҳияи Темурма-
лик буда, пас аз хатми 
донишгоҳ ба сафи Ар-
тиши миллӣ сафарбар 
мешавад ва дар Гвар-
дияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳайси ро-
нандаи фармондеҳи Гвар-
дияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо рутбаи пра-
поршики калон ифои вази-
фа менамуд. 

Исломов Некрӯз Ис-
моилҷонович, сокини 
ноҳияи Хуросон зимни 
адои хизмати ҳарбӣ дар 

Ибодуллоҳи Убай-
дулло 19-уми августи 
соли 1991 дар кӯчаи 
имрӯза Наврӯзи ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ба 
дунё омадааст. Ӯ соли 
2007 МТМ №2-и шаҳри 
Левакантро хатм наму-
да, таҳсилро дар Лит-
сейи касбии саноати 
кимиёи шаҳри Левакант 
идома дод. Ибодулло 
аз 10.04.2011 ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шомил гашта, хизмати 
ҳарбиро дар қисми ни-
зомии 0119-и Қӯшнҳои 
сарҳадӣ адо кард ва 
зимнан дар қисми ни-
зомии мазкур фаъоли-

Мансур Қаюмов, зо-
даи деҳаи Кангурти 
ноҳияи Темурмалик буда, 
соли 2020 Донишгоҳи 
ҳарбии Ҷумҳурии 
Қазоқистонро сарбалан-
дона хатм намудааст. Ӯ 
дар  қисми ҳарбии 35/02 
Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
рутбаи лейтенант адои 
вазифа мекард. Мансур 
Қаюмов барои хизмати 
софидилона бо медалу 
ифтихорномаҳо сарфа-
роз гардонида шудааст. 

Қурбонбеков Беҳрӯз 
Абдулҳамидович соли 
2001 дар деҳаи Олтин-
сойи ҷамоати деҳоти 
Истиқлоли ноҳияи Но-
сири Хусрав таваллуд 
шудааст. Ӯ муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии №7-и зодгоҳаш 
деҳаи Олтинсойро 
хатм карда, пас аз хат-
ми муассисаи таълимӣ 
ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  сафарбар 
гардидааст. Беҳрӯз 
Қурбонбеков хизмати 
Ватан-Модарро дар 
қисми низомии воқеъ 

Сарбоз Рӯзиев Ибо-
дулло  Неъматулло-
евич,  соли 2002 дар 
деҳаи Дӯстии ҷамоати 
деҳоти Меҳнатоботи 
ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ  таваллуд 
шуда, пас аз хатми му-
ассисаи таҳсилоти ми-
ёнаи умумии зодгоҳаш  
барои адои қарзи фар-
зандии хеш ба сафи 
Артиши миллӣ сафар-
бар мегардад.  Номбур-
да дар қисми низомии 
02267  хизмати Ватан-
Модарро сарбаландона 
адо менамуд. 

Баротов Муҳам-
мадҷон Сафармадович 
15 апрели соли 1998 
дар деҳаи Меҳрвари 
ҷамоати деҳоти Чубе-
ки ноҳияи Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ ба дунё 
омадааст. Лейтенан-
ти калон Муҳаммадҷон 
дар қисми низомии 0215 
адои вазифа мекард. Ӯ 
дар ҳифзи марз, хоки 
муқаддаси Ватан кор-
намоии хосса нишон 
дода, шарафмандона ба 
шаҳодат расид. 

Маҳмудов Неъма-
тулло Раҳматуллоевич 
5 августи  соли 2003  
дар  маҳаллаи Энерге-
тики шаҳри Норак та-
валлуд шудааст. Ӯ пас 
аз хатми муассисаи 
таълимии зодгоҳаш 
1 апрели соли 2022 
ихтиёрӣ ба сафи  
Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
сафарбар гарди-
да, ҳамчун сарбози 
қаторӣ дар қисми ни-
зомии  0201 Қушунҳои 
сарҳадии Кумитаи дав-
латии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хизмат  менамуд.  

Мирзоев Бахтовар 
Қурбоналиевич 1-уми ян-
вари соли 1997 дар деҳаи 
Оқгазаи ҷамоати деҳоти 
Гулистони шаҳри Левакант 

давлатиро сарбалан-
дона адо намуда, ба 
шаҳодат расидааст.

чашм ба олами ҳастӣ ку-
шодааст. Бахтовар соли 
2021 МТМУ №4-ро хатм 
намуда, ихтиёрӣ ба хизма-
ти Модар-Ватан меравад.

Мутаассифона дар 
ҳифзи сарҳад дар қатори 
дигар ғуррамаргон бо 
мақсади ҳифзи марзу 
буми Ватан ӯ низ сина си-
пар намуда, диловарона 
ба шаҳодат расид. 

Корномаи далеро-
наи ҳомии Ватан Бах-
товар Мирзоев то абад 
боқӣ монда, намунаи 
ибрати наслҳои ояндаи 
Тоҷикистон хоҳад буд. 

ят намуда, корномааш 
то рӯзи вопасини ҳаёт 
ифтихорӣ мебошад. 
Номбурда оиладор со-
ҳиби 3 фарзанд буд. 

ҳифзи сарҳади давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
санаи 17 сентябри 
соли 2022 қаҳрамонона 
ҳалок гардид.

Некрӯз Исломов 
соли 2003 дар деҳаи 
Деҳқонободи ҷамоати 
деҳоти С.Айнии ноҳияи 
Хуросон ба дунё омада-
аст. Ӯ соли 2020 ихтиёрӣ 
ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пайваста, 
давоми адои хизма-
ти ҳарбӣ бо садоқату 
вафодорӣ ба меҳани 
худ миёни ҳамяроқони 
хеш соҳибэҳтиром буд.

дар ноҳияи Спитамени  
вилояти Суғд оғоз кар-
да, дар ҳифзи сарҳади 
кишвар диловарона ба 
шаҳодат расидааст.  

Холбоев Зайнид-
дин Эргашевич 4 
феврали соли 2002 
дар деҳаи Зарбдори 

ҷамоати деҳоти Наму-
наи ноҳияи Панҷ чашм 
ба олами ҳастӣ кушо-
дааст. Ӯ дар муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии №28 таҳсили илм 
карда, пас аз хатми му-
ассисаи таълимӣ барои 
адои қарзи шаҳрвандӣ 
ба сафи Артиши миллӣ 
мепайвандад. Сарбози 
шуҷоъ Зайниддин Хол-
боев дар қисми низо-
мии воқеъ дар шаҳри 
Исфара ба ҳайси сар-
бози қаторӣ хизматро 
сарбаландона адо ме-
намуд. 
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Фарзанди диёри Ховалинг Шуҳрат Наҷмидинов 
– майори милитсия, муовини сардори шуъбаи 
корҳои дохилӣ дар Ҷамоати Ворухи шаҳри Ис-
фара рӯзи 15 – уми сентябри соли 2022 дар 
муноқишаҳои сарҳадӣ аз тири душманони давла-
ту миллати тоҷик аз дунё даргузашт.

Шуҳрат дар курси охири Ака-
демияи Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мена-
муд. Орзу дошт, ки баъди хатми ака-
демия ба курси дусолаи роҳбарии ин 
муассиса дохил шуда, дар зинаҳои 
баланд дар Вазорати корҳои до-
хилии Ҷумҳурии Тоҷикистон кору 
фаъолият намояд. Вале умр ба 
ӯ бевафоӣ намуд. Ӯ шояд дони-
ста ҳамсараш Шаҳодату фарзанди 
ягонааш Шукронаро аз Хуҷанд ба 
Ховалин овард, ки то хатми курси 
омӯзишӣ дар академия дар назди 
падару модараш бошанд.

Ба апаи Момагул Мирзоева – мо-
дари Шуҳрат ва падараш Ҷамшед 
Наҷмиддинов барои безобита на-
карданашон гуфтанд, ки Шуҳрат аз 
пояш захмдор шудаасту бинобар 
ҷарроҳати сабук гирифтанаш ӯро ба 
хона ҷавоб додаанд. 

Мегӯянд, ки дил гувоҳи ҳақ аст. 
Дар ин ҳолат аз дили падару модар 
чӣ мегузашт, Худо медонаду худа-
шон. Ҳамсараш як рӯз пеш гуфта-
аст, ки дилашро сиёҳӣ зер кардааст. 

Шаб акаи Ҷамшед безобита буд. 
Азм дошт, ки ба шаҳри Исфара раф-

КОРНОМАИ ИБРАТОМӮЗ
та, ҳолати писарашро 
аз наздик бинад. Ба 
писари калониаш Фай-
зулло, ки мехост сад-
ди роҳаш шавад, гуфт:

–Ту чиро медонӣ? 
Ман падарам. Дар ин 
ҳолат бояд дар пеши 
писарам бошам. Шояд 
дар ин ҳолат ба ӯ чизе 
лозим шавад, ки ман 
онро иҷро карда та-
вонам. Вале ҳамсояҳо 
ва бародаронаш, ки аз 
асли воқеа бохабар 
буданд, ба миён да-
ромада, садди роҳаш 
гаштанд.

–Худаш ба хона ме-
ояд, боз куҷо саргар-

дон шуда меравед, – гуфтанд ба ӯ. 
Он шабу рӯз ҳама дар фикри 

он буданд, ки падару модар, зану 
фарзанд ва аҳли хонадон ин му-
сибатро чӣ тавр қабул мекарда 
бошанд. Аз забони ҳама мешуни-
дем, ки мегуфтанд:

–Худо ин рӯзро ба сари ягон ин-
сон наорад. Онҳое, ки Шуҳратро 
мешинохтанд, афсӯс мехӯрданд, 
ки чунин ҷавони меҳрубон, зебо, 
ҷасур ва ватандӯсту инсондӯст 
дар айни камолоти ҷавонмардӣ аз 
дунё даргузашт. Ба онҳое, ки ин 
оташи ҷангро афрӯхтаанд, лаънат 
мехонданд.

Ҷасади шаҳиди гулгунка-
фан Шуҳрати ҷаҳоннодидаю 
ҷаҳоннахӯрда ва бо мақсаду ма-
ромаш норасида соати 4 –и шаби 
18 – уми сентябри соли 2022 ба 
зодгоҳаш, ба хонаи падару модар 
оварда шуд. Гӯё он шаб дар Хова-
линг касе хоб накарда, ки бо овар-
дани ҷасади ин фарзанди шуҷоъ ва 
ҳомии Ватан дар як лаҳза дар роҳу 
ҳавлии акаи Ҷамшед аз бисёрии 
одам ҷой намонд.

Офарин, ба акаи Ҷамшеду апаи 

Ҳайдаров Шамсиддин Ёраҳмадович 7 июни соли  
1980 дар деҳаи Тоҷикистон 2-и ҷамоати деҳоти Хуро-
сони ноҳияи Фархор  ба дунё омадааст. 

Шамсиддин дар дастаи таъиноти махсу-
си “Алфа”-и Кумитаи давлатии Амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  кору фаъолият мекард. Дило-
варию шуҷоат ва корномаи ӯ ҳамеша дар ёди таърих 
боқӣ хоҳад монд. 

Момагул, ки аз марги нобаҳангоми 
фарзандашон ягон норозигӣ баён 
накарданд. Гарчанде мурдани па-
дару модарро меросу мурдани 
фарзандро тири алмос мегӯянд, 
онҳо барои марги фарзанд гиря ме-
карданд, дар баробари ин аз мар-
ги фарзанд, ки барои ҳифзи марзу 
буми кишвар ҷон бохтааст, ифтихор 
ҳам менамуданд.

Акаи Ҷамшед дар ҷавоб ба 
ҳамардии дӯстону ҳамсоягон ме-
гуфт:

–Писари ман худ дар ҳаёт роҳи 
зиндагиашро интихоб намуд. Ҳифзи 
тартибот ва ҳифзи Ватан ва дар 
ҳамин роҳ ҷон бохт. Ҳифзи марзу 
буми Ватан вазифаи ҷонии ҳар яки 
мост. Зеро Ватани моро ба ғайр аз 
худи мо каси дигар посбонӣ намеку-
над. Барҳақ чунин аст. 

Модар – апаи Момагул дар марги 
писар зор-зор гиря карда мегуфт:

–Писари дар ҳифзи сарҳади Ва-
тан бо сарбаландӣ ҷон додаам, пи-
сари ватандӯстам, писари номбар-
дори падару модар ва ҳамдиёрону 
ҳамватанон. 

Бачам, ту чӣ қадар Ватанатро 
дӯст медоштӣ, ки васият намудӣ, 
то болои тобутатро бо Парчами 
Тоҷикистон оро диҳанд.

Шуҳрат пеш аз тир хӯрдан ба 
ҳамкору ҳамдиёраш Ҷаъфарзода 
Саймаҳмуд чунин васият мекунад:

–Дар ин ҷанг мумкин ягон нафа-
рамон тир хӯрда ҳалок шавем. Дар 
чунин сурат набояд мурдаи якди-
гарро партоем. Рафту ба ман ягон 
ҳодиса рӯх диҳад, дар болои то-
бутам Парчами Тоҷикистонро пар-
тоянд, то мардум бидонад, ки ман 
барои ҳифзи марзу буми Ватан сар-
баландона ҷон додаам. Инро гуфта, 
ӯ Парчами Тоҷикистонро, ки ҳамеша 
дар чунин лаҳзаҳо бо худ мегардонд 
аз бағал бароварда ба Саймаҳмуд 
нишон медиҳад. Саймаҳмуд мурдаи 
бародар, ҳамкор ва ҳамдеҳаашро 
бесоҳиб нагузошт. Гарчанде бо 
сабабҳои узурнок дар маросими 
дафни Шуҳрат иштирок накард, ва-
сияти ӯро ба ҷо оварда, онро ба па-

дару модар ва ҳамдиёрон расонид. 
Рӯзи гусели Шуҳрат ба манзили 

охират болои тобути ӯро Парчами 
Тоҷикистон бо рангҳои сурху сафе-
ду кабуд оро медод. 

Маросими мотами Шуҳрати но-
ком як маъракаи ватандӯстонаро 
мемонд. Суханони падару модари 
Шуҳрат акаи Ҷамшеду апаи Мома-
гул ҳисси ватандӯстии ҳозиринро бе 
ҳеҷ муболиға баланд мебардошт. 

Дар ҳақиқат падару модарони мо 
чун падару модари Шуҳрат – акаи 
Ҷамшеду апаи Момагул бояд ифти-
хор дошта бошанд, ки фарзандона-
шон Ватани худ ва марзу буми онро 
ҳифз менамоянд ва лозим шавад 
баори он ҷони худро нисор меку-
нанд. Ҳаминро ҳам донанд, ки чи 
тавре аки Ҷамшед гуфт:

–Ватани моро ба ғайр аз худи мо 
каси дигар ҳифзу нигаҳдорӣ наме-
намояд.

 Модарони мо чун модари Шуҳрат 
– апаи Момагул аз чунин марги фар-
зандон, ки барои ҳифзу нигаҳдории 
Ватани худ шаҳид шудаанд, бояд 
ифтихор дошта бошанд.

Фарзандони миллат ҳам чун 
Шуҳрат аз хизмати Ватан–Модар, 
ки қарзи шаҳрвандии ҳар яки мост, 
ифтихор дошта бошанд. Дар чунин 
ҳолат ягон душман наметавонад, 
сарҳади моро, зиндагии осоиштаи 
моро халалдор намояд. Чунки мо 
боварӣ дорем, ки чун акаи Ҷамшеду 
апаи Момагул падару модар ва чун 
Шуҳрат фарзанди содиқу сарсупур-
даи Ватан дорем.

Кору амали ту Шуҳрат баъ-
ди маргат аз хотираи халқ ҳеҷ гоҳ 
фаромӯш намешавад ва номи туро 
абадӣ шуҳратманд мегардонад. 

Руҳат шод, манзили охиратат 
обод бод, фарзанди содиқи Ватан, 
Шуҳрат Наҷмиддинов.

Саидҷалол САТТОРЗОДА,
раиси собиқадорони ҲХДТ

дар ноҳияи Ховалинг,
Аълочии матбуот ва фарҳанги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.
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ТАТБИҚИ ТАҶРИБАИ ХАТ-
ЛОН ДАР САТҲИ ҶУМҲУРӢ

 Ҳафтаи сипаригардида бо роҳнамоии Кумитаи 
Иҷроияи Марказии ҲХДТ дар бораи татбиқи Рейтин-
ги ҳизбӣ дар фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо (аз таҷрибаи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон) аз 14.09.2022, 
№104 Фармоиши Муовини якуми Раиси ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ба тавсиб расид, ки он татбиқи 
Рейтинги ҳизбиро ҳамчун механизми нав, инноватсионӣ, 
пешрафта ва технологияи иттилоотӣ дар фаъолият, 
зимнан тарзу услуби нави кори ҳизбӣ ва таҳкимбахши 
василаҳои идоракунӣ ва тақвиятдиҳандаи иқтидори 
зеҳнию амалии сохторҳои ҳизбӣ дар самти татбиқи бо-
самари ҳадафҳои идеологӣ ва ҳамқадамӣ бо ҷомеаи 
муосир мақсад (асос) гузоштааст. 

 Тибқи ин Фармоиш ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ 
дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо муваззаф гардиданд, 
ки таҷрибаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лонро оид ба татбиқи Рейтинги ҳизбӣ дар фаъолияти 
худ амалӣ намоянд.

Рейтинги ҳизбӣ, дар натиҷаи таҷрибаи он дар фаъо-
лияти сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон дар муҳлати 
якуним соли охир (аз апрели соли 2020) самаранокӣ 
ва аҳмиятнокии худро бараъло нишон дода, боиси 
сарфарозист, ки он имрӯз аз ҷониби роҳбрияти Куми-
таи Иҷроияи Марказии ҲХДТ барои татбиқ дар сатҳи 
ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор дорад. Маҳз Рейтинги 
ҳизбӣ имконият дод, ки имрӯз нишондиҳандаҳои си-
фатии фаъолият дар вилояти Хатлон аз нав ташаккул 
ёфта, рушди устувор касб намоянд.

Боиси зикр аст, ки Рейтинг – намуди баҳогузории дар 
сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта мебошад, ки иҷрокунандаро 
барои ба сатҳи нави коргузорӣ боло баромадан маҷбур 
месозад, аз ҷумла барои такмили дониш, иҷрои 
саривақтии уҳдадориҳо, бедор намудани завқу рағбат 
ба фаъолияти касбӣ ва иҷрои пурмаҳсули вазифаҳо ва 
ҳаракат кардан барои пешсафӣ.

Нишондиҳандаҳои Рейтинги ҳизбӣ дар ду сатҳ ба 
ҳисоб гирифта мешаванд, 1) электронӣ ва ё маҷозӣ дар 
сомонаи расмӣ 2) анъанавӣ.

Нишондиҳандаҳои маҷозӣ аз 7 адад иборат 
буда, маълумоти дахлдори оморӣ ҳар моҳ аз ҷониби 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон дар сомонаи расмӣ ворид карда шуда, натиҷаи 
он бо суроғаи - https://hkhdtkhatlon.tj/view-rating.php ин-
тишор мегардад.

Нишондиҳандаҳои анъанавӣ бошад, ба теъдо-
дои 4-5 адад, ба мисоли иҷрои буҷет, фаъолияти 
хоҷагидорӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва ё обуна ҳар семоҳа 
мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Натиҷаҳо, зим-
ни ҳисоботи даврӣ дар шакли брошюра ва дар шакли 
электронӣ дар сомона интишор мегарданд.

Рейтинги ҳизбӣ дар таҷрибаи вилояти Хатлон аз рӯи 

якчанд нишондиҳанда роҳандозӣ гардидааст: (1) тано-
суби аъзогӣ; (2) таҳкими узвият; (3) қабули аъзо; (4) 
коргузорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ; (5) ташаббусҳои 
ҳизбӣ; (6) интишори мавод ва вокунишҳо; (7) маҳорати 
идоракунӣ; (8) тарбияи ватандӯстӣ ва шуҷоатмандии 
ҷавонон; (9) иҷрои буҷет; (10) хоҷагии ёрирасон; (11) 
тарбияи ҳуқуқии ҷавонон; (12) обуна ба нашрияҳои 
ҳизбӣ. Татбиқи Рейтинги ҳизбӣ ба чор марҳила ҷудо ме-
шавад, ки ду марҳилаи он аллакай роҳандозӣ гардид.

Марҳилаи 1-ум - «Анъанавӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва 
баҳогузории фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру ноҳияҳоро ҳар семоҳа фаро мегирад, ки ба ах-
бороти хаттии омории сохторҳои ҳизбӣ асос ёфта, аз 
ҷониби дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон ба амал бароварда мешавад; ин марҳила алла-
кай, анҷом ёфт.

Марҳилаи 2-юм - «Рақамӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва 
баҳогузории фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру ноҳияҳоро ҳар моҳ фаро мегирад, ки ба ахборо-
ти электронии омории сохторҳои ҳизбӣ асос ёфта, аз 
ҷониби кормандони масъули кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳру ноҳияҳо бевосита ба амал бароварда меша-
вад, маълумотҳо мустақилона дар сомонаи расмӣ ҳар 
аввали моҳ барои моҳи гузашта ворид карда мешавад; 
ин марҳила ҷараён дорад.

Марҳилаи 3-юм - «Анъанавӣ» – арзёбӣ, баррасӣ 
ва баҳогузории фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳоро ҳар семоҳа фаро мегирад, 
ки ба ахбороти хаттии омории ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ аз рӯи 4 нишондиҳанда - (1) таносуби аъзогӣ; (2) 
қабули аъзо; (3) пардохти ҳаққи узвият; (4) ташаббусҳои 
ҳизбӣ – асос ёфта, аз ҷониби кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳру ноҳияҳо ба амал бароварда мешавад; ин 
марҳила оғоз ёфта истодааст.

Марҳилаи 4-ум - «Рақамӣ» – арзёбӣ, баррасӣ ва 
баҳогузории фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ 
дар шаҳру ноҳияҳоро ҳар моҳ фаро мегирад, ки ба ахбо-
роти электронии омории ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
асос ёфта, аз ҷониби масъулони ташкилотҳои ибтидоӣ 
бевосита ба амал бароварда мешавад, маълумотҳо 
мустақилона дар сомонаи расмӣ ҳар аввали моҳ ба-
рои моҳи гузашта ворид карда мешавад; ин марҳила 
ҳамчун дурнамо муқаррар шудааст.

Таҷрибаи татбиқи Рейтинги ҳизбӣ дар фаъолияти 
сохторҳои ҳизбии вилоят дар воқеъ ба як механизм ва 
ё системаи такондиҳанда ва гардишдиҳандаи фаъоли-
ят, шавқангезанда ва ҳавасмандсозандаи рақобатпазир 
табдил ёфта, муваффақиятҳо ба бор оварда истодааст, 
ки боиси қаноатмандист.

Ин дастовард бо дастгирӣ ва роҳнамоиҳои пайва-
стаи роҳбарияти ҲХДТ ба амал омадааст, ки бо ин фур-
сат изҳори сипос менамоем.

Обуна ба «Минбари халқ»  то 16 сентябр

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 16 сентябр

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Н. Хусрав 94,0 % 6
Панҷ 88,0 % 7
Дӯстӣ 87,5 % 8
Норак 73,0 % 9
Фархор 72,9 % 10
Хуросон 71,4 % 11
Ш. Шоҳин 71,2 % 12
Бохтар 62,3 % 13
Кӯшониён 62,0 % 14
Муъминобод 55,6 % 15
Ҷайҳун 55,1 % 16
Левакант 54,6 % 17
Ҳамадонӣ 52,7 % 18
Ҷ.Балхӣ 49,1 % 19
Қубодиён 41,5 % 20
Ховалинг 25,4 % 21
Вахш 21,0 % 22
Кӯлоб 17,5 % 23
Ёвон 13,5 % 24
Данғара 8,1 % 25

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Левакант 100 % 4
Восеъ 100 % 5
Кӯшониён 100 % 6
А.Ҷомӣ 100 % 7
Балҷувон 100 % 8
Панҷ 85,0 % 9
Норак 81,4 % 10
Дӯстӣ 78,6 % 11
Бохтар 77,0 % 12
Ш. Шоҳин 70,0 % 13
Фархор 68,4 % 14
Хуросон 66,7 % 15
Ҷайҳун 58,9 % 16
Ҷ. Балхӣ 57,5 % 17
Қубодиён 57,0 % 18
Муъминобод 56,7 % 19
Ҳамадонӣ 48,1 % 20
Ёвон 30,3 % 21
Вахш 26,8 % 22
Ховалинг 21,7 % 23
Кӯлоб 15,4 % 24
Данғара 11,5 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 56,8%  (22166 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 65,0%  (13839 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.
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Рушди маҳорату малакаи инсонӣ, бедор наму-
дани ҳисси масъулиятшиносӣ ҷиҳати саҳмгузорӣ 
дар рушду ободии Ватан ва таҳрики неруи зеҳнӣ 
ба ташаббусҳои созандаву навовариҳо ба хоти-
ри ояндаи дурахшони Тоҷикистон аз мавзӯъҳои 
муҳиму мубрами имрӯзи ҷомеа ба ҳисоб меравад.

Роҳнамо

М У Ъ М И Н О Б О Д

Дар асоси нақша - чорабиниҳои Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Муъмино-
бод вобаста ба баргузории чорабиниҳои 
варзишӣ аз ҷониби намояндагии Ташки-
лоти ҷаъмиятии ҷавонон “Созандагони 
Ватан” – и вилояти Хатлон бахшида ба 
31-умин солгарди Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони мар-
казии ноҳияи Муъминобод маросими 
кушодашавии мусобиқаҳои варзишӣ аз 
рӯйи намудҳои волейболбозӣ, шоҳмот 
ва шашка, вазнбардорӣ, инчунин “Рас-
соми беҳтарин” миёни дастаҳои гуногу-
ни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи уму-
мии ноҳия доир гардид. 

Дар маросими кушодашавии 
мусобиқаҳои варзишӣ раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Мира-
лиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси 

К Ӯ Л О Б 

Дар асоси нақшаи чорабиниҳои Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон дар толори варзишии Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб чорабиниҳои гу-
ногуни варзишӣ, аз қабили “Во-
лейбол”, “Вазнбардорӣ”, “Шашка”, 
“Шоҳмот” ва озмуни ҳизбии “Рассоми 
беҳтарин” миёни ҷавонону наврасони 
муассисаҳои таълимии шаҳр бахши-
да ба 31-солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва бар-
гузор карда шуд.

Зимни ҳамоиши мазкур Меҳроҷ 
Ғуломов – мудири шуъбаи кор бо 
ҷавонони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ҳамзамон роҳбари на-
мояндагии ТҶҶ “Созандагони Ватан” 
дар вилоят, Шарифзода Гулрухсор –ра-

МАРОСИМИ КУШОДАШАВИИ МУСОБИЌАЊОИ ВАРЗИШЇ  

ЧӢ БОЯД КАРД, ТО НАВОВАРУ 
ТАШАББУСКОР БОШЕМ?

Зеро дар марҳилаи рушди устувори 
давлатдорӣ, ки таҳти роҳбарии Пешвои 
муаззами миллат Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чун кишвари ташаббускор дар ҳалли ма-
соили глобалии сайёра нақши пешоҳангӣ 
дорад, ҳар фарди худогоҳ  ҷиҳати ободо-
ниву пешрафту созандигиҳои Ватани худ 
бояд навовару ташаббускор бошад.

Пӯшида нест, ки маҳорати навовариву 
ташаббускориҳо аз қобилиятҳои фитрӣ 
ва ҳам тарбияи инсон вобастагӣ дорад. 
Яъне,  маҳорат ба маънии қобилият, аз 
қобилияти модарзодист, ки шахс барои 
иҷрои чизе майлу иродаи табиӣ дорад. 
Ҳамчунин, қобилият ё малакаи тавас-
сути амалия ва таҷриба ба даст омада, 
маҳорати шахсро ба дараҷаи олӣ баланд 
мебардорад. Аммо фароҳам набудани 
имкониятҳои таҷриба ва амалисозиҳо  
ба рушди маҳорати табиии инсон мо-
неъ мешавад. Чаро ки малака –қудрати 
иҷро намудани амале танҳо бо василаи 
машқу такрор дар зеҳну замири инсон 
ҷой мегирад. 

Ба андешаи мутафаккирон 
муҳимтарин омили таҳрики инсон ба 
ташаббускориҳо, ин ташаккули шавқу 
рағбати ӯст. Чаро ки неруҳои зоҳириву 
ботинии инсон аз зуҳуроти шавқ маншаъ 
мегирад. Шавқ дар навбати худ аз муно-
сибати мусбат ва хушбинӣ ба фаъолият, 

дарёфти шахси идеалӣ, дарки бошууро-
наи аҳамияти илм дар амал, майлу тало-
ши инсон ба хотири дониши асрори олам 
ва  кашфу эҷодиёт пайдо мешавад. 

Биноан, бидуни шавқ инсон натанҳо 
ба ҷойе нарасад, балки умре ба сар бур-
даву мафҳуми зиндагиро дарк нахоҳад 
кард. Зеро, сиришти инсон аз обу хок 
таркиб ёфта, ин ду унсури табиӣ майл 
ба пастӣ доранд. Яъне, об ҳамеша сӯи 
пастиҳо ҷорӣ аст ва хок аз он дида тин-
нати пастӣ дорад, ки дар об такшин ша-
вад. Аммо чун реша дар хок биафтид, об 
тавассути он  сӯи Таоло авҷу нумӯъ кард, 
ки сарсабзиву шукуфоиҳо ба бор овард. 

Пас, шавқ монои ҳамон реша дар за-
мири инсон аст,  ки боиси майлу рағбат 
ва саъю талош дар кору зиндагӣ гарди-
да, моро ба муваффақияту хушбахтиҳо 
ва саодати зиндагӣ мерасонад.  Тавре 
Алома Иқбол фармудааст:

Шарори шавқ агар дорӣ, нигоҳ дор,
Ки бо вай офтобе метавон кард.

Ҳамакнун, навовариву ташаб-
бускорӣ, ки аз меъёрҳои муҳими фа-
ъолияти инсон дар корҳои ҷамъиятӣ 
ба хусус, кору пайкори ҳизбӣ арзёбӣ 
мегардад, ҳар як узви ҳизб, аз масъу-
лони кумитаҳои иҷроия ва ташкилотҳои 
ибтидоӣ то узви қатории ҲХДТ бояд бо 
навовариву ташаббусҳои созанда пайра-
ви содиқи Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон будани худро 
собит намояд. Албатта, барои навова-
риву ташаббускорӣ дар мадди аввал 
тарғибу ташвиқ ва амалӣ гардидани 28 
ташаббусҳои созандаи КИ ҲХДТ мебо-
шад, ки то имрӯз роҳандозӣ гардидааст.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”

ноҳияи Муъминобод, 
Шарифзода Лутфия 
Шариф, роҳбари намо-
яндагии ТҶҶ “Созан-
дагони Ватан” дар ви-
лояти Хатлон Меъроҷ 
Ғуломов, раиси КИ 
ҲХДТ дар ноҳияи  Муъ-
минобод Мирзобарот-
зода Салоҳиддин ва 
намояндагони дигар 
ташкилоту муассиаҳои 
ноҳия иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Иброз карда шуд, ки имсол марду-
ми сарбаланди тоҷик бо шукргузорӣ 
аз сулҳу субот ва осоиштагии Меҳан 
31-умин солгарди бузургтарин дасто-
варди миллӣ – Истиқлоли давлатиро 
бо дастовардҳои беназир таҷлил на-
муда истодаанд. Маҳз сулҳу оромӣ ва 
ваҳдати миллат аст, ки мо имрӯз дар як 
фазои орому осуда умр ба сар мебарем 
ва дар ҳамбастагӣ миёни сокинон ба ху-
сус ҷавонон чунин мусобиқаҳои варзи-
широ доир менамоем.

Ҳамчунин, таъкид карда шуд, ки 
вазъи ноороми ҷомеаи ҷаҳонӣ тақозо 
менамояд, ки мо – ҷавонон илмҳои за-
мони муосирро аз худ намуда, кӯшиш 
намоем, ки дар мусобиқаҳои сатҳи ба-
ланд иштирок намуда, парчамбардо-
ри ин Ватан бошем. Талош намоем, ки 
рӯҳану ҷисман баҳри ҳимояи ин сарза-
мин омода бошем ва нагузорем, ки но-
халафе осудагии моро халалдор созад.

иси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб, Шоинов Ҳасан 
– узви Кумитаи иҷроия 
ҳизб, саромӯзгори 
ДДК ва дигар шахсо-
ни расмӣ иштирок ва 
суханронӣ намуданд. 

Дар чорабинӣ 
аз ҷумла Меҳроҷ 
Ғуломов қайд на-
муд, ки ба хотири 
оммавигардонӣ ва 
ҷалби насли навра-
су ҷавонон ба вар-
зиш, пешгирии онҳо 

аз шомилшавӣ ба гурӯҳҳои ифротӣ 
ва дастгириву ҳавасмандгардонии 
онҳо ҳамоиши мазкур роҳандозӣ кар-
да шуд. Инчунин, гуфта шуд, ки яке аз 
фаъолияти асосӣ ва меҳварии ҲХДТ – 
ро кор бо ҷавонон ташкил дода, дар 
ҳама ҷабҳаҳо насли ояндасози киш-
вар дастгирӣ карда мешаванд.

Ҳамзамон, дигар ширкаткунандагон 
ибрози назар намуда, баргузории чу-
нин чорабиниҳои бошукӯҳро саривақтӣ 
ва нақши онҳоро ҷиҳати дар рӯҳияи 
меҳанпарастӣ тарбия ёфтани насли на-
врасу ҷавон муҳим ҳисобиданд.

Дар интиҳо, дар фазои тантанавӣ на-
фароне, ки дар чорабинии мазкур саҳми 
арзанда гузоштанд, бо сипосномаҳо ва 
иштирокчиёни фаъоли мусобиқаҳои гу-
ногуни варзишӣ бо туҳфаҳои хотиравии 
таъсисдодаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб  
қадршиносӣ гардиданд.
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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!

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №34

Ҷасорати ҳақиқии 
халқҳои бомаърифат дар 
ҷонфидоии онҳо ба Ватан 
намоён мегардад.

Г. ГЕГЕЛ

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.

Ҳар кас кишвари худро 
дӯст надорад, ҳеч чизро дӯст 
дошта наметавонад.

Ҷ. БАЙРОН 
Худатро ба Ватан ҳар 

қадар наздик гирӣ, онро ҳамон 
қадар бештар дӯст медорӣ.

А. БЛОК 
Кишвари бегона Ватан 

шуда наметавонад.
И. ГЁТЕ

Дар берун аз Ватан бахт 
вуҷуд надорад, бигузор, ҳар 
кас дар сарзамини худ реша 
давонад.

И. ТУРГЕНЕВ 
Барои Ватан кори нимкора 

кардан маънои ба он ҳеч коре 

накарданро дорад.
М. РОБЕСПЕР 

Ҳар кас аз Ватани худ рӯ 
гардонад, аз виҷдони худ низ 
рӯ мегардонад.

Я. ГАЛАН 
Ватани худро доғдор кар-

дан маънои фурӯхтани онро 
дорад.

  В. ГЮГО
Ҷинояте ҳаст, онро наме-

тавон бахшид, он хиёнат ба 
Ватан аст.

П. БАУСТ 

Гирдоваранда 
Аҳлиддин МУБОРАКШОҲ


