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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 7 (412), 
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  соли 2021

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон дар соли 2020 ва нақшаҳо 
барои соли 2021» раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода гу-
зориш дод. Аз ҷумла раис дар 
баромадаш чунин қайд дошт:  

“Соли 2020 барои мо – 
ҳизбиён давраи басо ҳассос ва 
масъулиятпазир  имтиҳоне буд, 
ки аз ҳар як аъзои ҳизб, баху-
сус сохторҳои ҳизбӣ таваҷҷуҳи 
ҷиддӣ ва масъулияти хоса та-
лаб менамуд. Хушбахтона, ин 
имтиҳонро аҳли ҷомеаи киш-
вар, аз ҷумла сокинони вило-
яти Хатлон тавонистанд, ки бо 
сарбаландӣ гузаранд. Ҳизбиён 
бошанд, дар ҳар ду маъра-
ка низ, ба музаффарият ноил 
гардиданд. Албатта, дар ин 
дастовардҳои сиёсӣ саҳми аъ-
зои ҳизб, бахусус аъзои Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон хеле зиёд аст.    

ҲАРАКАТИ АЪЗОИ ҲИЗБ. 

Дар маҷлиси васеи раёсати 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон раиси вило-
ят Ҳакимзода Қурбон, муови-
ни якуми Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон Азизӣ 
Абдуҷаббор Абдуқаҳҳор, аъ-
зои раёсат ва Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ширкат доштанд.

Дар Маҷлиси раёсати Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон 5 масъала: натиҷаҳои 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар 
соли 2020 ва нақшаҳо барои 
соли 2021; тасдиқи нақшаи 

чорабиниҳо дар доираи Па-
ёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи 
Гурӯҳи вакилони ҳизбӣ дар 
Маҷлиси вакилони халқи ви-
лояти Хатлон тасдиқи нақшаи 
кории Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон барои 
соли 2021 ва баъзе санадҳои 
дигар тасдиқи фармоиши ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон мавриди 
баррасӣ қарор гирифтанд. 

Аз рӯи масъалаи якум «Дар 
бораи ҷамъбасти натиҷаҳои 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи 

НАТИҶАГИРӢ АЗ ЯК СОЛ
Санаи 15-уми феврал Кумитаи 

иҷроияи вилоятии Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон аз фаъолияти худ 
давоми соли 2020 натиҷагирӣ карда, 
нақшаҳои  соли 2021-ро муайян намуд. 
Бо ин мақсад дар Кохи фаҳанг ва марка-
зи иттилоотии шаҳри Бохтар маҷлис 
доир гашт. 

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки ҳамчун ниҳоди 
мардумӣ эътироф гардида-
аст, ҳамарӯза фаъолияти                  
худро дар байни ҷомеа, дар 
ҳошияи татбиқи ҳадафҳо ва 
нишондиҳандаҳои барномавӣ 
равнақ дода истодааст. Ин мат-
лаб на танҳо азми мо, балки 
тақозои аҳли ҷомеа ва ҳидояту 
дастурҳои Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошад, то 
ин ки ҳар қадар тавонем дар 
муттаҳидӣ ва кумаки амалӣ ба 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
дастгири халқ бошем.

Аз ин рӯ, дар пеши мо 
ҳизбиёни вилояти Хатлон, ки 
мутаносибан теъдоди зиёд 
дорем, масъалаҳои хосе ис-
тодаанд, ки ҳалли бетаъхирро 
талаб менамоянд.

Аз ҷумла, таҳкими фаъо-
лияти дохилиҳизбӣ, такмили 
низоми идоракунӣ, ташак-
кули низоми электронӣ ва ё 
рақамии фаъолият, таҳкими 
низоми узвият дар ҳизб, 
ташкили ниҳодҳои ёрира-
сон ва хоҷагидорӣ аз гурӯҳи 
масъалаҳое мебошанд, ки 
ҳалли онҳо чораандешии 
фаврӣ тақозо доранд. Фаври-
яти ҳалли ин мушкилот ба он 
тақозо мегардад, ки онҳо асос 
ва ё таҳкурсии фаъолияти 
ҳизбро ташкил медиҳанд.   

Аз рӯи сифати узвият ба 
ҳизб дар соли ҳисоботӣ нисбат 
ба соли 2019 пешрафт ҷой до-
рад. Дар давраи ҳисоботӣ 3890 
нафар ба аъзогии ҳизб қабул 
карда шуд, ки мутаносибан 
ба 106% баробар аст. Иҷрои 
буҷети Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ба ҳолати 
31 декабри соли 2020 бо 104% 
афзоишёбӣ ҷамъбаст карда 
шуд. 

Илова бар ин, тасмим ги-
рифта шудааст, ки дар ростои 
тоза кардани сафи аъзои ҳизб 
ва таъмин намудани динами-
каи муътадили афзоишёбӣ 
соли 2021 буҷети Кумита, мута-
носибан ҳаҷми маблағгузории 

фаъолияти ҳизб дар ҳудуди 
вилояти Хатлон то 136% зиёд 
карда мешавад.

Дар соли 2020 дар сатҳи ви-
лоят андозаи ҳаққи узвият ба 
ҳар аъзо ба ҳисоби миёна 9,4 
сомониро ташкил медиҳад, ки 
ин дар таносуб ба соли 2019 
дар натиҷаи корбарӣ то ба 
3,2 сомонӣ  бештар гардида-
аст. Аммо ин нишондиҳанда 
дар таносуб ба музди миёнаи 
меҳнат дар (аз) сатҳи ҷумҳурӣ 
4 сомонӣ ва дар (аз) сатҳи ви-
лоят 0,7 сомонӣ камтар мебо-
шад . Сабаби ин номувофиқатӣ 
тибқи таҳлилҳо, ин камфаъо-
лии сохторҳои ҳизбӣ, аз ҷумла 
ташкилотҳои ибтидоӣ мебо-
шад, ки дар ин ҷода чораҳои 
дастурдиҳӣ идома доранд.

Дар соли ҳисоботӣ ташаб-
буси наве, ки ҳамчун манбаи 
иловагии иқтисодӣ пеш гириф-
та шуд, ин ташкили хоҷагиҳои 
ёрирасон дар назди кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳо мебошад. Ин ташаб-
бус на танҳо ҳамчун манбаи 
маблағгузорӣ пеш гирифта 
шудааст, балки дар ҳошияи 
дастуру ҳидояти Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва татбиқи ҳадафҳои 
барномавии ҳизб дар самти 
таъмини амнияти озуқаворӣ, 
он ба сифати роҳнамоии мар-
дум ба истифодаи самарано-
ки замин ва амалӣ намуда-
ни маҳсулоти коркардшудаи 
кишоварзӣ роҳандозӣ мегар-
дад.

Ташкилотҳои ибтидоӣ 
асоси фаъолияти ҳизбро таш-
кил дода, фаъолнокии онҳо 
фаъолнокии ҳизб арзёбӣ ме-
гардад.  

Аз шумораи умумӣ 1565 
ташкилотҳои ибтидоӣ дар 
маҳаллаву деҳот таъсис ёф-
таанд, ки тибқи натиҷаҳои 
мониторингӣ фаъолияти акса-
ри ин ташкилотҳо ба талабот 
ҷавобгӯй намебошад. 

Дар ин ҷо бояд иброз на-
муд, ки дар шароити беш аз 
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74% аҳолиро ташкил намудани соки-
нони деҳот ва пеш гирифтани сиёсати 
рушди деҳот моро зарур аст, ки ҳамаи 
қувваро барои таҳкими фаъолияти 
ташкилотҳои ибтидоии маҳаллаву 

деҳот равона созем. Дар робита ба ин 
яке аз камбудиҳои институтсионалӣ, ки 
ба камфаъолӣ боис гардидааст, ин набу-
дани ҷойи муайян ва ё утоқи корӣ барои 
фаъолияти муътадили ташкилотҳо дар 
деҳотҷойҳо мебошад. Хуб мебуд, агар 
сохтмони утоқҳои раисони кумитаҳои 
маҳаллаву деҳот тибқи аксияи ҳизбӣ 
тақвият бахшида шуда, зимнан дар 
ҳамин утоқҳо фаъолияти ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ ба низом дароварда 
мешуданд.

Ҳайати сифатии аъзои ҳизб тала-
ботест, ки ба мо ҳамчун ҳизби пешбар 
ва бонуфуз баҳри ташаккули симои 
(имиджи) муносиб ва ё сазовор пеш 
гузошта мешавад. Дар инҷо якчанд 
нишодиҳандаҳое мавҷуд аст, ки онҳо 
бояд сифатан беҳтар бошанд, аз ҷумла 
ҳиссаи пардохткунандагон, сатҳи маъ-
лумот, синну сол, ҷинс, сатҳи қабул ба 
сафи ҳизб, обуна ба нашрияҳои ҳизбӣ 
ва ташаббускориҳо / навовариҳо.

Имрӯз вақти он расидааст, ки аз 
принсипи миқдор ба сифат гузарем. 
Ҳар амале, ки пеш гирифта мешавад, 
аз лиҳози сифат ва натиҷанокӣ ба ҳисоб 
гирифта шавад, то инки устуворӣ до-
шта, ба ҷомеа самараи нек ва ояндадор 
ба бор биёрад. 

Ҳамчунин, дар роҳи расидан ба шио-
ри олии пешазинтихботии Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон – барои рушди устувори 
иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мар-
дум, моро зарур аст, ки самти фаъолия-
ти ҳизбро таҳким бахшида, ба сафи ҳизб 
шахсонеро шомил намоем, ки ба иҷрои 
уҳдадориҳои узвият ва риояи талабо-
ти оинномавӣ салоҳиятнок бошанд. 
Ба татбиқи ҳадафҳои ҳизбӣ саҳмгузор 
бошанд, ташаббускору созанда буда, 
рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ҳувияти 
миллӣ ва худшиносӣ дошта бошанд. 

Бояд иброз намуд, ки ҳамчун 
навоварӣ ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ ва 
таҳкими низоми идоракунӣ дар соли 
2020 дар вилоят Рейтинги фаъолияти 
ҳизбӣ ҷорӣ карда шуда, ҳар семоҳа аз 
рӯи 6 нишондиҳанда ба роҳ монда шу-
дааст.

Ҳамин тариқ, вобаста ба ҳиссаи 
аъзогӣ дар таносуб бо шумораи уму-

мии аҳолӣ (сокинони маҳал) тибқи рей-
тинг шаҳру ноҳияҳои Бохтар бо 8,6%, 
Норак-6,6% ва Н.Хусрав бо 6,5% пеш-
рафт доштанд.    

Нишондиҳандаи дигари рейтинг - 
маблағгузории фаъолияти ҳизбӣ мебо-

шад, ки тибқи он аз рӯи ин нишондиҳанда 
ба гурӯҳи фаъолон шаҳру ноҳияҳои Но-
рак (дуюм семоҳа), Темурмалик ва Ле-
ваканд шомил гардиданд. 

Рейтинги дигар сатҳи иҷрои 
буҷетро дар соли 2020 арзёбӣ менамо-
яд, ки тибқи он ба ҳолати 1 январи соли 
2021 ноҳияҳои Хуросон бо 100% иҷро, 
А.Ҷомӣ-99,1%, Темурмалик-99% (дуюм 
семоҳа) ва Шаҳритус бо 99% иҷро пеш-
саф мебошанд.      

ЧОРАБИНИҲОИ ТАШКИЛӢ-
ОММАВӢ. Бахши тарғиботии фаъоли-
ят, ки аз маҷмӯи чорабиниҳои ташки-
лию оммавӣ таркиб ёфтаанд, мавриди 
татбиқи ҳамарӯза қарор дорад. 

Дар давраи ҳисоботӣ бинобар 
пеш омадани ду омил – маъракаҳои  
интихоботӣ ва пандемияи коронавирус 
теъдоди зиёди чорабиниҳои амалию 
оммавӣ гузаронида шуданд, ки дар 
қиёс даҳҳо маротиб бештар нисбат ба 
соли гузашта арзёбӣ мегардад. Шар-
тан ин чорабиниҳо ба ду гурӯҳ – асосӣ 
ва интихоботӣ ҷудо карда шуданд. Дар 
маҷмуъ 814,325 чорабинӣ бо фароги-
рии 3,117,159 нафар доир карда шу-
данд.

Аз ҷумла, зимни интихобо-
ти парламентӣ – 13,069 вохӯрию 
мулоқотҳо, бо фарогирии 855,219 на-
фар, интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – 91,915 вохӯрию мулоқотҳо, 
бо фарогирии 934,338 нафар амалӣ 
карда шуданд. 

Дар соли 2020 ҳизбиёни вилояти Хат-
лон дар муқовимат бо пандемияи коро-
навирус фаъолнокӣ нишон дода, ҷиҳати 
пешгирии ин беморӣ низоми ҳаррӯзаи 
амалиёт бо усули «хона ба хона» ва 
бо фарогирии 15 нишондиҳанда ба роҳ 
монда шуда, корҳои фаҳмондадиҳӣ 
дар ду ҷабҳа (1) муқовимат бо коро-
навирус ва (2) истифодаи самараноки 
заминҳои кишоварзӣ ба роҳ монда шу-
данд. Дар ин росто 801,168 вохӯрию 
мулоқотҳо, бо фарогирии 2,510,043 на-
фар амалӣ карда шуданд. Инчунин, бо 
ҷалби саховатмандон 370,182 ниқоб, 
45,531 дастпӯшак, 129,405 маводи 
антисептикӣ, 1,941 либоси муҳофизатӣ, 
60 тонна маҳсулоти ғизоӣ ба табибон ва 
дигар гурӯҳҳои осебпазир дастрас кар-
да шуданд. 

ТАКМИЛИ САТҲИ ДОНИШ. Дар 

соли 2020 вобаста ба такмили сатҳи до-
нишу ихтисос ва малакаи кормандони 
ҳизбӣ 996 семинар-машварат баргузор 
карда шуд, ки мутаносибан 19 маротиба 
зиёд мебошад. Мавзӯъҳои семинарҳо 
дар шаҳру ноҳияҳо бештар ба таҳкими 
низоми ҳаракати ҳизбӣ ва ташкили 
корҳои тарғиботӣ равона гардиданд. 

Зимнан, барои равнақ дода-
ни омӯзишҳои дастурдиҳӣ ду маво-
ди таълимӣ бо номи «Роҳнамо ба-
рои ташкилотҳои ибтидоии ҳизб» 
ва «Таҳкими низоми ҳаракати ҳизб» 
таҳия ва чоп карда шуданд, ки соли 
ҷорӣ ва давраҳои оянда маҳз ҳамин 
дастурамалҳо ҳамчун роҳнамо дар 
таҳкими ҳаракати ҳизб истифода карда 
мешаванд.  

Дар давраи ҳисоботӣ вобаста ба 
баланд бардоштани донишҳои сиёсии 
аъзои ҳизб ва кормандони ҳизбӣ 17,424 
хонишҳо бо фарогирии 260,402 нафар 
доир гардиданд, ки нисбат ба соли 2019 
2,8 маротиба бештар мебошанд. Ин 
намуди омӯзишҳо аслан дар самти ба-
ланд бардоштани маърифати сиёсии 
аъзо ва ҷонибдорони ҳизб доир карда 
мешаванд. 

КОР БО ЗАНОН. Соҳаи кор бо занон, 
танзими оила ва масъалаҳои гендерӣ 
ҳамчун самти муҳимми фаъолияти ҳизб 
доимо мавриди таваҷҷуҳи хоса қарор 
дорад. Имрӯз дар ҳамаи кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ сохтори кор бо занон 
амал мекунад. 47,3% аъзои ҳизбро дар 
вилоят занон ташкил медиҳанд, ки ин 
дар аввали соли ҳисоботӣ ба 45% ба-
робар буд.  

Дар мақомоти қонунгузор намоян-
дагони занон-аъзои ҳизб: 4 нафар ва-
кили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (6,3%), 24 
нафар (34,7%) вакили Маҷлиси ваки-
лони халқи вилояти Хатлон, 343 на-
фар (36,4%) вакили Маҷлиси вакилони 
халқи шаҳру ноҳияҳо ва 1037 нафар 
вакили Маҷлиси ҷамоатҳои шаҳраку 
деҳот мебошанд.

Дар соли 2020 аз ҷониби сохторҳои 
ҳизбӣ дар арафаи санаҳои таърихӣ ба 
12279 нафар занон дар шакли моддию 

пулӣ кумак расонида шуд, ки ба 59% 
шумораи умумӣ баробар аст. 

Бахшида ба санаҳои таърихӣ, 
ба монанди Рӯзи Модар, Наврӯзи 
байналмилалӣ ва ғайра чорабинҳои 
гуногуни адабию фарҳангӣ таҳти ун-
вони «Модар фариштаи рӯи замин», 
«Биҳишт зери қудуми модарон аст», 
«Зан олиҳаи зебоӣ» ва «Зан тарбиятга-

ри насли наврас» ва ғайра гузаронида 
шудаанд.

Дар самти рушди ҳунармандӣ корҳои 
таблиғотӣ тақвият бахшида шуда, 
баҳри дастгирии ҳунармандон гурӯҳи 
фейсбукӣ бо суроғаи https://www.
facebook.com/groups/hunarmandi/ 
ташкил карда шуд, ки барои ҷой кардан 
ва ба фурӯш баровардани маҳсулоти 
ҳунармандӣ (барои ҳунармандон ба 
таври ройгон) хизмат мекунад. То имрӯз 
дар ин саҳифаи фейсбукӣ 160 молу 
маҳсулот ҷой карда шудааст, ки харидор 
дар як вақт бо арзиши он, симои зоҳирӣ, 
таркиби истеҳсолӣ ва макони истеҳсол 
ва ё шахсияти истеҳсолкунанда – 
ҳунарманд шинос шуда, метавонад 
дарҳол тариқи рақамҳои телефонӣ бо 
худи ҳунарманд тамос гирад.

КОР БО ҶАВОНОН. Дар самти си-
ёсати ҷавонон корҳо тақвият ёфта ис-
тода, фаъолияти ТҶҶ «Созандагони 
Ватан» ва фаъолияти волонтёрӣ дар 
вилоят бомаром рушд ёфта истодааст.

Сохторҳои ҳизбӣ дар ростои кор бо 
ҷавонон бештар фаъолиятро дар самти 
баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, 
худшиносӣ ва худогоҳии ҷавонон, 
пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба 
гурӯҳҳои ифротӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва 
ҷинояткорӣ, ҳамзамон аз худ кардани 
донишу ихтисосҳои замонавӣ ва инти-
хоби касби муосир равона кардаанд. 

Баҳри дастгирӣ намудани табақаи 
ниёзманди ҷомеа дар Рӯзи ҷавонони 
Тоҷикистон ва арафаи Иди Саиди фитр 
аз ҷониби волонтёрон аёдати ҷавонони 
имконияти ҷисмонияшон маҳдуд таш-
кил карда шуд, ки боиси дастгирӣ мебо-
шад.

Вобаста ба ҷалби ҷавонон ба хиз-
мати ҳарбӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар 
байни ҷавонони синни даъватӣ бар-
гузор гардида, онҳо барои хизмат ба 
сафи Қувваҳои муссаллаҳ ва ҳифзи 
марзу буми кишвар, аз ҷумла ҳамчун 
ихтиёрӣ ба хизмат рафтан, таблиғ гар-
диданд. Дар робита ба ин, дар сатҳи Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон лоиҳаи Барномаи ҳизбии «Сарбози 
ихтиёрӣ» таҳия гардида, тибқи тартиби 
муқарраргардида ба Кумитаи Иҷроияи 
Марказӣ барои мувофиқа пешниҳод 
шудааст. 

ФАЪОЛИЯТИ ВОЛОНТЁРИИ 

ҲИЗБӢ. Волонтёрии ҳизбӣ намуди 
фаъолияти муосире мебошад, ки дар 
ҳошияи татбиқи ҳадафҳои барномавӣ 
ҷиҳати рушди ҷомеаи шаҳравндӣ ва 
омодасозии кадрӣ пеш гирифта шуда-
аст. 

Саҳми волонтёрон дар чорабиниҳои 
ҳизбӣ хеле зиёд аст. Онҳо пайваста дар 

НАТИҶАГИРӢ АЗ ЯК СОЛ
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корҳои таблиғотию фарҳангӣ фаъол 
буда, доимо ба сифати хадамоти ёрира-
сон ҳозир мебошанд. Шумораи волон-

тёроне, ки дар ҳама сохторҳои ҳизбӣ 
фаъолият менамоянд, беш аз 500 на-
фарро ташкил медиҳад.

Волонтёрон ҳамарӯза дар қатори 
кормандони ҳизбӣ ба татбиқи 
чорабиниҳои идеологӣ фаъоланд. Иш-
тирок ва саҳмгузории онҳо дар амали-
созии чорабиниҳои тарғиботӣ зимни 
маъракаҳои сиёсӣ – интихоботҳои  до-
иргардида, дар муқовимат ба пандеми-
яи коронавирус ва дар бартарафсозии 
оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи Ху-
росон боиси зикр ва қаноатмандӣ аст.

Неруи волонтёрон баҳри тарғиби  
фаъолияти ҳизб дар сомонаҳои иҷтимоӣ 
низ васеъ истифода гардида, дар ин 
самт дар сомонаи иҷтимоии «Фейсбук» 
гурӯҳи алоҳида ташкил гардидааст. Дар 
ин давра 6 видео-роликҳои тарғиботии 
вилоятӣ ва 10 видео-роликҳо дар сатҳи 
шаҳру ноҳияҳо ба муносибати иду 
ҷашнҳои Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, 
Рӯзи Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дигар самтҳои созандаи 
ҳизб таҳия ва пахш карда шуданд, ки 
таваҷҷуҳи васеи истифодабарандагони 
сомонаҳоро ҷалб намуданд.

Дар сатҳи кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбӣ барои волонтёрон шароитҳои 
зарурӣ фароҳам оварда шуда, онҳо бо 
либосҳои махсуси ҳизбӣ таъмин гарди-
данд.  

Дар қатори ҷавонон имрӯз афроди 
ватандӯст, худшинос, ғаюр ва мусаллаҳ 
бо малака ва дониши муосир хеле зиё-
данд. Аз мо танҳо ҷалбсозӣ ва сафар-
барнамоии онҳо ба татбиқи ҳадафҳои 
ҳизбӣ бо механизмҳои гуногуни 
ҳавасмандсозӣ, ба мисли волонтёрӣ 
тақозо мегардад. 

ВАСИЛАҲОИ ИТТИЛООТӢ – 
ТАРҒИБОТӢ. Асоси фаъолияти 
таблиғу ташвиқотии сохторҳои ҳизбиро 
маводҳои иттилоотӣ ташкил медиҳанд, 
ки як мавод дар як вақт якчанд нафарро 
бо маълумоти саҳеҳ ва дастрас метаво-
над фаро гирад. 

Дар соли 2020 аз ҷониби сохторҳои 
ҳизбӣ 312,858 маводҳои гуногуни чо-
пию видеоӣ таҳия, чоп ва паҳн гардида-
анд, ки дар таносуб ба соли 2019 (3123 
мавод) 100 маротиба зиёд мебошад. 
Аз ҷумла, 2762 лавҳаҳои сарироҳӣ, 
135,090 нусха брошюра, 1,476,638 
варақа, 335 наворҳои телевизионӣ ва 
538 мақолаҳои таҳлилӣ дар нашрияҳои 

даврӣ таҳия ва интишор (намоиш) гар-
дидаанд.

Мактаби сиёсии Пешвои миллат. 
Яке аз дастовардҳои сол, ин бахши-

да ба 26-солагии таъсисёбии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон бори 
нахуст баргузор гардидани конференси-
яи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат - Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон» мебошад, 
ки дар кори он олимону муҳаққиқон аз 
донишгоҳу донишкадаҳои шаҳрҳои 
Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва Бохтар 
аз рӯи чор бахш: «Сиёсатшиносӣ ва 
идоракунӣ», «Иқтисодиёт ва энер-
гетика», «Ҳуқуқ, амнияти  миллӣ 
ва муносибатҳои байналмилалӣ», 
«Кишоварзӣ ва саноатикунонӣ» бо 
пешниҳоди 50 мақолаҳои илмӣ иштирок 
намуданд.

Дар натиҷаи конференсия, нахус-
тин маҷмӯаи мақолаҳо зери унвони 
«Мактаби сиёсии Пешвои миллат» аз 
чоп баромад. Зимнан, бо назардошти 
хоҳишу дастгирии самимии иштирок-
дорони конференсия, идома додани 
ин ташаббуси пайгирона ва ба сифати 
заминаи илмию назариявии ҳадафҳои 
барномавии ҳизбӣ ҳамчун маҷмӯаи 
силсилавии мақолаҳои илмию таҳлилӣ 
мунтазам интишор намудани он ба 
мақсад мувофиқ мебошад. 

Боиси зикр аст, ки ин имконият ва ё 
механизм метавонад ҳамчун воситаи 
муътамад ба ҷалби иштироки фаъо-
ли олимону муҳаққиқон дар татбиқи 
нишондиҳандаҳои барномавӣ мусоидат 
намояд. 

Нашрияи «Ҳамрози халқ». Наш-
рияҳои ҳизбии «Минбари халқ» ва 
«Ҳамрози халқ», ки минбари иттилоо-
тии ҳизб буда, пайваста шаҳрвандон ва 
ҷонибдорони ҳизбро бо иттилои расмӣ 
ва таҳлилию роҳкушо фаро мегиранд, 
дар соли 2020 самти сифатан нав касб 
намуданд. Имрӯз дар вилояти Хатлон 
37250 нафар ба «Минбари халқ» ва 
19200 нафар ба «Ҳамрози халқ» обуна 
мебошанд, ки боиси ифтихор ва сарфа-
розии мо ҳизбиён мебошад. Ноҳияҳои 
Н.Хусрав, Темурмалик, Балҷувон ва 
Шаҳритус бошанд, дар иҷрои нақшаи 
обуна пешсаф буда, қадрдонӣ гарди-
данд. 

Фаъолияти электроникунонӣ. Чи 
тавре маълум аст, дар шароити руш-
ди технологияҳои иттилоотӣ электро-
никунонии фаъолияти идоракунӣ басо 
муҳим арзёбӣ мегардад. Зимнан, дар 
асоси дастуру супоришҳои Пешвои 

миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳукумати 
электронӣ дар соли ҳисоботӣ сохторҳои 
ҳизбии вилоят ба чанде аз дастовардҳо 
ноил гардиданд.

Дар сатҳи ҷумҳурӣ аввалин шуда, 
сохторҳои ҳизбии вилоят дар домени 
«tj» почтаи электронии расмии худро 
бо номи @hkhdtkhatlon.tj таъсис до-
данд. Имрӯз ҳамаи кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбӣ мукотиботи расмиро тариқи по-
чтаи электронии номӣ ба роҳ мондаанд, 
ки ин аз як тараф пешрафти рақамии 
сохторҳои ҳизбро ҳамчун ҷузъи систе-
маи миллии иттилоотӣ инъикос на-
муда, аз тарафи дигар бехатарӣ ва 
ҳифзшаванда будани маълумотро таъ-
мин менамояд.      

Дар соли 2020 гардиши маводҳои 
электронӣ аз фаъолияти сохторҳои 
ҳизбии вилоят 44,012 ададро ташкил 
дод, ки дар таносуб ба шашмоҳаи ав-
вали соли ҳисоботӣ 2,1 маротиб зиёд 
гардидааст. Аз ҷумла, дар сомонаи Ку-
мита – www.hkhdtkhatlon.tj - 12268 ва 
саҳифаҳои иҷтимоӣ-15784 мавод нашр 
гардида, тариқи поч-таи электронӣ-7718 
мактуб ва 237 муроҷиатҳо ирсол/ворид 
гардиданд. Имрӯз дар сатҳи вилоят як 
сомона, ду саҳифаи иҷтимоӣ ва дар 
сатҳи шаҳру ноҳияҳо 1103 саҳифаҳои 
иҷтимоӣ дар шабакаи Фейсбук, ки ба 
кормандони ҳизбӣ ва аъзои фаъоли 
ҳизб вобастаанд, амал мекунанд.

КУМАКҲОИ ИҶТИМОӢ. Ғамхорӣ 
ва дастгирии гурӯҳҳои ниёзманди 
аҳолӣ ҳамчун ҳадафи иҷтимоии бар-
номаи ҳизб ҳамеша мавриди таваҷҷуҳ 
ва вазифаҳои хосаи сохторҳи ҳизбӣ ва 
аъзои саховатпешаи ҳизб қарор дорад, 
ки он дар ҳошияи дастуру роҳнамоиҳои 
Пешвои миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ мон-
да шудааст.

Дар соли 2020 ба 22,600 нафар 
кумакҳои иҷтимоӣ расонида шуд, ки 
маблағи он ба 2,382,907 сомонӣ баро-
бар мебошад, аз ин 13,7% кумакҳо аз 
ҳисоби кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ дар 
шаҳру ноҳияҳо маблағгузорӣ карда 

шудааст. Боиси қаноатмандӣ аст, ки ин 
нишондиҳанда нисбат ба соли 2019  8,1 
маротиба афзоиш ёфтааст ва ҳамарӯза 
сафи саховатмандон зиёд шуда истода-
аст. 

АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ. Дар доираи 
ҳадафҳои барномавии ҳизб ва бо 
мақсади таҷлили сазовори 30-сола-

гии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва сохторҳои 
маҳаллии он маҷмӯи аксияҳои ҳизбӣ 
зери унвони «Якҷоя месозем!» эъ-
лон карда шуда, корҳои ободонию 
созандагӣ ба таври мунтазам ба роҳ 
монда шудааст.

Агар дар соли 2019 ҳамагӣ 5 намуди 
аксияҳои ободонӣ амалӣ гардида бо-
шанд, пас ин рақам дар соли 2020 то 9 
номгӯй афзоиш дода шуд.

Якум, сангфаршкунӣ – 370 км 
роҳу пайроҳаҳои байни кӯчаҳои деҳоту 
маҳаллаҳо сангфарш карда шуданд, ки 
нисбат ба соли 2019, 69% мебошад.

Дуюм, мумфаршкунӣ – 99 км роҳҳо 
байни кӯчаҳои деҳоту маҳаллаҳо мум-
фарш карда шуданд, ки нисбат ба соли 
2019 ба 106% афзоишёбӣ баробар аст.

Сеюм, ниҳолшинонӣ – ҷиҳати сар-
сабзу хуррам ва озода гардонидани 
муҳити зист, дар қад-қади шоҳроҳҳо, 
ҷӯйборҳои байни кӯчаҳо, оромгоҳҳо ва 
талу теппаҳо 71356 ниҳолу буттаҳои  
сояафкану мевадиҳанда шинонида 
шуд, ки нисбат ба соли таҳлилӣ 91%-ро 
ташкил медиҳад.

Чорум, таъмири мактаб – 437 
мактабҳо (синфҳои алоҳида) таъмир 
карда шуданд, ки нисбат ба соли 2019 
ба 110% афзоишёбӣ баробар аст.

Панҷум, таъмири боғчаҳо – 86 
боғчаи кӯдакона (ҳуҷраҳои алоҳида) 
таъмир карда шуданд, ки дар ҳошияи 
рушди ниҳоди томактабӣ ба мақсад 
мувофиқ аст.

Шашум, обёрикунӣ – 672 нуқта дар 
деҳотҷойҳо обёрӣ карда шуданд, дар 
соли 2019 ин амал иҷро нагардида буд.

Ҳафтум, азнавсозии иншооти 
гигиенӣ – дар доираи ин аксия, ки 
ташаббуси нав мебошад, 184 иншо-
от, ҳаммому ҳоҷҷатхонаҳо бо усули 
дренажӣ дар манзилҳои истиқоматӣ, 
шоҳроҳҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ сохтмон 
гардиданд.

Ҳаштум, сохтмони Маркази 
ҷамъиятии қабул ва фурӯши маҳсулоти 
ҳунармандӣ якҷо бо утоқи раиси Ку-
митаи маҳалла / деҳот – ин аксия низ, 
ташаббуси нав мебошад, дар соли 
ҳисоботӣ 30 адад марказ сохтмон гар-
дид.

Нуҳум, Утоқи раиси Кумитаи 
маҳалла (дар алоҳидагӣ) – дар соли 

2020 барои 52 маҳаллаву деҳот утоқи 
корӣ сохтмон карда шуд, ки қадаме ба 
сӯи рушди муносибатҳои идоракунӣ 
арзёбӣ мегардад. 

Боиси зикр аст, ки акса-
ри ташаббусҳои боло бо ҷалб ва 
саҳмгузории аъзои фаъоли ҳизб, 
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соҳибкорон, саховатмандон ва сокинон 
амалӣ карда шуданд. 

Дар амалисозии аксияҳои ҳизбӣ 
тибқи рейтинг кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ 

дар шаҳру ноҳияҳои Фархор, Бохтар ва 
Ёвон пешсаф мебошанд.  

Тоҷикистон ҳамчун кишвари рӯ ба 
инкишоф ба манбаъҳои гуногуни му-
соидаткунанда ба ташаккул ва рушди 
имкониятҳои иқтисодӣ ниёз дорад ва 
дар шароити ҷомеаи муосир яке аз чу-
нин манбаъҳои муътамад ва устувор, 
ин сайёҳӣ мебошад.

Аз ин рӯ, ҳамчун намуна – саёҳати 
дохилии аъзои ҳизб ба пойтахти кишвар 
шаҳри Душанбе ва минтақаҳои сайёҳии 
ҳудуди вилоят ва бо ин васила ба роҳ 
мондани таҷрибаомӯзӣ аз пешрафти 
якдигарӣ, маълумотнок сохтан оид ба 
таъриху тамаддун ва фарҳанги миллӣ, 
урфу анъанаҳои минтақаҳо ва баланд 
бардоштани маданияти сайёҳии ҷомеа 
ба манфиат арзёбӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар ҳамкорӣ бо Ку-
митаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳҳои июл-ав-
густ гурӯҳҳои вакилон-сайёҳон ибо-
рат аз 250 нафар аз шаҳру ноҳияҳои 
вилоят ба ш.Душанбе сафар карда, 
бо хотираҳои фаромӯшнашаванда ва 
хоҳиши такроран ташкил намудани он 
баргаштанд. Дар ҷараёни саёҳат ваки-
лони маҳаллӣ ба Маҷлиси Олӣ ташриф 
оварда, аз фаъолияти қонунгузорӣ дар 
ин ниҳоди намояндагӣ шинос шуданд. 
Ҳамзамон, аз Китобхонаи миллӣ, Май-
дони Парчами давлатӣ, Осорхонаи 
миллӣ, Наврӯзгоҳ, Боғи Ирам ва дигар 
мавзеъҳои сайёҳии пойтахти мамлакат 
дидан намуданд.

Ин саёҳат байни шаҳру ноҳияҳои 
ҳудуди вилоят идома дошта, тасмим ги-
рифта шудааст, ки вакилон ва корман-
дони ҳизбии минтақаҳои дигари кишвар 
барои ташриф ба мавзеъҳои сайёҳии 
вилояти Хатлон ҷалб карда шаванд.

ИҚТИДОРИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ. 
Сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон му-
таносибан пешрафти муътадил доранд. 
Аксарияти сохторҳо бо бинои маъмурӣ 
ва автомобилҳои хизматӣ таъмин шуда, 
чорабиниҳои ҳизбиро дар сатҳи зарурӣ 
амалӣ менамоянд.

Биноҳои маъмурӣ ва шароитҳои 
дигари корӣ. Хурсандиовар он аст, ки 
соли 2020 зимни як ташрифи Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Хатлон 
4 бинои маъмурӣ барои кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳои Бох-
тар, Вахш, Восеъ ва Ш.Шоҳин ифтитоҳ 

гардиданд, ки дар таърихи ҳизб ҳамто 
надорад. 

Дар ҳудуди вилоят имрӯз 80% (20 
бино) кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ дар 
шаҳру ноҳияҳо бо биноҳои маъмурии 
ҳизбии 2-3 ошёнадор таъмин карда шу-
данд. 

Сохтмони аксари биноҳои маъмурии 
ҳизбӣ бо фаъолнокии бевоситаи маъ-
мурияти кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ ба 
роҳ монда шуда, маблағгузории онҳо, 
асосан аз ҳисоби соҳибкорону аъзои 
фаъоли ҳизб амалӣ гардидааст. 

Бо ин метавон иброз намуд, ки дар 
вилоят тамоми шароитҳои зарурӣ 
фароҳам гардида, фаъолияти ҳизбии 
идеологӣ бо тавъам ба татбиқи 
ҳадафҳои олии стратегии давлатӣ 
ҳамарӯза рушд ёфта истодааст. 

РЕЙТИНГИ ФАЪОЛИЯТ. Чи тав-
ре дар боло ишора гардид, ҷиҳати 
рушди асосҳои институтсионалӣ ва 
таъмини самаранокии фаъолият 
ҳамчун ташаббуси идоракунӣ ҳанӯз 
аз моҳи июни соли 2020 рейтинги 
сохторҳо ва шаҳру ноҳияҳо вобаста 
ба татбиқи уҳдадориҳои ҳизбӣ аз рӯи 
6 нишондиҳанда: таносуби аъзогӣ ба 
ҳизб, маблағгузории фаъолияти ҳизбӣ, 
иҷрои буҷет/узвият, иҷрои нақшаи обу-
на, татбиқи аксияҳои ҳизбӣ ва маҳорати 
идоракунӣ ба амал бароварда шуд.

Ҳамин тариқ, дар соли 2020 тибқи 
рейтинг дар се зинаи ифтихорӣ ҷойи 
аввалро ноҳияи Фархор, ҷойи дуюм – 
шаҳри Норак ва ҷойи сеюмро ноҳияи 
Н.Хусрав ишғол намуданд.

Рейтинги мазкур ҳар семоҳа 
ҷамъбаст гардида, минбаъд он ҳамчун 
меъёри фаъолнокии ҳизбӣ нисбат ба 
субъектҳои дахлдор ба асос гирифта 
мешавад.

Ташаббускорию навоварӣ бояд ама-
ли ҳаррӯзаи мо-ҳизбиён бошад, зеро 
ҷомеаи муосир ҳар рӯз падидаи наве 
хоси илму техника ба вуҷуд оварда, бо 
суръати ниҳоят тез рушд карда истода-
аст ва маҳз созандагию ташаббускорӣ 
метавонад моро ҳамқадами ҷаҳони му-
осир гардонида, аз он пеш ҳам барад.   
Мо ҳар кадом уҳдадориҳои хоси ҳизбӣ 
дорем, ки дар ҳошияи татбиқи дастуру 
ҳидоятҳои роҳбарияти ҳизб ба амали-
созии ҳамагуна ташаббусҳои ҳизбӣ ме-

бояд фаъол бошем.
Аъзои Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон бояд ҳамеша аз татбиқи 
ҳадафҳои ҳизбӣ пуштибонӣ кар-
да, дар амалисозии ташаббусҳои 
роҳандозишуда фаъолона иштирок на-
муда, ба ҷалби шаҳрвандон ба амалҳои 
созандаи ҳизб мусоидат намоянд.

Ҳамин тариқ, новобаста аз 
таҳдиди пандемияи коронавирус 
нишондиҳандаҳои фаъолияти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва 
сохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳо дар 
соли ҳисоботӣ дар таносуб ба соли 
2019 барзиёд иҷро карда шуданд, ило-
ва бар ин гурӯҳи ташаббусу ибтикоро-
ти нав пеш гирифта шуданд, ки боиси 
қаноатмандӣ мебошад”. 

Вобаста ба масъалаи дуюми 
рӯзномаи маҷлис – тасдиқи нақшаи 
чорабиниҳо оид ба талқини Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 
Холиқзода Абдураҳим, вакили Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олӣ суханронӣ 
карда, аз ҷумла иброз дошт, ки давоми 
30 сол Тоҷикистон новобаста аз муш-
килоти ҷойдошта пеш рафт ва тараққӣ 
кард. Дар ҳамаи ин дастовардҳо саҳми 
Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон басо беназир аст. Мо миллати 
хушбахтем, ки Худованд ба мо чунин 
Пешворо лоиқ дида, ки ин на ба ҳар 
халқу миллат муяссар мешавад.

Дар масъалаи сеюми маҷлис –
ҳисоботи роҳбари Гурӯҳи вакилии ҳизбӣ 
дар Маҷлиси вакилони халқи вилояти 
Хатлон Абдусаломзода Мунаввар шу-
нида шуд.

Масъалаи дигари рӯзномаи маҷлис 
– тасдиқи самтҳои асосии фаъоли-
ят ва Нақшаи кории Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон барои соли 
2021 мавриди баррасӣ қарор гирифт. 
Зикр шуд, ки нақшаи корӣ аз рӯи 10 
самт: такмили низоми идоракунӣ та-
шаккули низоми электронии фаъолият 
Таҳкими низоми узвият дар ҳизб таш-

кили ниҳодҳои ёрирасон ва хоҷагидорӣ 
дар бахши тарғиботӣ; татбиқи аксияҳои 
ҳизбии "Якҷоя месозем!"; таҳкими фаъ-
олияти ТҶ "Созандагони Ватан" ва руш-
ди хизматрасониҳои волонтёрии ҳизбӣ 
тарғибу татбиқи ҳадафҳои ҳизбӣ оид ба 
таълиму тарбияи наврасону ҷавонон ва 
танзими анъана ва ҷашну маросимҳо 
муқовимат бо коронавирус ва мусоидат 
ба истифодаи самараноки заминҳои 
кишоварзӣ дастгирии ҳуқуқию иҷтимоии 
шаҳрвандон, бахусус зимни муҳоҷирати 
меҳнатӣ васеъ гардонидани доираи 

фарогирии нашрияи ҳизбии "Ҳамрози 
халқ" ва такмили муҳтавои он дар ша-
роити ҷомеаи муосир – ва 100 банди 
чорабиниҳо омода карда шудааст.

Дар идома узви Раёсати Кумитаи 
Марказии ҳизб, раиси вилояти Хат-
лон Ҳакимзода Қурбон ва муовини 
якуми Раиси Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон Азизӣ Абдуҷаббор 
Абдуқаҳҳор суханронӣ карданд. Дар 
баромади Раиси вилоят, аз ҷумла зикр 
шуд, ки “Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон нисбат ба дигар аҳзоби 
сиёсӣ бонуфуз ва пешқадам буда, 
ҳамеша дар канори халқ аст. Дар амалӣ 
шудани ҳадаф ва мақсадҳои дар пеш-
гузоштааш сайъ намуда, зери шиори 
«Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи 
мардум» дар пешрафти ҳамаҷонибаи 
Тоҷикистони азиз ҳиссаи арзанда мегу-
зорад. Бояд эътироф намуд, ки ташак-
кули мафкураи давлатӣ аз чигунагии 
идеологияи ҳизби ғолибу ҳукмрони он 
вобастагии амиқ дорад. Имрӯз дар ба-
робари мақомоти давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон масъулияти ташаккули маъ-
навиёти ҷомеа бар зиммаи Ҳизби Хал-
кии Демократии Тоҷикистон низ гузошта 
шудааст ва ин дуруст ҳам ҳаст”. 

Дар идома муовини якуми Раиси 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
Азизӣ Абдуҷаббор Абдуқаҳҳор дар 
баромади худ баробари дастовардҳо 
ҳамчунин, атрофи баъзе проблемаҳои 
ҷомеа низ суханронӣ карда, таъкид 
дошт, ки дар ҳалли онҳо мо ҳизбиён 
бояд фаъол бошем. Аз ҷумла афзоиши 
ҷудошавии оилаҳо, вазъи ҷинояткорӣ, 
худкушӣ, шомилшавӣ ба гурӯҳҳои экс-
тремистиро мисол овард. Таъкид дошт, 
ки дар ин самт сохторҳои ҳизбии шаҳру 
навоҳии вилоят бояд фаъол бошанд ва 
суҳбату вохӯриҳоро миёни аҳолӣ беш-
тар ба роҳ монанд.

Ҳамчунин илова кард, ки ҳадафи 
асосии фаъолияти ҲХДТ  пешрафт ва 
зиндагии шоистаи мардум мебошад.  
Дар пеш моро ҷашни бузурги таърихӣ – 
30 солагии Истиқлоли давлатӣ истода-
аст ва ҳар яки мо бояд дар таҷлили ин 

санаи таърихӣ фаъол бошем.
Масъалаҳое, ки ба маҷлис пешниҳод 

гаштанд, ҳамаи онҳо баррасӣ шуда, 
қарорҳои дахлдор қабул гардиданд ва 
дар интиҳо як қатор фаъолон, ки дар 
татбиқи ҳадафҳои ҳизбӣ саҳми муно-
сиб доштанд, дар вазъияти тантанавӣ 
бо сипосномаҳои Кумитаи иҷроияи 
Марказӣ ва вилоятии ҲХДТ қадршиносӣ 
шуданд. 

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

НАТИҶАГИРӢ АЗ ЯК СОЛ
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Зимни нишасти хабарӣ раиси 
вилоят ироа дошт, ки новобаста 
ба паҳнашавии бемории сироятии 
COVID-19 ва шиддат гирифтани 
хавфҳои иқтисодӣ рушди иҷтимоиву 
иқтисодии вилоят дар соли 2020 
таъмин гардид. Нишондиҳандаҳои 
кӯтоҳмуҳлати рушди минтақавии ви-
лоят дар соли 2020 ба 22 миллиарду 
80,4 миллион сомонӣ расида, нисба-
ти соли 2019, 993,6 миллион сомонӣ 
зиёд мебошад. 

Инчунин, Қурбон Ҳакимзода 
қайд кард, ки соли сипаригарди-
да дар самти сармоягузорӣ дар 
миқёси вилоят 38 лоиҳаи давлатии 
сармоягузорӣ амалӣ шуда, маблағи 
азхудшуда баробар ба 448,9 милли-
он доллари амрикоӣ мебошад. “Дар 

маҷмӯъ, ҳаҷми сармо-
яи хориҷӣ дар соҳаҳои 
иқтисодиёт 1652,4 ва 
сармояи мустақими 
хориҷӣ 1454,4 милли-
он доллари амрикоӣ 
мебошад”,- гуфт Раиси 
вилоят ва илова на-
муд, ки соли 2020 дар 
вилоят 2237 бинову 
иншооти истеҳсолию 
ғайриистеҳсолӣ ба 
маблағи 743 миллиону 
725 ҳазор сомонӣ (ғайр 
аз хонаҳои шахсӣ) ба 
истифода дода шуда-
аст.

Иттило доданд, 
ки ба ифтихори ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ви-
лоят бунёди 7667 иншоот ба нақша 
гирифта шудааст. Ба ҳолати 1-уми 
январи соли 2021 дар 5811 иншоот 
корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида 
шудааст, ки аз шумораи умумӣ 75,8 
фоизи нақшаро ташкил медиҳад. 
Танҳо соли 2020, 2105 иншооти 
нақшавӣ ба истифода дода шудааст.

Қурбон Ҳакимзода гуфт, ки соли 
сипаригардида 62 ҳазору 987 ҷойи 
нави корӣ таъсис дода шуд. Дар 
натиҷаи баргузории 343 ярмаркаи 
ҷойҳои холии корӣ 4 ҳазору 286 
шаҳрванд ба ҷойи кор таъмин ва 6 
ҳазору 359 нафар ба шуғл фаро ги-
рифта шудаанд. 

№7, 18.02.2021 «Ҳамрози халқ» 5

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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РУШДИ ИҶТИМОИВУ ИҚТИСОДИИ 
ВИЛОЯТ ТАЪМИН ШУД
Дар Кохи фарҳанги шаҳри Бохтар нишасти матбуотии раиси вило-
яти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо иштироки беш аз 80 намояндаи 
воситаҳои ахбори омма баргузор гардид. 

аз нишастҳои матбуотӣ

Вохӯрии Миралиён Қиёмиддин 
бо дастаи футболи "Хатлон"

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани дас-
туру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста 
ба дастгирии соҳаи варзиш вохӯрии раиси КИ 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин 
абдусалимзода бо аъзои Муассисаи кулуби футбо-
ли "Хатлон"-и шаҳри Бохтар доир гардид.

Зимни вохӯрӣ раиси Кумитаи 
иҷроия гуфт, ки имрӯз мо дар 
марҳилаи созандагӣ ва бунё-
ди ҷомеаи воқеан демокративу 
ҳуқуқбунёд қарор дорем. Маҳз 

ҷавонони равшанфикру тавоно 
бо ақлу заковат ва неруи зеҳнии 
худ дар рушди ин давлату мил-
лат саҳми арзандаи худро гузош-
та метавонанд. Хусусан, варзиш-

агарон аз рӯи ин ё он намуди 
варзиш номи давлатро дар ар-
саи ҷаҳон муаррифӣ менамоянд.

Ҳамзамон гуфта шуд, ки ку-
луби футболи "Хатлон" тайи 
солҳои ахир  ҳамчун як дастаи 
муваффақ баҳри пешрафти фут-
боли минтақа саҳми созгор  до-
рад.  

Дар ҷамъбасти вохӯрӣ Си-
посномаи роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демок-
рати Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон ба масъулини Муасси-
саи кулуби футболи "Хатлон", 
ҳамзамон тӯҳфаи хотиравии аъ-
зои дастаи футбол низ ба масъ-
улини Кумитаи иҷроия ҳамчун 

рамзи эҳтиром ва хотира тақдим 
карда шуд.  

                                                                                
аҳлиддини МуБоРаКШоҲ

"Ҳамрози халқ"

САҲМИ СОҲИБКОРОН 
НАЗАРРАС АСТ
Дар мувозинаи муассисаи давлатии 
Идораи хоҷагии роҳҳои автомобил-
гарди минтақаи Бохтар 2 ҳазору 750,3 
километр роҳ буда, 435,2 километр 
роҳи аҳамияти байналмилӣ, 334,4 
километр роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ 
ва 1980,7 километр роҳи автомобил-
гарди аҳамияти маҳаллидошта мавҷуд 
мебошад. Дар соли 2020, дар баробари 
ташаббусу дастгириҳои мақомотҳои 
маҳаллӣ дар самти таъмиру тармими 
роҳҳо, соҳибкорон низ бетарф набу-
данд.

Давоми соли сипаригардида аз ҷониби 
соҳибкорони ватанӣ 268 километр роҳ 
сангфарш, 61,33 километр мумфарш, 
74,2 километр роҳҳо аз таъмири ҷорӣ ба-
роварда шуданд. Инчунин 51 пул таъмир 
ва 17 қубур гузошта шудааст, ки маблағи 
харҷгардида 35 миллиону 484 ҳазору 535 
сомониро ташкил медиҳад. Ин нуқтаро 
Маҳмадулло Файзалиев роҳбари Муас-
сисаи давлатии Идораи хоҷагии роҳҳои 
автомобилгарди минтақаи Бохтар зимни 
нишасти хабарӣ баён доштанд.

897 СОҲИБКОР ВА МАСЪУЛОНИ 
СУБЕЪКТҲОИ ХОҶАГИДОР 
ҶАРИМА ШУДАНД

Масъулини Маркази стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва бозрасии 
савдои вилояти Хатлон, дар соли 2020, 1 
ҳазору 74 санҷиш дар субеъктҳои хоҷагидор 
гузаронида, нисбати 897 соҳибкор ва масъу-
лони субеъктҳои хоҷагидор барои ба фурӯш 
баровардани молу маҳсулоти ғайристандарӣ, 
муҳлати истеъмолашон гузашта, фиреби ис-
теъмолкунандагон, риоя накардани қоидаҳои 
хӯроки умум, савдо ва хизматрасонӣ ба 
маблағи 221 ҳазору 710 сомонӣ ҷарима 
кардаанд. Тибқи ҳисоботи озмоишгоҳи 
хӯрока ва маҳсулоти кишоварзии марказ 
6 ҳазору 279 намунаи маҳсулот мавриди 
ташхис қарор дода шудаанд. Дар натиҷаи 
озмоишҳо 1016 ҳолати маҳсулоти хӯроквории 
ғайристандартӣ ошкор гардидааст.  Ироа 
кард Нарзулло Шарифзода, муовини сардори 
ниҳоди болозикр. 

Гуфта шуд, ки санаи якум ва дуюми апрели 
соли 2020, ҷиҳати ба роҳ мондани тадбиқи са-
мараноки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бо-
раи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯроквории 
ғанигардонидашуда” ва тибқи нақшаи зергурӯҳи 
кории “Шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ” доир ба масъалаҳои таъси-
ри норасоии микронутриентҳо ба саломатии аҳолӣ 
бо иштироки мутахассисони Марказ семинари 
омӯзишӣ гузаронида шуд.

амонҷон МуҲИДДИнов,
“Ҳамрози халқ” 
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АЗ ШИФОХОНАИ ТАБИАТ
Арча дарахти маъмулӣ буда, аслан дар 
кӯҳистон мерӯяд. Дар тиб аз ҳама бештар 
самарашро, яъне меваашро истифода меба-
ранд ва аз он ҳар гуна маводи доруворӣ омода 
месозанд, ки ба саломатии инсон фоидаи хуб 
дорад. Самараш кулӯла ва каме калонтар аз 
нахӯд, дар аввал сабз ва баъди пухта расидан 
сиёҳ мегардад. Онро баъди пухта расиданаш 
ҷамъ мекунанд ва дар соя хушк карда, дар 
зарфи маҳкам нигоҳ медоранд, то ин ки аз ҳар 
гуна ҳашаротҳои зараррасон эмин бимонад. 

АМРИ ПРЕЗИДЕНТ ИҶРО 
МЕШАВАД

Бо қомат афрохтани садҳо 
иншооти таъйиноташ гуногун си-
мои шаҳру ноҳияҳо дигар гашта, 
ҳазорон нафар соҳиби ҷойи кор 
гардида истодаанд.

Масъулони мақомоти иҷрояи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
ноҳияи Қубодиён дастури Пеш-
вои миллат, Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи 
кори худ қарор дода, баҳри сазо-
вор истиқбол намудан аз 30 - со-
лагии Истиқлоли давлатӣ корҳои 
назаррасеро анҷом дода истода-
анд.

Давлатзода Муъминхӯҷа, 
сармеъмори ноҳияи Қубодиён 

мегӯяд, ки новобаста ба вазъияти 
баамаломада, яъне пандемия, ки 
ба иқтисодиёти мамлакат таъси-
ри хеле калон расонд, мардуми 
сарбаланди ноҳияи Қубодиён бо 
заҳмату талошҳои дучанд дар 
самти созандагию бунёдкорӣ 
муваффақ низ гардиданд.

“Ҳар дастуре, ки Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
медиҳанд, дар пешрафту шуку-
фоии мамлакат ва беҳтар гарди-
дани шароити зиндагии мардум 
нақши калидӣ мебозад. Албат-
та, дастури Пешвои миллатро 
мо сарбаландона иҷро мекунем. 
Соли 2018 шумораи иншооти 
ҷашнӣ дар ноҳияи Қубодиён 101 
ададро ташкил медод, ки ин шу-
мора то як соли баъдӣ наздик ба 
200 расонида шуд. Дар баробари 
дигар шаҳру навоҳӣ ноҳияи мо 
низ то як андоза симои худро ди-
гар кард. Пешравиҳо низ баръало 
эҳсос мешавад”, – мегӯяд Дав-
латзода Муъминхӯҷа ва илова 
кард, ки аввали соли 2020 нақшаи 
иншоотҳои ҷашнӣ 56 ададро таш-
кил медод ва то охири сол ин 
рақам ба 60 расид. 

КОРГОҲҲОИ ХУРДИ 
ДӯЗАНДАГӢ БУНЁД ШУДААСТ

Ба гуфтаи Давлатзода 
Муъминхӯҷа эълон гардидани 
солҳои 2019-2021 ҳамчун "Солҳои 
рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ" имкон фароҳам овард, 
ки чандин иншооти хурд дар 
деҳаҳо сохта шавад.

Инчунин даҳҳо километр 
роҳҳои маҳалӣ низ таъмиру тар-
мим гардидаанд.

То ба имрӯз дар ноҳия 6 адад 
коргоҳи дӯзандгию бофандагии 
хурд мавриди истифода қарор 
дода шуда, наздики 70 нафар 
занону духтарони бешуғл ба кор 
ҷалб гардиданд. Бунёди чунин ин-
шоот баҳри таъмини занон ба ҷои 
кори доимӣ идома дорад.

СОҲАИ МАОРИФ ЗЕРИ 
ТАВАҶҶУҲИ МАҚОМОТИ 
МАҲАЛЛӢ

Мавсуф илова кард, ки 
иншоотҳои ҷашнӣ бештар ба 
соҳаҳои маорифу тандурустӣ, 
фарҳанг ва варзиш равона гар-
дидааст. Яке аз мушкилоти соҳаи 
маориф норасоии ҷойи нишаст 
барои толибилмон мебошад. 

Мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳия ин 
масъаларо зери назорати қатъӣ 

гирифта, дар назди чанд муас-
сисаи таълимӣ даҳҳо синфхонаи 
иловагӣ сохта ба истифода дода 
шуд.

Соли 2020 дар соҳаи 
тандурустӣ 11 бунгоҳ ва маркази 
саломатӣ сохта шуда, ба аҳолӣ 
тақдим гардид. Варзиш низ яке 
аз соҳаҳои муҳим ба шумор раф-
та, имрӯзҳо ҷавонону наврасони 
ноҳияи Қубодиён ба варзиш май-
лу рағбати зиёд пайдо кардаанд 
ва баҳри рушди соҳаи мазкур 10 
иншоот ба истифода дода шуд.

СОҲИБКОРОН НАҚШИ 
БОРИЗ ДОРАНД

Давлатзода Муъминхӯҷа 
нақши соҳибкорони маҳаллиро 
дар самти корҳои ободонию 
созандагӣ хеле назаррас арзёбӣ 
кард. Аз ҷумла гуфт, ки қисми зи-
ёди бунгоҳу марказҳои саломатӣ 
ва синфхонаҳои иловагӣ, ин-
чунин иншоотҳои варзишӣ низ 
бо ташаббусӣ худи соҳибкорон 
анҷом дода шудаанд. Ҳоло дар 
назди бинои ҳукумати маҳаллӣ 
пойдевори парчами давлати-
ро гузоштаанд, ки то 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ ба истифода 

дода мешавад.

ҲАМКОРИҲО БО ӯЗБЕКИСТОН
Бояд зикр кард, ки дар ноҳияи 

Қубодиён аз ҷониби давлати 
ба мо дӯсту бародар Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон беморхонаи наву 
замонавӣ сохта, мавриди истифо-
да қарор дода мешавад. Холму-
род Ойматов, сартабиби бемор-
хонаи марказии ноҳия мегӯяд, ки 
беморхонаи мазкур дар масофаи 
6 гектару 72 сотиқ бунёд гарди-
да, бо тамоми шуъбаҳо таъмин 
мебошад. “Дар соли 2020 бо 
дастовардҳои зиёд ноил гарди-
дем. Аз ҷониби Ҳукумати мамлакт 
чандин дастгоҳи наву замонавӣ 
ба беморхонаи марказӣ ворид 
карда шуд, ки кори табибон ба 
маротиб осон гардид. Дар моҳҳои 
наздик туҳфаи арзишманди мар-
думи ҳамсоякишвари азизиамон 
Ӯзбекистонро қабул мекунем,” –
гуфт Холмурод Ойматов.

Давлатзода Муъминхӯҷа, сар-
меъмори ноҳияи Қубодиён ба 
“Ҳамрози халқ” гуфт, ки моҳи мар-
ти имсол бунёди як қатор иншооти 
бузург дар нақша аст.

амонҷон МуҲИДДИнов,
“Ҳамрози халқ”

Дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
22-юми майи соли 2018, таҳти рақами 1059, 
барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани 
30- солагии Истиқлоли давлатӣ корҳои созан-
дагию бунёдкорӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои 
вилоят вусъати тоза дорад.

ќУБОДИЁН ДАР АВљИ СОЗАНДАГИњО   

Давлатзода Муъминхӯҷа

Холмурод Ойматов

ХИСЛАТҲОИ ШИФОБАХШИ 
ОН. 

Агар меваи арчаро бихӯранд, 
бисёр форам аст, қувватҳои 
таҳлилдиҳандаи варамҳо ва 
моддаҳои ғализи бадан дорад. 
Агар гузошта банданд, хушкку-
нандаи (захму яра) решҳои тар 
мебошад. Барои нест кардани 
варами гарми майна ва пардаҳои 
он, фалаҷ (нотавон гаштани ягон 
узви бадан), ношунавоии гӯш, 
реш ва захмҳои милки дандон, 
дамкӯтаҳӣ, истисқо, бавосир, 
барои нест кардани бӯйи бади 
захмҳо, дафъ кардани доғҳои 
пӯсти бадан ва таҳлил додани 
варамҳои гарм фоида дорад.

Агар барги тари арчаро 
кӯфта гузошта банданд, варами 
гарми майна ва пардаҳои онро, 
ки дар тибби ҳозира менингит 
меноманд, шифо мебахшад. 

Самар (мева)-ашро бихӯранд, 
барои иллати фалаҷ ва нотавон 
шудани ягон узви бадан шифо 
мебахшад. Самари арчаро дар 
равғани кунҷид то сиёҳ гаштани 
равған биҷӯшонанд ва баъд он 
равғанро соф намуда, нимгарм 
дар гӯш чаконанд, ба ношуна-
воии гӯш фоидаи калон дорад. 
Ин самари арчаро майда кӯфта, 
бо асал хамир карда, ба дандон 
ва милки он бимоланд, ҷароҳати 
бехи дандон ва бадбӯйии 
бодхӯрдаи онро дур мекунад.

35 грамм самари арчаро май-
да кӯфта, бо 18 грамм равғани 
гов ва 18 грамм асал хамир кар-
да, бихӯранд, барои иллатҳои 
дамкӯтаҳӣ ва бавосир даво ме-
бахшад. Агар самари арчаро 
танҳо дар об чӯшонида, он обро 
бинӯшанд, боди меъдаро дафъ 
мекунад ва истисқоро шифо 

мебахшад, ҳайзи бандшудаи 
занҳоро мекушояд. 10,5 грамм 
самари арчаро кӯфта бихӯранд, 
тамоми кирмҳои меъдаро нест 
мекунад.

Чун 35 грамм самари арчаро 
аз тухмаш пок карда, дар зарфе 
аз болояш он миқдор равғани гов 
бирезанд, ки онро бипӯшонад, 
баъд дар оташ ба дараҷае би-
пазанд, ки равғанро тамоман ба 
худ ҷазб намояд. Пас соида, бо 
35 грамм қанди сафед кӯфта, 
даромехта, ҳар пагоҳ ба дили 
наҳор одамони сардмизоҷ бо 
оби гарм бихӯранд, дардҳои по-
ёни бадан ва бавосирро шифо 
мебахшад ва ҳамаи кирмҳои 
рӯдаҳоро мерезонад. Самари 
инро кӯфта, ба захмҳои даванда 
ва хӯранда бипошанд, онҳоро 
хушк ва сиҳат мекунад, вале агар 
ба ҷароҳатҳо бипошанд, шифо 
мебахшад, инчунин захмҳои 
бадбӯгаштаро шифо медиҳад. 
Кӯфтаи онро бо асал сиришта, 
ба захмҳои даванда гузошта 
банданд, давидани онҳоро манъ 
мекунад ва намегузорад, ки пӯст 
сиёҳ гардад. Инчунин, баргашро 
кӯфта, ба варамҳои гарм гузошта 
банданд, онҳоро таҳлил медиҳад 
ва сиёҳии пӯстро нест мекунад, 
доғи сурхро, ки баъд аз беҳ шу-
дани захм боқӣ монда бошад, 
нобуд месозад. Агар ин баргро 

бо анҷир якҷо кӯфта, ба узвҳои 
шахшуда гузошта банданд, 
онҳоро ба ҳоли аслии сиҳаташ 
оварда мерасонад. Самарашро 
кӯфта, бо сирко (уксус) хамир 
карда, ба ҷойҳои рехтаи мӯйи 
сар ва риш бимоланд, мӯйро аз 
нав мерӯёнад. Миқдори як бор 
хӯрдан аз самари арча дар як рӯз 
то 10,5 грамм аст. Агар ёфтани 
ин муяссар нагардад, ба ҷойи ин 
ғӯраи сарвро метавон истифо-
да кард. Аммо инро аз ҳад зиёд 
бихӯранд, ба меъда ва ҳалқум 
зарар мекунад. Дар ҳолати зарар 
карданаш асал бихӯранд, онро 
ислоҳ мекунанд. 

Аз самари арча равған ҳам 
тайёр мекунанд ба ин тариқ:

1,60 адад самари арчаро 
дар 300 грамм равғани кунҷид ё 
равғани зайтун бирён мекунанд, 

то он самарҳо сӯхта гарданд. 
Баъд равғанро соф намуда, 
ҳангоми холӣ будани меъда аз 
таом, андаки онро гарм намуда, 
чанд қатра дар гӯш чаконанд, но-
шунавоиро рафъ месозад.

Самари арчаро нимкӯфта 
дар равғани зайтун биҷӯшонанд, 
то равған сиёҳ шавад ва баъд 
равғанро соф карда бигиранд. 
Ин ҳам равғани тухми арча аст, 
ки монанди равғани болозикрёф-
та хосият дорад, яъне ҳамаи 
навъҳои ношунавоиро сиҳат ме-
кунад.

Хонандагони азиз, ин буд 
чанд маълумот дар бораи шифо-
бахшии арча, ки манзури Шумо 
гардонидем, боқӣ тансиҳат би-
монед.

омодасоз 
Зебо БоЗоРова
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– Зӯроварӣ бештар аз 
ҷониби кӣ сар мезанад? 
Омилҳои сар задани хушунат  
кадомҳоянд?

– Хушунат дар рӯзгори мар-
дум аз қабили хушунати мардон 
нисбати занон – ҳамсарон, хушу-
нати падарону бародарон нис-
бати духтарону хоҳарон ва дар 
баъзе ҳолатҳо хушунати калон-
солон нисбат ба хурдсолон, яъне 
кӯдакон зоҳир мегардад. 

Баъзеҳо идао доранд, 
ки яке аз сабабҳои хушуна-
ти хонаводагӣ муҳоҷират ба 
хориҷи кишвар аст. Шавҳарон ба 
муҳоҷират мераванд ва  солҳо 
барнамегарданд. Келин бо хуш-
доман муросо карда натавонис-
та, ниҳоят хушунатҳои оилавӣ 
сар мезананд.

Иддае сабаби дигари 
зӯроварӣ дар оиларо дар паст 
будани вазъи иқтисодӣ медо-
нанд. Аксари занҳо дар деҳот ва 
ҳатто шаҳрҳо хонашин буда, дар 
таъмини буҷети оила саҳм надо-
ранд. Аз ин рӯ, бояд ба таҳсил 
ва касбомӯзии онҳо бештар 
таваҷҷуҳ карда шавад. 

Бояд гуфт, ки омода набудан 
ба оиладорӣ, набудани маълу-
моти касбӣ, паст будани маъ-
рифати ҳуқуқӣ, огоҳ набудан аз 
ҳуқуқҳои худ ва надоштани одо-
би муошират барои хушунат дар 
хонавода шароит муҳайё меку-
над.

Дар оиладорӣ пастиву 
баландиҳое ҳастанд, ки сарба-
ландона гузаштани онҳо масъу-
лият ва сабру таҳаммул мехоҳад. 
Пойдорӣ ва устувории оила-
ро муҳаббат ташкил медиҳад. 
Танҳо бо муҳаббати самимӣ ме-
тавон оиларо мустаҳкам ва ҳама 
мушкилоти ба сар омадаро рафъ 
сохт.

– Нисбати зӯроварӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ чӣ на-
зар доред?

– Таъмини зиндагии шоис-
таи шаҳрвандони кишвар яке 

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР

Роҳкушоӣ / панду андарз

Ҷамъияти дастҳои зиёд 
дар дастархон баракат аст.

* * *
Рахнаи дин ба марги уламо 

аст.
* * *

Давоми салтанат дар сояи 
адолат аст.

* * *
Эҳсонро ба узрхоҳӣ такрор 

кун.
* * *

Бахшиши андаки тиҳидаст 
бисёр аст.

* * *
Ҳамнишини бад шайтон 

аст.

* * *
Ҷавлони ботил як соат аст 

ва давлати ҳақ то қиёмат.
* * *

Зебоии сухан ба кӯтоҳӣ ва 
ихтисор аст.

* * *
он кӣ марг надорад бузург-

вор аст.
* * *

Ҳаёи инсон пардаест.
* * *

Турушии ғизо беҳтар аз ту-
рушии сухан аст.

* * *
вафо ба мардуми беаслу на-

саб мумтанеъ аст.
* * *

аз Худо битарс, аз дигарон 
дар амон бош.

* * *
Беҳтарин рафиқ он аст, ки 

ба кори хайр роҳбарият кунад.
* * *

Ба нафсат хилоф кун, то 
осуда шавӣ.

* * *

Рафиқи инсон далели хира-
ди ӯст.

* * *
Холӣ будани дил беҳтар аз 

пур будани киса аст.
* * *

Тарси Худо дилро ҷило 
медиҳад.

* * *
Ихлос дар дӯстӣ аз хушпай-

монист.
* * *

Беҳтарини занон он аст, ки 
бачаовар ва меҳрубон бошад.

* * *
Доруи қалб ризоият ба 

қазову қадар аст.
* * *

аломати гавҳари инсон, 
рафтори ӯст.

* * *
Давоми хушӣ ба дидори 

дӯстон аст.
* * *

Давлати афроди пасту 
нолоиқ, офати мардон аст.

* * *
Динори бахилон санг аст.

* * *
Дини инсон гуфтори ӯст.

* * *
Туғёнгаронро бигузор дар 

туғёни худ бимонанд.
* * *

Як гуноҳ зиёд аст ва ҳазор 
тоат кам.

* * *
Зиллати инсон дар тамаъ 

аст.
* * *

Ёди ҷавонӣ ҳасрат аст.
* * *

Равонии забон сармояест.
* * *

Ёди марг ҷилои қалб аст.
* * *

Дидори дӯст ҷилои чашм 
аст.

* * *
Рафоҳи зиндагӣ дар сояи 

амният аст.
* * *

Рӯзӣ ба дунболи ту меда-
вад, осуда бош.

* * *
Таваллуд қосиди марг аст.

* * *
нақли ҳадис муҷиби нисбат 

пайдо кардан бо Пайғамбар 
аст.

* * *
Рутбаи илм болотарини 

рутбаҳост.
* * *

Ҳангоми ғалаби ҳавои нафс 
(хашм, ҳирс...) ҳақро муроот 
(риоят) кун.

* * *
Мардумро ба мизонаш вазн 

кунед.
* * *

Заволи илм аз марги уламо 
осонтар аст.

* * *
Ҳар касро ба қадре, ки 

эҳтиромат мекунад, дидан 
кун.

* * *
Зовияҳои дунё пур аз муси-

бат аст.
* * *

Дидани заифон аз тавозуъ 
аст.

* * *
Зевари ботин аз зинати 

зоҳир беҳтар аст.
* * *

Бадгумонӣ аз корҳои ҳаром 
аст.

Гулҷаҳон Қаршиева, 
номзади илмҳои педагогӣ

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХуДоЁРЗоДа

 оила дар фарҳанги мардуми куҳанбунёди тоҷик 
ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардида-
аст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ, аз қабили 
муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва 
ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила 
ташаккул меёбанд. 

ОИЛА БО МУҲАББАТ ТАШАККУЛ 
МЕЁБАД, НА БО ЗӯРОВАРӢ  

Бо ин мақсад чӣ бояд кард то 
дар оилаҳо хушунату зӯроварӣ 
набошад? Вақте ки дар оила 
зӯроварӣ мешавад, таъсири он 
ҳатман ба ҷамъият мерасад.  

Зери ин мафҳум мусоҳибае 
дорем бо номзади илмҳои 
педагогӣ, саромӯзгори Дониш-
гоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав Гулҷаҳон 
Қаршиева.

– Муаллимаи азиз, нахуст 
мафҳуми зӯровариро каме 
шарҳ медодед?  

– Зӯроварӣ кирдори зиддиҳу-
қуқии қасдонаи дорои хусуси-
яти ҷисмонӣ, рӯҳӣ, шаҳвонӣ ё 
иқтисодӣ буда, аз ҷониби як на-
фар нисбати дигаре раво дида 
мешавад.  

Амалҳои зӯроварӣ ва хушу-
нат дар ҷомеаи мо имрӯзҳо дар 
шакли гунонун зоҳир гардида, 
алайҳи онҳо чораҳои муассир 
андешида мешаванд.

Зӯроварӣ дар оила фазои 
солимии хонаводаро вайрон 
карда, боиси ба миён омадани 

нобоварӣ, бедоршавии ҳисси 
нафрат ва аз байн рафтани 
муҳаббату самимият мегардад. 
Дар ҳоле ки оилаи солим дар 
заминаи муҳаббату эҳтироми 
дуҷонибаи аҳли хонавода бунёд 
меёбад.

–  Бунёди оила чӣ масъу-
лияте дорад. Оила ба ҷомеа 
чӣ таъсире дошта метавонад?

– Мутаасифона, имрӯз дар 
баъзе хонадон хушунат ва 
зӯроварӣ нисбати зан ва кӯдак 
ба як қоидаи маъмулӣ табдил 
ёфтааст. Бо истифода аз ҷисми 
қавӣ мард зӯриву дағалиро ис-
тифода бурда, ҳамсари худро 
ҳатто дар пеши чашмони фар-
зандонаш зери мушту лагад 
қарор медиҳад. Дар сурате, ки 
мард вазифадор аст оилаи хеш-
ро эҳтиром намояд, хушунат кар-
дан нисбати занро раво надонад 
ва барои тарбияи фарзандони 
рӯҳану ҷисман солим фазои со-
лимро муҳайё созад. 

Вақте ки оила бунёд меша-
вад, масъулияти дигаре бар зи-
маи зану шавҳар вогузор мегар-
дад, ки он ҳифзи солимии оила, 
баъдан тарбияи фарзандони 
солеҳ мебошад.  

Ба андешаи коршиносон 
оила он вақт солиму устувор 
мемонад, ки баробарҳуқуқии 
зану мард таъмин шавад, 
якдигарфаҳмӣ, муносибати хуб 
байни ҳамдигар, меҳру муҳаббат 
нисбат ба фарзандон, бо 
маслиҳати якдигар кореро анҷом 
додан, риоя гардад.  

Инсон бояд ба зиндагӣ хуш-
бин бошад ва баҳри расидан ба 
ҳадафҳои нек ва пойдории оила 
кӯшиш намояд, зеро ки ҷомеаи 
солим аз оилаи солим ва насли 
солим ташаккул меёбад.

аз ҳадафҳои асосии Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ин-
сон ва ҳуқуқҳои шаҳрвандон 
ҷавҳари Конститутсияи давла-
ти ҳуқуқбунёди моро ташкил 
медиҳад. Аз ин рӯ пешгирии 
зӯроварию хушунат дар оила 
ва ҷомеаи шаҳрвандӣ яке аз 
масъалаҳои муҳим маҳсуб ме-
ёбад, ки ҳалли он дар маркази 
диққат ва таваҷҷуҳи Пешвои му-
аззами миллат қарор дорад. 

Дар системаи таълиму тарбия 
зӯроварӣ бояд бегона бошад. Ин 
амал аз тарафи мураббияҳову 
омӯзгорон бояд ба ҳеҷ ваҷҳ сар 
назанад ва шогирдон тавре таъ-
лиму тарбия ёбанд, ки озодона 
фикру андешаҳои хешро баён 
карда тавонанд.  

– Ба андешаи Шумо зӯроварӣ 
дар таълиму тарбияи фарзан-
дон чӣ таъсир гузошта
 метавонад? 

– Вақте ки кӯдак аз таъсири 
ҷангу ҷанҷолҳои оилавӣ асабонӣ 
шуда ба дарс меояд дар ин сурат 
дарсро қабул карда наметавонад 
ва кори омӯзгор низ мушкил ме-
шавад. Вақте фарзанд мебинад, 
ки падар ба модар даст боло ме-
кунанд, ӯ низ байни ҳамсинфон, 
додару хоҳарон ин амалро ҷорӣ 
мекунад. 

Имрӯзҳо оилаҳои ҷавон зуд – 
зуд вайрон мешаванд ва яке аз 
омилҳо низ ҳамин таъсири хушу-
натест, ки ҳангоми кӯдакӣ аъзои 
оила ба худ гирифтаанд. Мо бояд 
кӯшиш намоем, ки зӯроварӣ, ху-
шунату бадбинӣ дар оила, мак-
таб, кӯча, умуман дар ягон ҷо 
дида нашавад. Маслиҳат медо-
дам, ки дар ҳар як оила байни 
падару модар, байни фарзандон 
якдигарфаҳмӣ, хушмуомилагӣ 

бояд бошад.  
Муносибатҳои байниҳам-

дигарии падару модар дар 
оила барои  фарзандон нақши 
тарбиявӣ дорад. Дар оила 
агар байни падару модар 
якдигарфаҳмӣ набошад, ин ба 
тарбияи кӯдак таъсири манфӣ 
мерасонад. Хотираи кӯдакон ба 
мисли оина аст. Ҳар он амалеро, 
ки дар калонсолон мебинанд, хоҳ 
манфӣ бошад, хоҳ мусбӣ ҳамон 
чизро ба худ қабул менамоянд. 
Бо мурури вақт кӯдак калон ме-
шавад ва таъсири он албатта ба 
ҷамъият мерасад. 

Агар дар оила муҳаббат 
бошад, зану шавҳар аз баъ-
зе талаботи худ гузашт карда, 
ҳамдигарро ба хубӣ дарк меку-
нанд. Фарзандоне, ки дар чунин 
оила тарбия меёбанд, оянда 
соҳиби обрӯ ва зиндагии шоиста 
мегарданд. Пас моро зарур аст, 
ки дар зиндагӣ ҳамдигарфаҳм 
бошем. Хулоса, аввалин мактаби 
таълиму тарбияи инсон оила аст 
ва бояд барои хушбахтӣ     пояаш 
аз муҳаббат асос ёбад. 

– Ташаккур барои чунин 
маслиҳат ва суҳбати самимӣ.

а. МИРЗоҚулова,
“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, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, рӯзноманигор, 
Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мегардад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲаМРоЗИ  ХалҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №5

ТаваҶҶуҲ!
Сканворди дар рӯз-

номаи «Ҳамрози халқ» 
(№6, 11.02.2021) чопшу-
даро умеда акрамзо-
да - мутахассиси шуъ-
баи ташкилӣ ва кор бо 
кадрҳои КИ ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон дуруст 
пур карда, саривақт ба 
идораи рӯзнома расо-
нида, ғолиби озмун до-
ниста шуд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози халқ», ки 19200 хонанда дошта, беш 

аз 100 ҳазор нафарро дар як вақт, ҳар ҳафта бо иттилооти зарурӣ 
фаро мегирад, фаъолияти нави худ: - эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду фурӯш, табрикоти ҳамкорон ва амсоли 
инҳоро амалӣ (эълон) менамояд. Зимнан, хоҳишмандон метавонанд 
ба идораи мо ба суроғаи поён муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 2-02-
11, саҳифаи  фейсбукии  «Ҳамрози халқ», info@hkhdtkhatlon.tj  

ДИҚҚАТ! 
Ба диққати хонандагон мерасонем, ки дар ҳошияи озмуни «Фурӯғи 

субҳи доноӣ китоб аст» бобати тарғиби китоб ва китобхонӣ дар миё-
ни ҷомеа ҳайати эҷодии рӯзномаи «Ҳамрози халқ» тасмим гирифта-
анд, ки минбаъд китобҳои тозанашри шаҳрвандон (солҳои 2020-2021 
чопшуда)-ро дар саҳифаҳои нашрия бо расм ва маълумоти мухтаса-
ри китоб муаррифӣ менамоянд. Бинобар ин шумо метавонед, китоби 
тозанашри худ  ва дигаронро барои муаррифӣ намудан ба идораи 
рӯзномаи «Ҳамрози халқ» пешниҳод намоед. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 2-02-
11, саҳифаи  феесбукии  «Ҳамрози халқ», info@hkhdtkhatlon.tj  

Кормандони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби  Халқии Демократии Тоҷи-
кистон дар вилояти Хатлон сарму-
тахассиси шуъбаи молӣ – хазинадо-
ри Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб 
Толиб Расуловро ба муносибати 
зодрӯзаш самимона табрик гуфта, 
дар зиндагӣ ва кору фаъолияташ 
барору комёбиҳо таманно доранд.

Фурӯзон бод шамъи орзуят,
нишинад мурғи ҳумоӣ ба кӯят.
ниҳоли умри ту садсола гардад,
нахушкад ҳеҷ гаҳ гулҳои рӯят.

зодрўз муборак!
ҲАМТУМӢ?

афандӣ кадом вақте, ки ба занаш савол 
диҳад, вай ба ҷойи ҷавоб боз савол медодааст. 
ниҳоят тоқати афандӣ тоқ шудаасту аз занаш 
хоҳиш кардааст, ки як бор лоақал ба саволаш за-
наш ҷавоб диҳад, на ин ки ба савол бо савол.

Ҳамин тавр афандӣ аз занаш пурсидаст, ки 
—Занак! Ҳар гоҳе, ки ман ба ту савол диҳам ба 
ҷойи ҷавоб ту барои чӣ савол медиҳӣ? 

Занаш дар ҷавоб: 
—Ҳамтумӣ? 
       

НИКОҲИ ХЕШУТАБОРӢ МАНЪ АСТ
Зан бо шавҳаруш ҷанг карда дар сари қаҳр 

мегӯяд:
 — Кошкӣ ба ҷои ту шайтона мегирифтам.
Мард дар ҷавоб мегӯяд:
— никоҳи хешутаборӣ манъ аст.

БО ҚАЛАМ НАВИШТАН ГИРЕД
Ба телефони беморхона занг мезананд:
— алло, духтур, тез биёед бачам ручкара 

хурдай.
— Фаҳмо, ҳозир мебароем.
— То омадани шумо ман чӣ кор кунам?
— То омадани мо бо қалам навиштан гиред. 

Гирдоваранда Аҳлиддини  МУБАРКАШОҲ 


