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Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тамоми сокино-
ни сарбаланди вилоятро ба фарорасии ҷашни бостониву 
ҷаҳонии Наврӯз табрику муборакбод мегӯяд. 

Наврӯз - ҷашни баробаршавии шабу рӯз ва оғози соли 
нави аждодиамон буда, яке аз қадимтарин ҷашнҳо дар 
рӯи замин мебошад. Гузаштагони тамаддунофари мо 
бо ба меърос гузоштани ин ҷашни бузург собит сох-
танд, ки воқеан дар шаклгирии мафкураи инсоният дар 
тӯли ҳазорсолаҳо нақши бориз доштаанд. Зеро ҳикмати 
Наврӯз танҳо аз оғози баҳору соли нав иборат нест. 
Наврӯз бо асолати худ собит месозад, ки гузаштагони 
мо мардумони донишманд ва аз гардиши осмону моҳу 

ситораҳо воқиф будаанд. Рамзу оинҳои наврӯзӣ бозгӯи 
некхоҳиву некандешӣ ва некманишиву покизагии зоҳиру 
ботини инсонҳост. 

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз 
суханрониҳояшон қайд намудаанд: “Наврӯз аз муборак-
тарин ҷашнҳои миллии мо – тоҷикон ва дигар мардумо-
ни ҳавзаи Наврӯз аст, ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз 
бо ғояҳои олии башардӯстона - дӯстиву ҳамкорӣ, созан-
дагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз 
зебоиву неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам меорад”. 

Мо миллати сарбаланди тоҷик ифтихор аз он дорем, 

ки бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати со-
зандаи Пешвои миллатамон ба эҳёи арзишу суннатҳои 
миллӣ ноил гардидем ва ба мақоми ҷаҳонӣ касб карда-
ни Наврӯз даст ёфтем. Дар ин росто мо аҳли ҷомеа, 
хоса аъзову ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистонро мебояд бо посу гиромӣ доштани арзишҳои 
миллиамон, ки қадимтарини онҳо Наврӯз мебошад, дар 
пойдории давлатдории миллӣ ва ободиву шукуфоии Ва-
тани маҳбубамон – Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми 
бештар гузорем.

Ҷашни байналмилалии Наврӯз муборак, 
ҳамсафони гиромӣ!
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Абдулло РАҲМОНЗОДА,                 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ             

дар  вилояти Хатлон
Дар замони Истиқлолияти давлатӣ 

яке аз иқдоми муҳими роҳбарияти олии 
кишвар, ки ба рушди давлат ва мустаҳкам 
намудани заминаҳои сиёсиву иҷтимоии 
он мусоидат намуд, ин Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъ-
ана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” мебошад. Қабули Қонуни 
мазкур пеш аз ҳама талаби рўзгори мар-
думи кишвар буд ва барои пиёда сохтани 
ҳадафҳои олии давлат паст кардани сатҳи 
камбизотӣ ва раҳонидани мардум аз урфу 
одатҳои бегона ва хурофотӣ нигаронида 
шуда буд.

Агар ба ҳикмат ва мантиқи таърихии 
қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
каме тафаккур кунем ҳаёти муназзами 
имрӯзаи худро бе он тасаввур карда на-
метавонем. Зеро аз наҳси ҷанги таҳмилӣ 
дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар 
баробари аз миён рафтани суботи сиёсӣ 
низоми иҷтимоӣ низ ба тадриҷ аз даст 
рафта, дар ин замина дар пайи пайдоиши 
ақидаҳои гуногун барои ба вуҷуд омада-
ни расму оинҳои бегона, ифроту тафрит 
ва раванди бегонапарастӣ ба таври ноаён 
замина фароҳам оварда шуд. Махсусан, 
дар раванди ҷаҳонишавии асри 21 ва авҷи 
хуруҷи терроризму экстримизм таҳдиди 
ин хатарҳо ба маротиб афзуд. Аз ин рӯ, 
пас аз ба низом овардани авзои сиёсии 
ҷомеа зарурати дар чаҳорчӯбаи қонун ба 
танзим даровардани муҳити иҷтимоиву 
маънавии кишвар пеш омад. Ин буд, 
ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зимни суханронии худ санаи 
24-уми майи соли 2007 қонуни мазкурро 
ҳамчун нахустин қонуни миллии танзим-
кунандаи маросиму анъанаҳои миллӣ 
муаррифӣ намуда, иброз доштанд, ки 
“Мо имрӯз барои тамоман аз байн бурдан 
ё барҳам додани расму оинҳои халқӣ ва 
маросимҳои динӣ ҷамъ наомадаем, балки 
мақсади асосиамон ин аст, ки дар бароба-
ри муайян кардани меъёрҳои баргузории 
онҳо ба раҳоии мардуми кишвар аз банди 
ин худнамоӣ ва таассубу хурофотпарастӣ 
оғози нек бахшем”. 

Барои ба тафриқа овардани ҷомеа ва 
заиф сохтану ба нестӣ бурдани давлат 
пеш аз ҳама ба фарҳангу маънавиёти он 
бархурд сурат мегирад ва асоси бақои 
миллату давлатро ҳимояи бошуурона аз 
чунин бархурдҳо ташкил медиҳад. Яъне 
пас аз Ваҳдати миллӣ дар марҳилаи 
нави давлатсозиамон яке аз воситаҳои 
муҳимми ҳимояи фарҳангу маънавиё-
ти миллати тоҷик роҳандозии Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тан-
зими анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” гардид. Зеро 
ин санад, ки дарбаргирандаи марому 
мақсад, арзишҳои ахлоқиву динӣ ва таъ-
рихиву фарҳангии мардуми Тоҷикистон 

мебошад, ба бақои давлату миллати мо 
масъуният бахшида, солимии маънавиё-
ти мардуми кишвар, махсусан ҷавононро 
таъмин месозад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар мулоқот ба муносибати 
10-солагии қабули қонуни мазкур зикр 
намуд, ки бо амалишавии он ҳамчун 
қонуни аз лиҳози мазмун миллӣ ва аз 
нигоҳи моҳият демокративу дунявӣ, урфу 
одат, расму оин ва ҷашну маъракаҳо, ки 
рукнҳои муҳимми ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
давлати ҳуқуқбунёд мебошанд, ба тан-
зим даромад. Дар даҳ соли амалишавии 
қонуни мазкур собит гашт, ки ин оғози 
нек, зиндагии сокинони кишварро ба ма-
ротиб беҳтар намуда, ба хону хонадони 
ҳар яки мо файзу баракат овард. Садҳо 
ҷавон, ки бо сабаби хурофоту урфу 
одатҳои номуносиб ва сарфу хароҷоти 
беҳуда наметавонистанд оила барпо ку-
нанд, аз баракати ин қонун хушбахт гар-
диданд. Ба оилаҳои мотамзада, ки харҷи 
маросими он як мотами бузурги дигаре 
маҳсуб меёфт, қонуни мазкур ёриву ма-
даде гашт барои осудани шахсони азодор 
аз бори вазнини иқтисодӣ .

Зимнан, як нуқта боиси зикри хос 
аст, ки новобаста аз назару тафсирҳои 
манфиатҳои моддӣ мақсаду мазму-
ни роҳандозии қонуни мазкур танҳо аз 
ҷанбаҳои иқтисодӣ иборат нест. Дар мар-
кази ҳадафу мақсадҳои ин қонун ҳифзи 
фарҳангу маънавиёти ҷомеа қарор до-
рад. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд наму-
данд, яке аз сабабҳои қабули қонуни маз-
кур аз он иборат буд, ки бо пайдо шудани 
равияҳои мазҳабии дорои хусусиятҳои 
ифротӣ ва вусъат гирифтани тарғиботи 
зарарнок дар кишвар зуҳуроти бегона-
парастиву тақлид ва хатар ба забону 
фарҳанг, ба хусус расму оинҳои миллӣ 
ва ҳатто тарзи либоспӯшии мардуми мо, 
аз ҷумла занон то рафт қувват гирифта, 
таассубу зиёдаравӣ ҳангоми баргузории 
як қатор маросиму маъракаҳо ба ҳукми 
анъана даромада буд.

Чунончи дар робита ба мавзӯи мазкур 
дар маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи 
Марказии ҲХДТ (21.07.2017) муовини ав-
вали Раиси ҲХДТ муҳтарам Фаттоҳзода 
Сайидмурод Самад ишора намуданд, 
раванди амалишавии қонуни мазкур ба 
ҳаёт ва ояндаи неки насли ҷавон таъси-
ри мусбӣ расонида, аҳли ҷомеа бояд ба 
хубӣ дарк намоянд, ки сиёсати давлату 
Ҳукумати кишвар дар самти ба танзим 
даровардани ҷашну сур, идҳои миллию 
мазҳабӣ ва анъанаю маросимҳо пеш аз 
ҳама ба хотири дар рӯҳияи эҳтиром ба 
арзишҳои миллӣ тарбия намудани насли 
наврас, таваҷҷуҳи бештар зоҳир кардан 
ба таъмини шароити зисту таҳсили фар-
зандон ва муҳимтар аз ҳама бартараф 
кардани ҳама гуна монеаҳо аз роҳи хуш-
бахтиву саодат ва шароити зисти мардум 
равона гардидааст. 

Дар ин замина, мақсади дигари 
роҳандозии қонуни мазкур ба қавли 
устод Саидмурод Фаттоҳзода аз банди 
“номуси дурӯғин” озод кардани тафак-
кури ҷомеа ва дуруст сафарбар кардани 
хайру сахо ба хотири рушди иқтисодиву 
иҷтимоӣ мебошад. Бояд донист, миллате, 
ки дар дарозои таърихи бохтҳои ҳазору 
чаҳорсадсолаи хеш маниши миллии ху-
дро то андозае аз даст дода, шеваи анде-
шидани биёбонгардони тозӣ ва рамагар-
дони туркманишро пазируфтааст, чӣ гуна 
метавонад расму ойини миллии худиро 
аз бегона ташхис кунад. Ба омма бояд 
фаҳмонд, ки «қалинг»-ро (вожаи қалинг 
худ аз забони туркӣ гирифта шудааст) 
аз қавми рамгард баргирифтаем, ки онҳо 
тамоми зиндагии худро, муносибатҳои 
ҳамдигарро бо гӯсфанд танзим мекар-
данд. Бо додани 10 сар гӯсфанд, яъне 
«қалинг», духтареро аз хаймаи (юртӣ) 

ҳамсоя ба никоҳ медароваранд. Ё бино-
бар дар хоб дидани падару модари худ, 
забҳ кардани гӯсфанд ва нони худоӣ 
додан расми биёбониҳои хурофотӣ ме-
бошад, зеро ба вижа арабҳои замони 
пешазисломӣ он қадар хурофотӣ буданд, 
ки дар ҳама корҳо таъсири ҷину париро 
медиданд. Ҳатто мепиндоштанд, ки ҷон 
аз тани одами хобида метавонад берун 
баромада, дигар барнагардад, бинобар ин 
пойи шахси хобидаро бо ресмон ба мех 
гир карда, намегузоштанд касе наздикаш 
ояд. Ҳамин гуна ба модари фарзандмур-
даи аз таваллуд бозмонда мефармуданд, 
то пораи хурди гӯште аз гӯши фарзан-
ди зиндамондаашро бурида бихӯрад ва 
он гӯшро сӯрох карда гӯшвора овезад. 
Даҳҳо чунин ойинҳои аз араб баргириф-
таро либоси динӣ пӯшонида, то ҳанӯз 
риоя мекунанд. Солҳои охир баъзан “му-
тахассисони ҷинбарор” пайдо шудаанд, 
ки таби бар асари шамолхӯрӣ пайдо шу-
даро ба таъсири ҷину парӣ нисбат дода, 
бозори худро “гарм” мекунанд.

Ҳамчунон, маросиму дастархоноро-
ии “йигитона”-ро дар замони шӯравӣ, аз 
кирдорҳои намоишкоронаи мардумони 
Қафқоз баргирифтаем. Ин худнамоиҳои 
“дӯстону хешовандонро ба ҳасад оваран-
да” ва “душманонро кӯр кунанда” солҳои 
охир то он дараҷа ривоҷ пайдо кард, ки 
ҷавони тоҷик се сол дар Русия мардикорӣ 
карда, шояд дар хунукии 40 дараҷа ва аз 
ин ҳам зиёд ба истилоҳи мардум “тин 
болои тин гузошта”, маблағи қалинг, гов 
ва сарояндаву раққосаро ҷамъ мекунад. 
Агар мо он маблағҳоро ҳамту барои гу-
заронидани маъракаҳои домодию арӯсӣ 
ва маросимҳои азодорӣ, ки ҳамагӣ се со-
атро дар бар мегирад исрофкорона харҷ 
бикунем, ин на танҳо бешуурӣ, балки хи-
ёнат ба меҳанти фарзандон мешавад. Пас 
биёед падару модарони азиз баргузории 
маъаркаҳои домодию арӯсӣ ва азодориро 
ба сабқат намонему ба ҷойи он меҳнати 
фарзандонро қадр бикунем, ки бо чӣ 
азобҳое маблағ ба даст меоранд.

 Имрӯз мушоҳидаҳо нишон медиҳад, 
ки дар чунин сабқатҳои ноҷавонмардона 
касоне (аниқтараш нокасоне) пайдо 
шуданд, ки барои нишон додани таво-
ноии худ ва нотавон бознамоёндани 
ҳамсоягону рақибони худ, дар ҳамкорӣ 
бо ҳангомахоҳону муллонамоён, чан-
дин расму ойинҳои серхарҷи навро, ба 
монанди “Чодарканон”, “Хусурталбон”, 
“Домодталбон”, “Чойгаштак”, “Нон-
шиканон” ва монанди он эҷод карданд. 
Расми дигаре, ки баргирифта аз русҳову 
аврупоиҳо мебошад, ҷашнгирҳои зодрӯз 
аст, ки хоси мардумони мо нест ва ба-
рои тоҷик дар нисбат ба аврупоиҳо ка-
маршикан аст. Русҳову аврупоиҳо як-ду 
фарзанд доранд ва ҳар сол бо назардош-
ти ҷашнгирии зодрӯзи падару модар 4-5 
бор зодрӯзҳоро ҷашн мегиранд. Аммо 
тасаввур кунед ҳоли як тоҷики миёна-
ро, барои гузаронидани зодрӯзи аҳли 
хонадонаш, ки аксаран аз 10 нафар зи-
ёданд ва бо туҳфаҳо рафтан ба зодрӯзу 
арӯсиҳо ва дигар маросимҳои ҳамкорон, 
хешовандон ва ҳамсоягону ғайраҳо. 
Мутаассифона, дар ҳазорсолаи охир 
ҳама кору ҳама чизро ба Ислом нисбат 
доданҳо мардумро то ба фақри андешаи 
динӣ расонда, беҳтарин арзишҳои исло-
миро дар чашми одамон ночиз намоён-
данд. Яъне асоси тарбияи мусалмонӣ, 
ки ҳамчун динҳои яктопарастии дигар 
шикастани нафс мебошад, ба канор бур-
да, ҷойи онро ба шикампарастӣ доданд. 
Дар назар дорам шӯрбову палавхӯриҳо ва 
мағзу мавизу банану аз қуттиҳои коғазин 
шарбатхӯриҳои тақводорону ҳамсоягону 
ҳамкоронро, чӣ дар рӯзҳои сугворӣ ва 
чӣ дар хурсандӣ ва чӣ дар рӯзи мавлуди 
пайғамбарону маъракаороиҳо барои хат-
ми Қуръон. 

Боиси хушбахтии миллати тоҷик аст, 
ки тайи даҳ соли охир Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "Дар бораи танзими анъ-
ана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” қабул ва роҳандозӣ гарди-
да, ба дуруст сафарбар кардани амалҳои 
хайру сахо мусоидат намуд ва мардум,  аз 
ҷумла сокинони вилояти Хатлон аллакай 
ба дарки он расиданд, ки саховатмандӣ ва 
анҷоми кори нек аз ташкили маъракаҳои 
пурдабдабаву серхарҷ ва ифроту таф-
ритҳои хурофотӣ иборат нест. Ин аст, ки 
ба унвони мисол дар ноҳияи Вахш як на-
фар ба ҷойи ташкили маъракаи чили пада-
ри марҳумаш маблағи онро дар сангфарш 
кардани роҳи деҳа сарф кард, дар шаҳри 
Кӯлоб нафаре маблағи барои сафари ҳаҷ 
ҷамъовардаашро дар сохтмони пули яке 
аз деҳаи Гулбоғ сарф кард ва нафари ди-
гар ҳам бо пайравӣ аз ӯ бо маблағи ба-
рои як маъракае ҷамъовардааш дар деҳаи 
Зиракӣ пули мошингузаре сохт. Дар ди-
гар шаҳру навоҳии вилоят низ мардум 
дуруст сафарбар кардани хайру сахоро 
оғоз карда, ба ҷойи маъракаҳои “ҳафт”-у 
“чил”-у “сари сол”-и гузаштагонашон 
бештар ба ятимону камбизоатон, шахсо-
ни барҷомонда, мактаб-интернатҳо ва ди-
гар муассисаҳои иҷтимоӣ дасти кӯмак да-
роз намуда, инчунин мактабҳоро таъмир 
карда, боғу гулгаштҳо бунёд намуда ис-
тодаанд ва ғайра. Имрӯз аҳли зиёи киш-
варро зарур аст, ки ба ҷойи баргузории 
маъракаҳои даб-дабанок ва маросимҳои 
нолозим намунаи чунин иқдомҳоро дар 
миёни оммаи васеи ҷомеа тарғиб наму-
да, афзалиятҳои онҳоро аз нигоҳи дини-
ву дунявӣ ба мардум дуруст фаҳмонанд, 
то чунин амалҳои нек ба ҳукми анъана 
дароянд. Масалан, ба ҷойи баргузории 
хайру худоии намоишкорона мумкин аст 
маблағи онро барои тарбияи насли оян-
дасоз сарф кард. Аз ҷумла, бо маблағи 
чунин як маъракаи дабдабанок мумкин 
аст дар таъмини як синфи лабораторӣ ва 
ё кабинетҳои фаннӣ ба таҷҳизоти зарурӣ 
саҳм гузошт, ё аққалан ба ҷои чор мизу 
курсии фарсудаи мактаб, ки фарзандона-
мон дар он ҷо таҳсил мекунанд, чор мизу 
курсии нав харида дод. Агар ин шароитро 
ҳам надорем, аққалан, дар ҷойи ҳамон 
хароҷоти беҳуда барои фарзандони худа-
мон шароити хуби таҳсилро фароҳам би-
ёрем, то дар сари мизу курсӣ бо истифода 
аз китобҳои зарурӣ ва компютеру дигар 
воситаҳои муҳимми таҳсил вазифаҳои 
хонагиашонро дар хона иҷро кунанд. 

Аллакай дар доираи қонун меъёрҳо 
барои баргузории чорабинӣ ва ҷашну 
маросим муайян шудаанд. Ҳамзамон, на-
бояд аз хотир дур созем, ки хайру сахо 
ҳамон вақт муносиб аст, ки ба он худи 
хайркунанда муҳтоҷ набошад. Инчунин, 
пинҳонӣ анҷом додани маъракаҳои мар-
бути дафн боиси на танҳо вайрон кардани 
қонун ва мухолифат ба сиёсати давлат ме-
гардад, балки дар тафаккури фарзандон 
рафтори ғайриҳуқуқӣ ва ғайрисиёсиро 
тарбия мекунад, ки минбаъд бо ин раф-
тори худ насли ҷинояткорро ба воя мера-
сонем. Кӯдакон дар симои волидонашон 
афроди ташаккулёфтаро мебинанд ва 
рафтори онҳоро ҳамчун меъёри зиндагӣ 
қабул карда, аз онҳо меомӯзанду ибрат 
мегиранд. Аз ин рӯ ба таъмини риояи 
қонунҳо ва меъёрҳои муайяншудаи сиё-
сиву ҷамъиятӣ ва ахлоқиву маънавӣ аҳли 
ҷомеа, хусусан насли калонсолро зарур 
аст ҷиддӣ аҳамият диҳанд. Зеро ҳар як 
рафтори мо дар оянда ба сари мо бозме-
гардад, яъне намунаи нек нишон додану 
ахлоқи намунавӣ ва маърифати риояи 
қонунҳоро ба фарзандон ёд додан, бои-
си он мегардад, ки насли наврас ҳамчун 
шахсони бомаърифат дар ҷомеа обрӯ 
пайдо карда, боиси сарбаландии падару 
модар мегарданд. 

РИОЯИ ҚОНУНҲОИ МИЛЛӣ ВА ДУРУСТ САФАРБАР КАРДАНИ ХАЙРУ САХО БА 
ХОТИРИ РУШДИ ИҚТИСОДИВУ ИҶТИМОӣ ВА МАъНАВИю ФАРҲАНгИИ ҶОМЕА
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Тибќи интишори рас-
мии шабакаи иљтимоии 
«Паёми мардум» санаи 
24 феврали соли љорї 
дар шањри Бонни Ол-
мон њамоиш бо ташаббу-
си Маркази фарњангии  
Тунис тањти унвони 
«Таљрибаи татбиќи низо-
ми демократї дар љањони 
ислом» баргузор гардид, 
дар он  ташкилоти тер-
рористию экстремистии 
њизби нањзати исломї бо 
роњбарии М.Кабирї  шир-
кат намуд.

Аз интишори ин мавзўъ 
дар шабакаи иљтимоии 
«Паёми мардум» дарёф-
тем, ки бо заволи «пай-
мони миллї» М.Кабирї 
боз худро ба домони 
њизби нањзати исломї 
партофта, барои истифо-
даи маблаѓњои хайриявии 
Маркази фарњангии Ту-
нис  роњи афзалиятнокта-
реро љўё шудааст.

Дар ин њамоиш 
М.Кабирї «ќиёми мусо-
лињатомези мар-дум»-ро 
бар зидди давлат роњи 
расидан ба маќсадњои 
нопокаш арзёбї кар-
да, фаъолияти Њизби 
Нањзати Исломии Ту-
нис зери роњбарии Ро-
шид Ѓануширо ба таш-
килоти террористию 
экстремистии  њизби 
нањзати исломї тавъам 
медонад.  Њатто Кабирї 
ба њиљрати Њизби Нањзати 
Исломии  Тунис тайи 25 
сол ва бозгашти дубо-
раи он ба сањнаи сиёсат 
«шарафмандона» суњбат 
карда, таќдири онро  ба 
роњи тайнамудаи худа-
шу падарони маънавиаш 
дар Тољикистон яксон 
мењисобад. Ў андеша на-
мекунад, ки муддате таш-
килоти террористию экс-
тремистии њизби нањзати 

исломї  дар сањнаи си-
ёсии Тољикистон фаъол 
буд, вале  мутаассифона 
ба ќадри ин њама озодию   
фаъолияти ќонунї нара-
сид. Натиља њамин шуд, ки 
бо таблиѓи идеологияи  ба 
эътиќоди динии мардуми 
мо бегона роњи хиёнатро 
ба миллату давлат пеш ги-
рифт. Таблиѓи нодурусти 
афкори динї, истифода 
аз арзишњои ба мазњаби 
мо бегона шумораи зи-
ёди љавонони тољикро 
гумроњу дарбадар кард. 
Имрўз таќдири зиёди 
њамватанони мо, хусусан 
љавонон дар пайи «Бањори 
арабї» дар сарзамини 
Ироќу Сурия норушан 
боќї мондаю хонаводаи 
онњо фарсахњо дур  дар 
Тољикистон хун мегирянд.

Суњбати М.Кабирї 
ва васфи давлати Тунис 
дар масъалаи татбиќи 
низоми демократї дар 
љањони ислом ва  намунаи 
муваффаќ дар љањони ис-
лом маънидод кардани он, 
њамчунин шиорпардозї 
рољеъ ба масъалаи  аз 
Туркияю Малайзия пеш-
рафта будани Тунис эњсос 
мешавад, ки Кабирї дар 
Тунис маблаѓгузори нав 

пайдо карда, бо сухансо-

зию суханбозї роњи нави 

даромадро барои бозињои 

сиёсї дарёфт карданист. 

Агар не, тамасхур задан 

ба низоми давлатдории 

тољикон ва сулњу оштию 

вањдатро гўё «барњам 

зада» маънидод  карда-

наш исботи дарёфти роњи 

истифодаи маблаѓњои 

«бародарони Тунис» -аш   

хоњад буд. 

Дар як ваќт, аз чу-

нин мавќеъгирї метавон 
дарёфт, ки Кабирї аз 
давлатњои Туркияву Ма-
лайзия (як ваќтњо хеле вас-

фашон мекард)  бо кадом 
сабабе  хеле  ранљидахотир  
гардидааст.

Метавон гуфт, ки  
«бародарони Тунис» бо 
роњбарии Рошид Ѓанушї 
зери њиллаю макри 
М.Кабирї афтиданд ва ба 
хотири бозињои сиёсї ва 
аќидаи «татбиќи низоми 
демократї» онњо муддате  
истифода хоњанд шуд.

Дар воќеъ, заминањои 

фарњанги миллию сиёсии 

мардуми мо аз мардуми 

Тунис хеле фарќ мекунад. 

Он воќеањои солњои 90-

уми асри гузашта аз ёдњои 

мардум њељгоњ фаромўш 

нашудааст. Дар зењни 

мардуми Тољикистон 

њизби нањзати исломї 

њамчун неруи ањриманї 

ва пиёдасозандаи љангу 

хунрезї дар солњои аввали 

соњибистиќлолї шинохта 

шуда,  њамчун њаќиќати 

бебањс  дар таърихи 

миллат сабт шудааст. 

ќањрамонтарошї аз таш-

килоти террористию экс-

тремистии њизби нањзати 

исломї  дар хориљи ма-

малакат аз  заъфи сиёсии 

Кабирию кабирипара-

стон дарак дода, ояндаи 

норушани онњоро назди 

мардуми Тољикистон аён 
месозад.

икромзода амирхон,  
вакили маљлиси вакилони 

халќи вилояти Хатлон

Суханрониҳои Ша-
рофиддин Гадоев ва 
Муҳиддин Кабириро 
тавассути шабакаҳои 
интернетӣ дар моҳи фев-

рал ва марти соли ҷорӣ 
дарёфтаму дар ҳайрат 
мондам. Ин маккорону 
дурӯябозон ва тоҷикони 
беватан, монанди рӯбоҳи 
ҳиллагар дар якҷо як су-
хан ё андеша баён ме-
намоянду дар дигар ҷо 
дигар андеша бо як за-
бон мегӯянд.   Новобас-
та аз оне, ки дасти онҳо 
барои дахолат наму-
дан ба сиёсати имрӯзаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон кӯтоҳӣ ме-
намояд, вале мехоҳанд 
бо ҳамон рафтору кир-
дори ноҷавонмардонаи 
худ зери хоҷагони 

хориҷиашон сиёса-
ти имрӯзаи одилонаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
халалдор намуда, боз 
ба сари миллати тоҷик 
ҳамон солҳои гузаш-
таро ба миён оваранд. 
Ба таваҷҷуҳи ин мак-
корону дурӯябозон 
ва ҳаммаслаконашон 
расониданӣ ҳастем, ки; 
«Мардуми Тоҷикистон 
дигар ба шумо ба-
рин дурӯябозон, рӯ-
боҳҳои ҳиллагар ва 
ноҷавонмардони дар «но-
хунак» бо ном тоҷикони 
беватан боварӣ надо-
ранд! Чунки шумо як 

маротиба мардуми орому 
меҳмоннавози тоҷикро 
дар Ватани худ, дар хо-
наи худ ноором намудед. 
Дигар ба шумо мардуми 
сарбаланд, бонангу но-
муси Тоҷикистон боварӣ 
надоранд ва бовар 
ҳам намекунанд. Эй 
паноҳҷӯяндагони авру-
поӣ шумо як мароти-
ба мардумро қариб, ки 
беватан намуда будед. 
Бояд аз ҳамон рафтору 
кирдори хеш шарм на-
муда, хомӯширо ихтиёри 
доимии худ пеша намоед 
ва  ҳамчун шиор исти-
фода баред, чунки шумо 

шармандагони ин дунёву 
қиёмат ҳастед ва хоҳед 
монд». 

Мардуми сарба-
ланд ва бонангу номуси 
Тоҷикистон таҳти сиё-
сати одилонаи имрӯзаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии То-
ҷикистон, хусусан, Асос-
гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар як 
фазои орому осуда, обо-
ду зебо ва биҳиштосои 
Тоҷикистони азиз хушу 
хурсандона умр ба сар 

бурда истодаанд.
Бори дигар ба шумо 

эй ноҷавонмардони бе-
ватан, бе дин, бе мазҳаб 
ва шармандаи ин дунёву 
қиёмат гуфтаниям; «За-
бони шумо, дилу ния-
ти шумо, лафзу ибро-
зи шумо ва билохира 
вуҷуди шумо нопок буд, 
ҳаст ва мемонад».

Раҳмон  САИДЗоДА, 
раиси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Хуросон                                              

ЗАБОНИ пОКРО ҲАЙФ АСТ гУФТАН, КИ БО ЛАФЗИ ДУРӮғ ОЛУДА СОЗӣ!

МАСХАРАБОЗИҲОИ АъЗОИ ТэТ 
ҲНИ ИДОМА ДОШТА, САҲНАИ 

ҲАҶВИРО МЕМОНАНД

Гоҳе дар Полшаю 
Германия ва ё гоҳе 
дар дигар гӯшаҳои 
Аврупо кӯрнамакон, 
в а т а н г у м к а р д а г о н 
ва мазҳабфурӯшони 
наҳзатӣ аҳду пай-
монҳои дуруғин баста, 
мехоҳанд ҳодисаҳои 
солҳои 90-уми қарни 
гузаштаро боз як 
бори дигар ба миён 

оварда, Тоҷикистони 
биҳиштосоро ба хоку 
хун кашида, мардум-
ро парешону сарсон 
намоянд ва давла-
ти зебои тоҷиконро 
барҳам диҳанд. Яке 
аз бозичаҳои ин 
гурӯҳҳои манфиатхоҳ 
Шарофиддин Гадоев 
аст. Гадоев бо вуҷуди 
бахшиданҳо ғаризаи 
манқуртиаш имкон 
надод ислоҳ шавад ва 
бо ин рафтораш мис-
ли қаҳрамони рома-
ни Чингиз Айтматов 
ҳатто ба дили мода-
ри пиронсолаш, ки 
аз дидани фарзандаш 
хушҳол буд, неши 
ҷонкоҳ зад.

Дар маҷмуъ, чу-
нин манқуртони 
хоҷапараст омодаанд, 
мисли солҳои навадум 
шарафу номусро пуш-
ти по карда, ба синаи 
падару модару баро-
дарашон тиру ханҷар 
зананд. Маврид ба 
зикр аст, ки шахсоне 
ҳокимиятро бо роҳи 
ғайридемократӣ ва 
зӯрӣ дар солҳои 90-
ум (солҳои вазнину 
фаромӯшнашаванда 
барои мардуми 
тоҷик) соҳиб шудан 
мехостанд, сабаб-
гори дар ҷумҳурӣ 
сар задани ҷанги 
шаҳрвандӣ шуда, бо 
амалҳои хоинонаву 
кӯтоҳандешонаашон 
боиси харобии мам-
лакат ва куштори 

ҳазорон нафар мар-
думи бегуноҳ гарди-
данд.

Ҳодисае, ки моҳи 
сентябри соли 2015 
барои табаддулоти 
давлатӣ намудан бо 
дастгирии хоҷагони 
хориҷӣ тавассу-
ти Ҳоҷӣ Ҳалим ба 
миён омад, хуш-
бахтона ин тири 

заҳҳоксифатон хато 
хӯрдаву кӯрнамакони 
ватангумкардаро шар-
мандаи рӯи олам сохт, 
бори дигар андешаҳои 
дар боло зикркардаи 
моро тақвият мебах-
шад.

Аз нақшаю мақ-
садҳои пасипарда-
гии роҳбарони ТЭТ 
ҲНИ ва дигар аҳду 
пайпонҳои басташу-
даи хоинони давла-
ту миллат хуб ши-
нос ҳастем ва кайҳо 
боз фаҳмидем, ки 
онҳо дар пайи обо-
диву шукуфоии 
Ҷумҳурии азизамон  
набуда, бо дастгирии 
хоҷагони хориҷиашон 
мехоҳанд давла-
ти соҳибистиқлоли 
тоҷиконро бори дигар 
ба хоку хун кашида, 
мазҳабу равияҳои ди-
гарро ба сари марду-
ми мо иҷборан бор на-
моянд.

Таърих гувоҳ аст, 
ки воқеияти ҳар 
як ҳодисаро баъ-
ди чандин солҳо 
дар саҳифаҳои худ 
баҳогузорӣ менамояд. 
Воқеаю ҳодисаҳое, ки 
солҳои 90-уми асри  
гузашта ба вуқӯъ 
пайвастанд, алакай 
баҳогузорӣ шудаанд. 
Ҳама он нафароне, 
ки дар бадбахтиҳои 
мардуми тоҷик даст 
доранд, имрӯз дар 
хориҷи кишвар исто-
даю санги маломат ба 

рӯи миллату меҳани 
худ мепартоянд. Онҳо 
набояд фаромӯш со-
занд, ки баъди сара-
шон фарзандони худи 
онҳо таърихро хонда 
танҳо як хулоса меба-
роранд, ки волидайни 
онҳо ватангумкардаҳо 
буданду ва онҳоро 
низ дар қатори худ 
беватан карданд, ки 
ҳеҷ гоҳ ба некӣ ёд 
нахоҳанд овард ва 
ҳамеша нафрину лаъ-
нат хоҳанд хонд.

Мо дар мардуми 
шарифу сарбаланди 
Тоҷикистон якҷоягӣ 
зери роҳбарии фар-
занди фарзонаи 
миллат, Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои муаззами 
миллат, Президен-
ти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки 
Ватанро аз вартаи 
нестшавӣ ва милла-
тро аз парокандагӣ 
нигоҳдошт ва Тоҷи-
кистонро ҳамчун як 
давлати воҳид дар 
арсаи байналмилалӣ 
муаррифӣ намуд, 
ҳамқадамем. Сиёса-
ти созандаю бунёд-
корона ва хизматҳои 
шабонарӯзии Пеш-
вои миллатамон-
ро дастгирӣ наму-
да, намегузорем, ки 
гурӯҳҳои фитнаангез 
ба сулҳу субот ва 
Ваҳдати миллии мо 
халал ворид созанд.

оДИНАеВ Масидиқ, 
узви гурӯҳи вакилии 
ҲХДТ дар Маҷлиси 

вакилони халқи 
шаҳри Кӯлоб

гАДОЕВИ МАНҚУРТ ҚАЛБИ 
МОДАРАШРО пОРА КАРД!
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ДАР РоСТоИ СолИ ТАқВИяТИ РобИТА бо  МАҲАл  

Тибқи нақшаи  корӣ  ва  
ҷадвали  ва  тасдиқгардидаи 
Кумитаи  иҷроияи  ҲХДТ  
дар ноҳияи  Носири  Хус-
рав  дар  ташкилоти  иб-
тидоии  ҳизбии  маҳаллаи  
“Мирзообод”-и  ҷамоати  
деҳоти  Наврӯзи ноҳияи  Но-
сири  Хусрав бо  иштироки  
васеи  сокинон  чорабинии  
ҳизбӣ  баргузор  гардид.

Кормандони  Куми-
таи  иҷроияи  ҲХДТ  дар  

ноҳия  дар назди сокинон 
оид  ба  ҳадафҳои  пайги-
ронаи  ҲХДТ дар  татбиқи  
ҳадафу  вазифаҳои  му-
айянгардидаи махсусан 
эълон гардидани солҳои 
2019-2021 «Соли   рушди  
деҳот,  сайёҳӣ  ва  ҳунарҳои  
мардумӣ»   ва  саҳм  гузош-
тан  дар истиқболу  таҷлили   
сазовори  30 -  солагии  
Истиқлолияти давлатии  
Ҷумҳурии  Тоҷикистон ин-

чунин,  тақвият  бахшидан  
ба  амалигардонии  ташаб-
буси  Кумитаи  иҷроияи  
ҲХДТ  дар  вилояти  Хатлон 
«Соли баланд бардоштани  
масъулияти  шаҳрвандӣ» 
суханронӣ карда, зикр на-
муданд, ки вазифаи  ҳар  як  
фарди  ватандӯст саҳм гу-
зоштан   барои боз  ҳам  обо-
ду  зебо гардидани  Ватани 
азизамон мебошад.    

Дар  қисмати   амалии  
Аксияи  тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони  «Якҷоя  
ҳал  мекунем!»  бо иштиро-
ки сокинон  кӯчаҳои дохили   
маҳалла сангфарш  карда 
шуданд.

н.Н.ХУСРАВ

ДАР  ДЕҲОТ  КОРҲОИ ОБОДНИю  СОЗАНДАгӣ     
БОМАРОМ   ИДОМА  ДОРАНД

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии «Меҳрвар»-и 
ҷамоати деҳоти Чубек бо 
аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
хониши сиёсӣ бо иштироки 
кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ гузаронида шуд.

Зимни баромад раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ  
дар ноҳия Давлатҷон 
Ғаффорзода оид ба Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баромад кар-
да, иброз дошт, ки моро 
зарур аст, ба масъалаҳои 
муҳити зист, олами набото-
ту ҳайвонот вазъи экологӣ 
ва ба  ин мақсад таҷдиди на-
зар кардану такмил додани 
қонунгузории соҳа ва ба-
ланд  бардоштани маърифа-
ти экологии аҳолӣ муноси-

бати ҷиддӣ зоҳир  намоем.
Дар доираи Аксияи 

тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» аз ҷониби со-
кинон барои партофтани 
ахлотҳо партовгоҳ омода 
карда  шуданд.

н.ҲАМАДоНӢ

СОЛИМИИ ҲАР ЯКИ МО АЗ  ТОЗАгИИ МУҲИТИ 
ЗИСТИ МО ВОБАСТА АСТ!

Дар асоси нақша-
чорабиниҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Фирӯз”-и 
ҷамоати деҳоти 20-солагии 

Истиқлолияти Тоҷикистон 
бахшида ба Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ бо ҷалби аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб дар до-
ираи Аксияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни  “Якҷоя ҳал мекунем!” 
корҳои ободонӣ доир карда 
шуд.

Дар Аксияи ҳизбӣ бо 
дастгирии сокинон роҳи 
байни деҳа сангфаш ва дар 
масофаи зиёда аз 180 метр 
новаи обгузари бетонӣ  
сохтмонаш идома дорад.  
Сокинон тасмим гириф-
танд, ки корҳои  ободони-
ро то фарорасии Наврӯзи 
байналмилалӣ ба охир ра-
сонанд.

н.ФАРХоР

АКСИЯИ ҲИЗБИИ “ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!” 
АЗ ҶОНИБИ  СОКИНОН ДАСТгИРӣ ЁФТ

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Темурмалик  бо 
мақсади сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дар доираи татбиқи 
қисмати тарғиботӣ ва ама-
лии Аксияи ҳизбии «Якҷоя 
ҳал мекунем!», ҳамчунин  
бобати иҷрои ҷадвали 
тасдиқгардидаи  баргузории 
вохӯрию мулоқотҳо  оид ба 
баланд бардоштани масъу-
лияти шаҳрвандӣ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
деҳаи “Савда”-и  ҷамоати 

деҳоти Кангурти ноҳияи 
Темурмалик вохӯрии навба-
тии  кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Темурмалик баргузор гар-
дид. 

Нахуст, дар рафти 
вохӯрӣ самтҳои  афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ,  
Паёми навбатии Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
рафти сохтмони иншоотҳои 
маишию хизматрасонӣ 
бахшида ба ҷашни 30-со-

лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, да-
страсии аҳолӣ ба  наш-
ри  махсуси рӯзномаи 
«Ҳамрози халқ»  баррасӣ  
гардиданд.  

Баъдан, вобаста  ба  
татбиқи қисмати амалии 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» бо ташаббу-
си раиси маҳалла Давлатов  
Раҷабалӣ ва раиси ташки-
лоти ибтидоии деҳаи “Сав-
да”  Раҷабов Эмомалӣ  як 
силсила корҳои ободониву 
созандагӣ роҳандозӣ карда 
шуд. 

Дар Аксияи ҳизбӣ со-
кинон  дар тоза кардани 
оромгоҳи деҳа  саҳм гузош-
та, 70 бех ниҳоли арча ши-
нониданд. 

н.ТеМУРМАлИК

КОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАгӣ ДАР ДЕҲАВУ 
МАҲАЛ БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД

Тибқи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
ва вохӯриву мулоқот дар 
ташкилоту муассисаҳо, 
деҳаву маҳаллаҳои ноҳияи 
Балҷувон дар нимсолаи 
аввали соли 2019 дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Зарнисор №1»-и ҷамоати 
деҳоти ба номи Сайф 
Раҳимов вохӯрӣ бо сокинон 

баргузор гардид.
Дар  вохӯрӣ  раиси Ку-

митаи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб  Мирзозода Исуф, му-
дири шуъбаи кор бо ҷавонон 
ва занон Муродова Марҷона 
иштирок дошта, дар бо-
раи  самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ, ба ин 

ҲХДТ – ҲИЗБИ МАРДУМӣ ВА ДАР  ХИЗМАТИ 
 ХАЛҚ  АСТ!

васила ба тартиб дароварда-
ни деҳаву маҳаллаҳо тариқи 
дастаҷамъона дар доираи 
Аксияи тарғиботӣ- амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» суханронӣ 
намуданд.

Дар охир аз ҳамагон 
даъват   ба амал оварда шуд, 
ки баҳри сазовор истиқбол 
намудани ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
хонадони хеш сар карда то 
ба деҳаву маҳаллаҳои ноҳия 
барои кабудизоркунӣ, обёрӣ 
намудан, шинонидани гулу 
гулбуттаҳо, дарахтони со-
яафкану мевадиҳанда ва 
дар корҳои бунёдкориву 
созандагӣ саҳмгузор бо-
шанд. 

н.бАлҶУВоН

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун дар ташкилоти 
ибтидоии «Маркази назо-
рати давлатии санитарию 
эпидемиологи»-и ноҳия дар 
доираи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя ҳал мекунем!» 
бо иштироки раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода 
Тағоймурод, раиси ташки-
лоти ибтидоии «Маркази 
назорати давлатии сани-
тарию эпидемиологӣ»-и 
ноҳия Саидов Ҳомидҷон ва 
аъзоёни  фаъоли ташкилоти 
ибтидоии болозикр чораби-
нии ҳизбӣ баргузор гардид.

Зимнан, дар рафти 
чорабинӣ раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун Тағоймурод 
Ҳасанзода ба саҳмгузорони 
ин чорабинии  ҳизбӣ 
миннатдорӣ баён наму-
да, қайд кард, ки Аксияи 
тарғиботии – амалии КИ 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун 
«Якҷоя ҳал мекунем!» бо 
мақсади сазовор истиқбол 

намудани ҷашни 30–сола-
гии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
амалӣ гардонидани дасту-
ру ҳидоятҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам  Эмомалӣ  Раҳмон, 
ки аз Паёмашон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бармеоянд, ҷиҳати ҳаллу 
фасли мушкилоти мардум 
ва дар ин замина  сафарбар 
кардани аҳолӣ ба созандаги-
ву бунёдкорӣ, инчунин фаъ-
ол гардонидани онҳо дар 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
мавҷуда аз роҳи тарғиби 
дуруст сафарбар намудани 
корҳои хайру сахо, ҳалли 

масъалаҳои бекорӣ ва фаро 
гирифтани сокинон ба шуғл 
бо истифода аз қувваи фа-
ъолон, аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ, инчунин қувваи со-
кинони маҳал иборат мебо-
шад.

Дар доираи Аксияи 
ҳизбии "Якҷоя ҳал мекунем" 
аз тарафи аъзоёни ташкило-
ти ибтидоии болозикр ба 18 
нафар кӯдакони ятимони 
кул маводи хониш тақдим 
карда шуд, ҳамчунин дар 
доираи ин чорабинии ҳизбӣ 
насби дару тирезаҳои нав 
дар ташкилот, нарм кардани 
бехи дарахтон, шинонидани 
гулу гулбуттаҳо ва дарахто-
ни ҳамешасабз роҳандозӣ 
карда шуд.

н.ҶАЙҲУН

АКСИЯИ ТАРғИБОТӣ - АМАЛИИ ҲИЗБИИ "ЯКҶОЯ 
ҲАЛ МЕКУНЕМ" БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД!

Тибқи нақша - чора-
биниҳои   Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳияи  Данғара, 
дар ташкилоти ибтидоии 
“Пушинг” корҳои ободо-
нию созандагӣ  дар доираи 
Аксияи тарғиботӣ - амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!” бахшида ба 
истиқболи сазовори ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  бо иштироки 
доираи васеъи  фаъолон, 
аъзо ва ҷонибдорони  ҳизбӣ,  
инчунин кормандони Ку-

митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Данғара  баргузор 
гардид.

Дар Аксияи ҳизбӣ иш-
тирокдорон  дар шинони-

дани дарахтону ниҳолҳои 
ороишиву  сояафкан  саҳм 
гузоштанд. 

н.ДАНҒАРА

ВАТАНАМОНРО БО МЕҲНАТИ СОФДИЛОНА ОБОД 
ХОҲЕМ КАРД!

Масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Хуросон  тибқи ҷадвали 
тасдиқгардида  бо аъ-
зои ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии «Роҳсоз» хониши 
сиёсӣ доир намуданд.

Дар вохӯрӣ масъулин 
нуқтаҳои дахлдори Паё-
ми имсолаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро ба 
ҳозирин шарҳу тавзеҳ дода, 

БАҲРИ ЗИНДАгИИ АРЗАНДАИ ХАЛҚ ТАЛОШ 
МЕВАРЗЕМ!

ҳамзамон ҳадафу мақсади 
эълон гардидани солҳои 
2019-2021-ро “Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ”-ро   ба 

ҳозирин фаҳмониданд. 
Сипас, ҷиҳати дар амал 

татбиқ намудани Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ, ки 
ҳадафии асосии он боз ҳам 

ободу зебо гаштани Ватани 
азизамон ва таъмини зинда-
гии арзанди халқ мебошад, 
раҳнамоӣ намуданд. 

н.ХУРоСоН
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ДАР РоСТоИ СолИ ТАқВИяТИ РобИТА бо  МАҲАл  

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии “Беморхо-
наи Зарқалъа” мувофиқи 
ҷадвали тасдиқнамудаи Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Кӯлоб вохӯрӣ бо кор-
мандони соҳаи тандурустӣ 
доир гардид.

Дар ин вохӯрӣ раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб Ҳамидиён 
Орзу ва роҳбари ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Бемор-
хонаи Зарқалъа” Шомадов 
Ниёзмад иштирок доштанд.

Дар оғоз Шомадов Ни-

ёзмад меҳмононро ба ишти-
рокдорон шинос намуда, си-
пас иброз дошт, ки ҳамкорӣ 
бо ҳизб асоси мувафақияти 
ҳар як корманди соҳа ме-
бошад, зеро солимии ҷомеа 
яке аз самтҳои афзалиятно-
ки  фаъолияти ҳизб ба ҳисоб 
меравад, дар ин замина да-
стуру супоришҳои Пешвои 
миллат, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро нисбати  кор-
мандони соҳаи тандурустӣ 
сармашқи кори худ намуда, 
дар самти солимии ҷомеа ба 

халқу ватани худ содиқона 
хизмат менамоем.

Дар навбати худ раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб  Ҳамидиён 
Орзу ба сухан баромада, 
дар бораи фаъолияти ҳизб, 
аксияи тарғиботӣ - амалии   
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!” инчунин, 
тарғибу ташвиқи ҳадафҳои 
некбинона ва корҳои созан-
дагиву бунёдкорӣ ибрози 
андеша намуда, дар раф-
ти ин ҷамъомад ботанта-
на ба кормандоне, ки ба 
сафи ҲХДТ аъзо шуданд, 
билетҳои ҳизбӣ супорида 
шуд.

Дар фарҷом даста-
ҷамъона дар назди ташки-
лоти ибтидоӣ дарахтони 
ҳамешасабз ва мевадиҳанда 
дар доираи Аксияи ҳизбии 
“Якҷоя ҳал мекунем!” ши-
нонида шуданд.

ш.КӮлоб

АФЗОИШИ АъЗОИ ҲХДТ АЗ ҲИСОБИ КОРМАНДОНИ 
СОҲАИ ТАНДУРУСТӣ

Бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия ҷиҳати сазо-
вор истиқбол гирифтани 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, «Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» ва дар 
амал татбиқ намудани Ак-
сияи ҳизбӣ таҳти унвони 
"Якҷоя ҳал мекунем!" бо 
аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ 
дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии "Якдилон" хониши 
сиёсӣ ва шанбегӣ баргузор 
карда шуд, ки ҷавонон ба-
рои обод намудани гирду 

атрофи оромгоҳи маҳалла 
камари ҳиммат бастанд.

Дар чорабинии мазкур 
кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ёвон ширкат вар-
зида, ҷиҳати дар сатҳи ба-
ланд истиқбол намудани 
30 - солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, риояи талаботи 
қонунҳои миллӣ ва пешги-
рии шомилшавии ҷавонон 
ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ 
бо сокинони маҳаллаи Али-
шер Навоӣ суҳбатҳои му-
фид доир намуданд.

н.ЁВоН

МАРДУМ ДАР РОҲИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ҚАДАМҲОИ 
УСТУВОР МЕгУЗОРАНД! 

Тибқи ҷадвали 
тасдиқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Дӯстӣ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Донашкан»-и ҷамоати 
деҳоти Нури Вахш бо ишти-
роки  сокинони деҳот Акси-
яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 

мекунем!» доир гардид. 
Дар Аксияи  ҳизбӣ ваки-

ли ҷамоати деҳоти мазкур 
Муҳиддинов Абдуҷаббор, 
раиси ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ Хаттиев Ашӯрмамад, 
имомхатиби  масӌиди панҷ-
вақтаи деҳот Раҳмонов 
Шералӣ иштирок намуданд.

Иштирокдорони  Акси-
яи ҳизбӣ атрофи оромгоҳи 

деҳотро аз хасу хошок тоза 
карда, ҷӯйборҳои обгузар 
ва  роҳравҳоро низ кандаву 
тоза намуданд. 

Инчунин, баҳри ободу 
зебо гардонидани диёри худ 
зиёда аз 100 адад ниҳолҳои 
гулу сӯзанбарг шинони-
данд. 

Сокинони деҳот иқдоми  
созандаи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистонро 
давоми  иқдомҳои  ватан-
дӯстонаи Пешвои мил-
лат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дониста,  
мунтазам дар пайи ободо-
нии диёри худ талош варзи-
да истодаанд. 

н.ДӮСТӢ

СОКИНОН АЗ пЕШРАВИҲОИ КИШВАР 
РУҲБАЛАНДАНД!

Тибқи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “МДТ ЛКСК”-и 
шаҳри Левакант оид ба 
шарҳу тавзеҳи нуктаҳои 
асосии Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гар-
дид.

Дар вохӯрӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант Сайҷаъфар 

Ватанзода, муовини раис, 
мудири шуъбаи ташкилӣ 
ва баҳисобгирии Кумита 
Фароғат Назарова, муди-
ри шуъбаи таблиғот, итти-
лоот ва матбуоти Кумита 
Суҳроб Валиев иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Зимнан раиси Кумтаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳр Ва-
танзода Сайҷаъфар дар бо-
раи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, Фароғат 
Назарова аз нуктаҳои 
муҳими Паёми роҳбари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, Суҳроб Валиев 
дар бораи иҷрои Қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

КӮДАКОНИ ЯТИМ ФАРЗАНДОНИ МО ҲАСТАНД, 
БАРОИ ОНҲО ШАРОИТИ АРЗАНДА ФАРОҲАМ МЕОРЕМ!

«Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
ва «Дар бораи масъулия-
ти падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд» 
суханронӣ намуданд.

Дар қисмати амалии 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» ба 4 на-
фар таълимгирандагони 
ҳамин даргоҳ, ятимони кул 
сару либоси мактабӣ ва 
ашёҳои хониш супорида 
шуд. Инчунин бо иштиро-
ки васеъи ТҶҶ «Созанда-
гони Ватан», аъзои фаъол 
ва ҷонибдорони ҳизб дар 
назди заминҳои бинои 
мазкур корҳои созандагию 
ободонӣ хуб ба роҳ монда 
шуд.

ш.леВАКАНТ

Тибқи нақшаи тасдиқ-
гардидаи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритуз 
дар деҳаи Саховати ҷамоати 
деҳоти ба номи Худойназар 
Холматов хониши сиёсӣ 
бо иштироки кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ бо сокино-
ни деҳа баргузор гардид.

Дар хониши сиёсӣ  раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

РОҲАНДОЗИИ АКСИЯИ ҲИЗБИИ “ЯКҶОЯ ҲАЛ 
МЕКУНЕМ!”  ДАР ОБОДИИ МАҲАЛ МУСОИДАТ НАМУД

дар ноҳияи Шаҳритуз Ша-
ропов Ҳомидҷон иштирок 
дошта,  атрофи самтҳои  аф-
залиятноки фаъолияти ҳизб, 
татбиқи Аксияи тарғиботӣ-
амалии  ҳизбӣ таҳти унво-
ни  «Якҷоя ҳал  мекунем!» 
ва дар доираи баланд бар-

доштани соли масъулияти 
шахрвандӣ андешаронӣ 
карда, ҳама-гонро ба корҳои 
ободониву созандагӣ 
раҳнамоӣ намуд.   

Ҳамзамон,  Аксияи тар-
ғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти 
унвони «Якҷоя ҳал меку-

нем!»  роҳандозӣ гардида, 
бо дастгирии шахсони сахо-
ватманд, вакилони маҳаллӣ,  
фаъолони ҲХДТ бо ҷалби 
техникаи пурқувват ва со-
кинон роҳи  мошингарди 
деҳа сангфарш карда шуд. 

н.ШАҲРИТУЗ

Тибқи нақша дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Хоҷагии Тура-
хон Эсанқулов” бо иш-
тироки раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ хониши 
сиёсӣ ва Аксияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» бар-
гузор гардид.

Дар хониши сиёсӣ  раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Абдулҳаев 
Маҳмадсаид иштирок до-
шта,  атрофи самтҳои  афза-

лиятноки фаъолияти ҳизбӣ, 
татбиқи Аксияи тарғиботӣ-
амалии  ҳизбӣ таҳти унво-
ни  «Якҷоя ҳал  мекунем!» 
ва дар доираи соли баланд 
бардоштани масъулияти 
шаҳрвандӣ андешаронӣ 
карда, ҳамагонро ба корҳои 
ободониву созандагӣ 
раҳнамоӣ намуд.

 Ҳамзамон,  Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» бо дастгирии 
раиси ташкилоти ибтидо-
ии ҳизби “Хоҷагии Тура-
хон Эсанқулов” роҳандозӣ 
гардида,  якуним кило-
метр  роҳи байни маҳалла 
асфалтпӯш карда шуд.

н.Ҷ.бАлХӢ

АКСИЯИ ҲИЗБИИ “ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!” ДАР 
ОБОДИИ МАҲАЛ МУСОИДАТ НАМУД

Дар  ташкилоти  ибти-
доии ҳизбии «Якатут 3»-и 
ҷамоати  деҳоти  Тоҷикобод  
бо иштироки корман-
дони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Вахш корҳои  созандаги-
ву  ободонӣ  бахшида  ба 
30 - солагии Истиқлолияти 
давлатӣ  дар партави Акси-
яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ  
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» бо сокинони 
маҳал доир карда шуд.

Сокинон  бо  руҳияи 
баланди созандагию 
бунёдкорӣ бо шукргузорӣ 

аз сиёсати ватандӯстонаи 
Пешвои миллат, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  ба ҳашари 
дастаҷамъона баромада,   ба 

нарм намудани заминҳо 
ва шинонидани гулу 
гулбуттаҳои ороишӣ  саҳм 
гузоштанд.

н.ВАХШ

ДЕҲАИ ОБОД СИМОИ СОКИНОНИ БОМАъРИФАТИ 
ОНРО ИНъИКОС МЕКУНАД 

Бо ташаббуси раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Қубодиён Шарифзода 
Маҳмадаюб дар парта-
ви Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти 
унвони “Якҷоя ҳал меку-
нем!” дар деҳаи Зиракии 
ҷамоати деҳоти ба номи 
Ишмурод Ниёзов 1200 
метр роҳи автомобилгар-
ди деҳа ба тариқи ҳашар 
таъмир ва мумфарш 

шуда истодааст.
Инчунин, дар ин ра-

ванд дар деҳаи Чорбоғи 
ҷамоати деҳоти ба 
номи Ишмурод Ниё-
зов аз ҳисоби замини 
наздиҳавлигии шаҳрванд 

Дилоев Усмон баҳри 
беҳтар ва сифатнок на-
мудани хизматрасонии 
тиббӣ ба аҳолӣ сохтмони 
бинои бунгоҳи тиббӣ бо-
маром идома дорад. 

н.қУбоДИЁН

ҲАМА ТАЛОШУ ЗАҲМАТҲОИ МАРДУМ БАҲРИ 
ОБОДИИ КИШВАР АСТ! 
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Дар асоси нақша-
чорабиниҳои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
оид ба амалигардонии Ак-

сияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» бо иштиро-
ки кормандони Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб ва 
бо ҷалби аъзои ташкило-

ти ибтидоии ҳизбии «Зар-
нисор» дар назди ҶДММ 
«Баракати Ҷомӣ» корҳои 
ободонӣ, аз қабили нарм-
созии бехи дарахтон, ши-
нонидани зиёда аз 100 бех 
ниҳолҳои мевадиҳандаву 
ороишӣ, гулҳои рангоранги 
мавсимӣ ва рангубор  наму-
дани деворҳои бинои маъ-
мурии ташкилот доир карда 
шуд.  

н.А.ҶоМӢ

ВАТАН ОБОДИАТ ОБОДИИ МОСТ!

Дар маҳаллаи Вахёи 
ҷамоати деҳоти «Нури 
Ваҳдат» таҳти шиори «Мо 
якҷоя ҳал мекунем!» бо иш-
тироки аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб дар ташкилоти ибтидо-
ии «Вахё» чорабинии ҳизбӣ 
баргузор гардид. Намоян-
дагони Кумитаи иҷроияи 
ноҳия дар ин чорабинӣ 
Ғафуров Сайдамир мудири 
шуъбаи таблиғот, иттило-
от ва матбуот ва Солиҳов 
Фирдавс мутахассиси 
ҳамин шуъба иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Ғафуров Сайдамир 
қайд намуд, ки роҳандозии 
Аксияи ҳизбии Аксияи 
тарғиботӣ-амалии “Якҷоя 
ҳал мекунем!” бо мақсади 
сазовор истиқбол наму-
дани ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
амалӣ гардонидани дас-
туру ҳидоятҳои Асос-
гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон, ки аз паёмашон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бармеоянд ва 
дар ин росто ҷиҳати ҳаллу 
фасли мушкилоти мардум, 
сафарбар кардани аҳолӣ ба 
созандагиву бунёдкорӣ, ин-
чунин фаро гирифтани со-
кинон ба шуғл бо истифода 
аз қувваи фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ, инчу-
нин қувваи сокинони маҳал 
иборат мебошад. 

Ҷихати татбиқи амалии  
Аксияи тарғиботӣ - ҳизбии 
“Якҷоя ҳал мекунем!” бо 

тасмими  сокинони маҳал 
2 километр роҳҳои до-
хили маҳалла сангфарш 
карда шуданд, ки боиси 
хушҳолии сокинон гардид. 
Чун, ки роҳҳои байни деҳа 
дар фасли зимистону баҳор 
мушкилиҳои зиёдеро эҷод 
менамуд. Ҳамчунин, ҷиҳати 
дастгирӣ намудани оилаҳои 
камбизоат бо қувваи са-
ховатмандон  ба 4 оилаи 
маъюбони маҳал маводи 
хӯрока - равғану орд кӯмак 
расонида шуд. 

н.ПАНҶ

РОҲАНДОЗИИ  АКСИЯИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» 
БОИСИ ХУШҲОЛИИ СОКИНОНИ  МАҲАЛ гАРДИД

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 
дар қисими низомии 0308-и 
маркази ноҳия бо сарбозону 
афсарони қисми низомии 
болозикр вохӯрӣ доир гар-
дид.               

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шам-

сиддин Шоҳин Назарзода 
Толибҷон зимни баромадаш 
аз таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ёдовар гаш-
та,  сарбозону афсаронро 
ба хизмати садоқатмандона 
ба Ватан ва ҳимояи марзу 
буми кишвар ба ҳушёриву 
зиракӣ, ки  ҷалби ҷавонон 
ба сафи Артиши миллӣ яке 

аз самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ мебо-
шанд,  раҳнамоӣ намуд.

Дар интиҳои вохӯрӣ дар 
доираи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» ба 
10 нафар сарбозони қисми 
низомӣ, ки сарбаландона 
хизмати Ватан - Модарро 
адо намуда истодаанд, бо 
туҳфаҳои таъсисдодаи Ку-
митаи иҷроияи ноҳиявии 
ҲХДТ сарфароз гардонида 
шуданд.  

н.Ш.ШоҲИН

АРТИШ ТАКЯгОҲИ ДАВЛАТ ВА СИпАРИ 
БОэъТИМОДИ МИЛЛАТ АСТ!

Дар   доираи ҷадвали 
баргузории хонишҳои 
сиёсӣ  оид ба татбиқи ама-
лии Аксияи ҳизбӣ таҳти  
унвони «Якҷоя ҳал меку-
нем!» дар доираи Соли 
баланд бардоштани масъу-
лияти шаҳрвандӣ бо ишти-
роки  кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Мӯъминобод  
дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии «Хоҷагии ҷангал»- 
атрофи самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ 
вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ масъулин 
оид ба нуктаҳои муҳими 
Паёми Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии кишвар, 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ андешаронӣ 
намуда,  ҳамагонро  ҷиҳати  

дар амал татбиқ намуда-
ни сиёсати хирадмандо-
наи Роҳбари давлат, Раиси 
муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон даъват  
карданд.

Дар  хотима оид ба 

баргузории  корҳои сабзу 
хуррамгадонӣ бо истифо-
да аз  обу  ҳавои муносиб 
ва расонидани кӯмак ба 
оилаҳои ниёзманд  тавсияҳо 
дода шуд.

н.МӮЪМИНобоД

ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ АСОСИ пЕШРАФТИ  ҶОМЕА 

Бо мақсади сазовор 
истиқбол гирифтани ҷашни 
30 - солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон дар доираи Аксияи 
тарғиботӣ - амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» дар ҷамоати 
деҳоти Навбаҳор, деҳаи 
Чорсу бо иштироки марду-
ми ватандӯстӣ деҳа корҳои 
ободонӣ  баргузор гардид. 

Иштирокдорон гирду 
атрофи деҳаи номбурдаро 
аз партовҳо ва алафҳои бе-
гонаи худрӯй тоза ва роҳи 
деҳаро  бо тариқи ҳашар 
сангфарш намуданд.

Дар роҳандозии Аксияи 
ҳизбӣ кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Кушониён ишо-
тирок намуда, пас аз анҷоми 
корҳои ободонӣ  вохӯрӣ бо 
сокинон  оид ба самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти ҳизб, 
омодагиҳои ҳамаҷониба ба 
истиқболи ҷашни 30 - со-

лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
риояи талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
ҷалби ҷавонон ба корҳои 
хонагию ҳунарҳои мар-
думӣ суханронӣ карда, аз 
ҷумла қайд намуданд, ки 
эълон гардидани солҳои 

2019-2021 “Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ” аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки сиёсати 
иҷтимоии Асосгузори сул-
ҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон ин 
таъмини зиндагии шоистаи 
мардум мебошад”. 

н.КУШоНИЁН

СОЗАНДАгИВУ БУНЁДКОРӣ МАРОМИ МОСТ!

Тибқи нақша-
чорабиниҳои тасдиқгарди-
даи  Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Норак  дар 
ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Таъмиргар” хониши сиёсӣ 
оид ба самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти  ҲХДТ баргу-
зор гардид, ки дар он муди-
ри шуъбаи кор бо занон ва 
ҷавонони Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар шаҳри Норак 
Муслима Ғуриева иштирок 
ва суханронӣ намуд.

Зимни  баромади худ  
Ғуриева Муслима  оид  ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ, сиёсати 
дохиливу хориҷии кишвар 
ва масъалаи ташвишова-

ри ҷомеаи имрӯза, яъне 
терроризму экстремизм, 
дар бораи вазъи занон дар 
ҳаёти ҷамъиятию сиёсии 
мамлакат, ҷалби духтарон 
ба таҳсилу касбомузӣ, пеш-
гирии зӯроварӣ нисбат ба 
занон дар оила суханронӣ 
намуда, иброз доштанд, ки 
амалӣ намудани мақсаду 
маром ва  ҳадафҳои Паёми 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон вазифаи 
ҷонии ҳар яки мо буда, 
баҳри   пешрафту    шуку-
фоии кишвар, тарбияи нас-
ли наврас, иҷрои корҳои 
созандагию бунёдкорӣ, кӯ-
маку дастгирии ниёзман-
дон, ҳифзи дастовардҳои 

ХОНАИ ҲАМВАТАНРО  чАРОғОН МЕКУНЕМ!

даврони соҳибистиқлол, 
таъриху фарҳанги миллӣ 
ва мустаҳкам намудани 
дӯстию бародарӣ, сулҳу 
суботӣ комил сарҷаъмона 
талош варзем.

Инчунин, Нуриддин 
Раҳимов раиси  ташкилоти 
ибтидоии  ҳизбии “Таъмир-

гар” оид ба риояи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
баланд бардоштани сатҳи 
огоҳии мардум  аз хатари 
терроризму экстремизм 
ва  роҳҳои пешгирӣ аз он, 
аз байн бурдани  таассуби 
динӣ ва хурофотпарастӣ, 
пешгирӣ аз бегонапарасти-
ву майл ба фарҳанги бегона, 
пешгирӣ аз истифодаи но-
дурусти технологияи муо-
сир ва шабакаҳои иҷтимоӣ 
баромад намуд. 

ш.НоРАК

Дар асоси ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
дар ташкилоти  ибтидоии 
ҳизбии “Восеъ” бо иштиро-
ки мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия Сайҷалол Сатторов 
оид ба омӯзиши самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ хониши сиёсӣ доир 
карда шуд.

Аз баромад аъзои ҳизб 
дар бораи бандҳои Паёми 
навбатии Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, зару-
рат ва аҳамияти истифо-
даи сарфакоронаи нерӯи 

барқ, хавфу хатари терро-
ризм ва роҳҳои мубориза 
ба муқобили он, пешгирии 
шомилшавии ҷавонон  ба 
ҳизбу ҳаракатҳои террори-
стию экстремистӣ, хатари 
ҷаҳонишавӣ ва таъсири 
манфии он ба урфу одат 
ва фарҳанги миллӣ, исти-
фодаи мақсаднок аз техно-
логияи муосир, роҳҳои аз 
байн бурдани нашъамандию 
нашъаҷаллобӣ, коррупсия, 
моҳияти хизмат дар сафҳои 
Артиши миллӣ ва дигарҳо 
маълумоти зарурӣ пайдо на-
муданд.

Раиси ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ Зиёвуддин 
Раҷабализода, раиси таш-

килоти ибтидоии ҳизбӣ 
Нуралӣ Ситамов, аъзои 
ҲХДТ Раҷабалӣ Камолов, 
ки ҳамаашон кормандо-
ни Осорхонаи таърихи 
Шӯриши Восеъ мебошанд, 
дар баромадашон дар асо-
си пешниҳоди нави Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
бораи эълон кардани солҳои 
2019-2021 «Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» бо азми қавӣ 
ваъда доданд, ки зодгоҳи 
Қаҳрамони халқи тоҷик-
Восеъро ба макони хуби 
сайёҳӣ табдил медиҳанд. 
Дар асоси Аксияи ҳизбии 
“Якҷоя ҳал мекунем!” аъзои 
ташкилот ба тарбиягиранда-
гони Маркази тавонбахшии 
ноҳия ба миқдори муайян 
маводи хӯрока дастрас на-
муданд.

Роҳбари Марказ Фай-
залӣ Шарифов дар барома-
даш ба Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия ва таш-
килоти ибтидоии ҳизбии  
“Восеъ” барои расонида-
ни чунин кӯмак изҳори 
миннатдорӣ намуд.

н.ХоВАлИНГ

ЗОДгОҲИ ҚАҲРАМОНИ ХАЛҚ-ВОСЕъРО БА МАКОНИ  
ХУБИ САЙЁҲӣ ТАБДИЛ МЕДИҲЕМ
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Ҳама хушнудем, ки Наврӯз дар пайи 
сиёсати фарҳангпарваронаи Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ 
гирифт. Дар пайи тадбирҳои созандаи 
фарҳангиву адабӣ ва истифодаи боса-
мар аз имконоти дипломатӣ ҷаҳониён 
ба дарки ин маънӣ расиданд, ки Наврӯз 
дар ҳақиқат рамзи ваҳдати инсонҳо, аз 
байн бурдани кинаву адоват, ростиву 
покӣ ва рӯшноиву шарофатмандӣ ме-
бошад.

Ҷаҳонӣ шудани Наврӯз зарбаи 
ҷонкоҳе буд ба фарҳангситезони му-
таассиб ва ифротиёни бегонапараст. 
Воқеан мутаассибон асрҳо ин ҷониб ба 
арзишҳои поки Наврӯз дар муборизаанд 
ва инро дар зери ниқоби дин пинҳон ме-
кунанд, ҳарчанд ин ҷашн ба динҳо раб-
те надорад, балки як падидаи бузурги 
фарҳангиву тарбиявӣ ва илмист. Ҳамаи 
ин наврӯзситезиҳои мутаассибон аз 
рашки сиёҳашон ба шаҳомати Наврӯз ва 
бунёдгузори Наврӯз, шоҳ Ҷамшед аст, 
ки ба он аз зовияи чашми форсиситезӣ 
менигаранд. Ин аст, ки бархе аз онҳо 
ҷамшедҳои худноогоҳи тоҷикро ба 
роҳгумӣ бурда, номҳояшонро бо За-
йнуллову Баракатуллову амсоли ин 
номҳои арабиасос иваз намудаанд.

Равшан аст, ки бегонагон ҳаргиз 
чунин вижагии Наврӯз чун рӯзи ба 
тахт нишастани подшоҳи ориётабо-
рон – Ҷамшедро бо фарҳанговариву 
ҷаҳонсозиаш чашми дидан надоранд.

Дар мавриди торихи пайдоиши 
ҷашни Наврӯз аксари луғатномаҳои 
форсӣ – тоҷикӣ тафсирҳо доранд ва 
шарҳи зебое дар «Бурҳони қотеъ» ба 
сурати зайл мавҷуд аст:

«Ӯ (Ҷамшед) сайри олам мекард, 
рӯзе ки офтоб ба нуқтаи авҷи Ҳамал 
омада буд, фармуд тахти мурассаъе 
(озину оро ёфта)-ро дар ҷойи баланде 
гузоштанд ва тоҷи мурассаъе бар сар 
ниҳода бар он тахт нишаст. Чун офтоб 
тулӯъ кард шуоъ ва партави офтоб бар 
он тоҷу тахт афтод, шуоъе бар ғояти 
равшанӣ падид омад ва чун ба забони 
паҳлавӣ шуоъро «шед» мегӯянд, ин 
лафзро бар Ҷам афзуданд ва Ҷамшед 
гуфтанд, яъне подшоҳи равшан ва 
дар он рӯз ҷашне азим карданд ва он 
рӯзро Наврӯз ном ниҳоданд.» Ҳаким 
Абулқосим Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и 
ҷовидонӣ ин лаҳзаро чунин бозгӯ наму-
дааст:

Чу хуршеди тобон миёни ҳаво,
Нишаста бар он шоҳи фармонраво.
ба Ҷамшед бар гавҳар афшонданд,
Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд.
Бархе донишпажӯҳон бар он ни-

гаранд, ки аз ҷашни Наврӯз дар «Ава-
сто» ёд нашудааст. Ба гумони мо на-
хуст ин ки Наврӯз ба замони бовариҳои 
фарозартуштӣ, ба ҳазорсолаи пештар аз 
он пайваста аст. Зеро чуноне дар боло 
гуфта шуд, Ҷамшедро писари хуршед 
номидаанд дар замони кайҳониву бе-
карона ва чун «Шоҳнома» реша дар 
андешаҳои куҳантар дорад, пайдоиши 
Наврӯз бо тафсил бознамоёнда шуда-
аст. Дуввум ин ки ба гуфтаи гузашта-
гонамон Искандари гуҷастик (малъун) 
он бахши «Авасто»-ро, ки арзишҳои 
фаннӣ дошт бо худ ба Юнон бурд, аммо 
сурудаҳои ба динварзиву фарҳанговарӣ 
бахшидаро фармон дод ба оташ афка-
нанд.

Дар миёни ҳамдиёронамон ҳастанд 
одамони андакхондае, ки номи 
Ҷамшедро ба ҷурми худро худо до-
нистан, бо кароҳат ёдовар мешаванд. 
Аммо Ҷамшед бо иғвои иблис худро 

офаридгори замину замон донист ва 
бинобар нофармонӣ Худованд ба ӯ са-
зое дод, то ба «нозамон» равона гардад. 
Нозамонро дар бовариҳои дини ислом 
«аъроф» гӯянд, яъне на биҳишт ва на 
дӯзах. Аммо дар «Авасто» (Бундаҳиш) 
омадааст, ки Ҷамшедро Худованд ба 
омурзиш раво дониста, пас аз марг дар 
дар осмон ҷой додаст ва ҳар ки роҳи ро-
стро пеша мекунад, пас аз марг равона 

ба осмони пок, назди падарон, назди 
Ҷамшед меравад. Диноварони бостон 
заминро модар ва Ҷамшедро ба рамз 
падар мехондаанд. Дар марсияи Рӯдакӣ 
ба вафоти дӯсташ Абулҳасани Муродӣ 
байте мавҷуд аст, ки ишора бар он бова-
рии тоҷикони бостон дорад:

Ҷони гиромӣ ба падар боздод,
Колбуди тира ба модар супурд.
 (Яъне ҷонаш, рӯҳашро ба падар 

– Ҷамшед баргардонд ва колбуд – 
ҷисмашро ба модараш, замин супурд).

Чунин ба назар мерасад, ки то-
рихи Сулаймони паямбар (дар дини 
насронӣ Соломон ва яҳудӣ Шало-
мон) бозгӯяндаи саргузашти Ҷамшед 
аст. Ҳаммонандиҳои бархе достонҳои 
вобаста ба ин ду шоҳи асотирӣ, аз 
ҷумла ҳамсонии қиссаи тахти Сулай-
мон бо тахти Ҷамшед, оинаву ниги-
ни ҷаҳоннамои Сулаймон бо Ҷоми 
ҷаҳоннамои Ҷамшед (Ҷоми Ҷам), асои 
хирад доштани Сулаймон бо асои хи-
ради Ҷамшед ва монанди он бофторҳои 
дигар, ин андешаро таъйид мекунад.

Ҷамшед на танҳо бунёдгузори ҷашни 
Наврӯз, балки фарҳанговару сомонбах-
ши зиндагӣ буда, дар инсон сохтани 
башар нақши шоиста бозидааст. Дар 
«Шоҳнома»-и Ҳаким Фирдавсӣ ин ки-
тоби саргузашти мардуми иронитабор 
чеҳраҳои гуногуни қавми озодагон боз-
тоб гардидааст, ки бо хираду фарҳанги 
худ ҷаҳонбону ҷаҳонсозанд. Агар 
Ҳушанг оташро кашф карда ба одамон 
аз барги дарахтҳо либос пӯшиданро 
омӯзонда бошад, Таҳмурас дасти девон 
(одамони ёбоиро) аз бадкирдориҳову 
зиёновариҳо кӯтоҳ кард, ҳайвонҳоро 
ром карда, аз пӯсту пашм либос кардан-
ро омӯзонд ва асрори хатнависиро аз 
девон ошкор кард. Аммо аҳди Ҷамшед, 
ки онро 700 сол ва гаҳе бештар аз он 
меҳисобанд, ҳазораи фарҳанговарӣ, ди-
новариву додгустарӣ, дастёбии одамон 
ба  ҳунарҳо, аз ҷумла аз катону (пахта) 
пашму хаз (мӯина) либос дӯхтан, хона 
сохтан (маҷбур кардани девон барои де-
вор кардан), пизишкиву дармонбахшии 
мардумро пайдо кардан, аз кӯҳ дурру 
гавҳару оҳану фӯлод кашидану зиреҳу 
олаҳои киштварзӣ дуруст кардан, 

киштӣ сохтану шиноварӣ ёд гирифтан, 
атру бӯйҳои хуш баровардан ва ҳато аз 
найшакар берун кашидани шакар ва со-
ири кашфиётҳо буд. Дар «Анҷуманоро» 
пиромуни вобастагии ҷашни Наврӯз ба 
шоҳ Ҷамшед чунин гуфтаҳо омадааст: 
«Яке он аст, ки дар аҳди Таҳмурас ой-
ини мазҳаби «собийа» ривоҷу равнақи 
тамом дошт (дар ин ҷо вожаи «со-
бийа» ба маънии гуногунпарастӣ ва 

иваз кардани дини худ омадааст) ва чун 
шоҳаншоҳӣ ба Ҷамшед расид, таҷдиди 
ойини эзадпарастӣ карда ва ин рӯзро 
Наврӯз ва ид гирифт ва гӯянд дар ин 
рӯз найшакар ба дасти Ҷамшед шикаста 
шуду аз он хӯрда шуд ва обаш маъруфу 
машҳур гардида, шакар аз он сохтанд. 
Бинобар ин дар рӯзи Навӯз хӯрдани ша-
кар расм шуда ва аз он ҳалвоҳо сохтан-
ду хӯрданд ва ҳанӯз он расм барқарор 
аст».

Ҳамин аст, ки замони Ҷамшедро за-
мони ҳазораи фарҳанговарӣ номида, 
замони шоҳии Ҳушанг, Таҳмурас ва 
Ҷамшедро аҳди пешдодиён донистаанд, 
бад-он маънӣ, ки онҳо шоҳони додгу-
стар буданд, доду адолатро дар рӯйи за-
мин густариш додаанд. Ҳамон гуна ки 
дар мавриди додгустарӣ дар фарҳанги 
«Ҷаҳонгирӣ» омадааст, дар Наврӯзи 
хоса «…зиндониёнро озод кардандӣ 
ва муҷримонро (гунаҳкоронро) афв 
фармудандӣ».

Гузаштагони дури мо худро «озода-
гон» ва «деҳгонон» меномиданд ва ин 
номҳо ишора бар он дошт, ки онҳо дар 
қиёс бо мардуми хайманишин, рама-
гарду ғорнишину ҷангалиён, инсонҳои 
нахустине буданд ба киштварзӣ, зин-
дагии бумӣ, деҳнишиниву шаҳрсозӣ 
пардохтаанд. Ин аст, ки ҷашнҳои бу-
зургтарини тоҷикони бостон намоди 
такрори замон, бозовардани фаслҳо ба 
табиат, боззоии замин, гардишу тоби-
ши офтоб пайванданд; ҷашни Сада ба 
нерӯмандии офтоб, ҷашни Меҳргон ба 
таодули поизии (баробарии тирамоҳии) 
шабу рӯз, ҷамъоварии самари киш-
ти замин ва ҷашни Наврӯз ба таодули 
баҳории (баробарии баҳории) шабу рӯз, 
гиромидошти обҳои зинда ва кишти за-
мин.

Ниёкони мо ин ҷашнҳоро ба замо-
ни фармонравоии шоҳони худ вобаста 
медонистанд – ҷашни Сада ба замонҳои 
шоҳии Ҳушанг ва Фаридун, ҷашни 
Меҳргон ба замони шоҳии Фаридун ва 
ҷашни Наврӯз ба замони бар тахт ниша-
стани Ҷамшед.

Дар аҳди Ҷамшед расме роиҷ гарди-
дааст, ки бисту панҷ рӯз пеш аз Наврӯз 
дар пеши кохи шоҳаншаҳ дувоздаҳ су-

тун аз хишти хом барпо мекарданд, ки 
бар як сутун гандум, ба сутуни дуввум 
ҷав, севвум биринҷ, чаҳорум нахуд, 
панҷум лубиё, шашум арзан, ҳафтум 
ҷуворимака, ҳаштум наск, нуҳум 
боқило, даҳум мош, ёздаҳум кунҷид, 
зағер мекоштанд ва онҳоро то ба рӯзи 
шашуми Наврӯз намечиданд. Дар ша-
шуми Наврӯз он ғаллаҳоро канда, ба 
фоли нек мепошиданд ва то 16-уми фар-
вардин нигоҳ медоштанд. Ба боварии 
онҳо кадоме аз он ғаллаҳо боровартару 
хуррамтар бошанд, ҳосилаш фаровон 
хоҳад буд. (Баргирифта аз «Ал маҳосин 
ва ал – издод», с. 243, дар «Луғатномаи 
Деҳхудо»).

Чуноне ки мебинем, Ҷамшед яке аз 
шахсиятҳои бузургтарини «Шоҳнома» 
мебошад, ки пас аз фарҳанговарӣ ва 
дастовардҳои ниҳоят муҳим дар ра-
ванди инсон кардани башар, Наврӯзро 
ҳамчун ҷашни соли нав эълом меку-
над. Ва нодида гирифтани ин вижагии 
Наврӯз ва дар ин рӯз ба ёд наовардани 
шоҳи  созандаву додраси ориётаборон 
баробар ба фаромӯш кардани яке аз 
шоистагиҳои Наврӯз аст.

Бояд дарк кард, ки Ҷамшед яке аз 
нахустин худоҷӯён аст. Вайро Худо ри-
солати паямбарӣ додааст, вале чун Ху-
доро наметавонад бо чашми дил биш-
носад, фирефтори дассисаҳои иблис 
шуда, худ ва Худоро яке мебинад ва аз 
ин худоношиносӣ на танҳо ба хештан, 
балки ба одамон зиёну осеб мерасо-
над. Иблис дар симои Заҳҳок бар тахти 
каюмарсӣ менишинад ва морони сари 
души ӯ мағзи сари ҷавононро мехӯранд. 
Дар нигариш ба чунин лаҳзаҳои асо-
тирии «Шоҳнома», чуноне ки худи 
Ҳакими Тӯс фармудааст, воқеаро бо 
чашми хирад бояд дид, зеро онҳо бо 
рамз гуфта шудаанд.

Дар оғози ин навиштор ишора 
шуд, ки шоҳ Ҷамшедро чуноне ме-
шояд мо тоҷикон худ нашинохтаем, 
пас бегонагони аврупоиву амрикоӣ 
чи гуна вайро бишносанд. Пайдост, 
ки аврупоиён вижагиҳои астрономӣ, 
фаслисолӣ ва боззоии табиатро суту-
да, арзишҳои фароторихиву миллии 
онро нахоҳанд пазируфт. Аммо Наврӯз 
пеш аз ҳама ҷашни миллии мо мебо-
шад ва мебояд, ки донишимардон, да-
стандаркорони базмгоҳҳои наврӯзӣ, ё  
ҷамшедӣ, иҷодкорони расонаҳои хаба-
рии ҳамагонӣ, ин вижагиҳои ҷашнро ба 
мардум, ба хориҷиён бозгӯ намоянд.

Боясти баландии мақоми Наврӯзро 
дар ин суханҳои Ҳаким Фирдавсӣ – 
муноддии меҳанпарастӣ дид, ки ба 
ҳангоми чирамандии душманони тозӣ 
ба тира гаштани Наврӯзу ҷашни Сада 
дар дил ғам мепарварид:

Аз ин зоғсорони беобу ранг,
На ҳушу на дониш, на ному на нанг.
Ҳам оташ бимирад ба оташкада,
Шавад тира Наврӯзу ҷашни Сада.
Аммо хушбахтона баъди ҳазор 

соли бедавлатӣ миллати тоҷик ду-
бора соҳибдавлат гардид ва бо ша-
рофати Истиқлолияти комил ёфтани 
Тоҷикистон дар пайи кӯшишҳои ватан-
парастонаи Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои бу-
зурги аждодиамон ба мисли Меҳргону 
Садаву Наврӯз аз тангнои тираву тори 
таърихи берун омада, дигарбора ҷилову 
шукӯҳи тоза ёфтанд. Дар ин росто мо 
соҳибони аслии ин тамаддуни бузургро 
мебояд бо амалҳои созандаву хизмати 
содиқона ба халқу Ватан ва таҳким бах-
шидани пояҳои Истиқлолияти давлатӣ 
пайваста шукӯҳу ҳашамати ҷашнҳои 
миллиамон, хоса Наврӯзро биафзоем.

ОҲАНгҲОИ МИЛЛӣ ВА БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶАШНИ НАВРӮЗ
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 
Шањбози ИСКАНДАР

Котиби масъул: 
Аловуддин АМИРЗОДА

Њайати мушовара: 
Қурбон ҲАКИМЗОДА, 

Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАЊМОНЗОДА

Дар нашрия ба хотири чандандешї 
матолибе низ нашр мешаванд, ки ба 
мавќеъ ва назари њайати эљодї ва КИ 
ЊХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд 
мувофиќат накунанд ва зимнан идораи 
нашрия масъулиятро ба дўш нагирад.

Аксу дархост ва номањо ба му-
аллифонашон баргардонда наме-
шаванд. Ба дурустии далелу арќоме, 
ки дар номањои расида ва эълону 
рекламањо истифода шудаанд, муал-
лифонашон масъулият доранд.

Суроѓа: 
735140, ш. Бохтар, 

кўчаи Айнї-47, 
тел: 8 (3222) 2-82-92,

2-70-70

Чопхонаи ЉДММ «Шоњин-С», теъдод: 12860 нусха 
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тарроњ:                                                                                                                                      
Хусрав мазориЕв

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Ҳусейн САИДОВ

љањон дар як љумла
►Дар Нигерия дар натиҷаи ҳамлаи гурӯҳи силоҳбадаст 

ба як минтақаи аҳолинишин 30 нафар ба ҳалокат расида, 

даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд.

►Дар қисми шимолии Ироқ гурӯҳи силоҳбадастон ба 

корвони мошинҳои хизматчиёни ҳарбӣ ҳамла карданд, ки 

дар натиҷа 6 низомӣ ба ҳалокат расида, беш аз 30 каси 

дигар ҷароҳат бардоштанд.

► Дар Сурия хизматчиёни ҳарбӣ дар рафти гузаронидани 

амалиёти махсуси ҳарбӣ садҳо нафарро аз зери асорати 

гурӯҳҳои террористӣ озод намуданд.

►Дар штати Замфараи Нигерия гурӯҳи силоҳбадастон ба 

деҳаи Куер ҳамла намуданд, ки дар натиҷа 30 нафар аз со-

кинони осоишта ба ҳалокат расиданд.

►Дар Тунис вобаста ба таъмини амният ва пешгирӣ аз 

амалҳои ҷиноӣ вазъи фавқулодда ба муддати як моҳи ди-

гар тамдид карда шуд.

►Дар пойтахти Ҷумҳурии Қазокистон шаҳри  Остона  да-

воми як ҳафтаи охир қариб 100 нафар сокинон ба бемории 

Сурхча гирифтор шуданд.

►Дар Индонезия шумораи ҳалокшудагон бар асари фа-

ромадани ярч дар кони тилло ба 27 нафар расид.

►Дар Италия аз сабаби ҳолати бади санитарӣ қароргоҳи 

гурезагонро ҳароб карданд, ки мувофиқи маълумотҳо дар 

ин макон 900 гуреза зиндагӣ мекард.

►Дар Эфиопия дар натиҷаи ба фалокат дучор шудани 

ҳавопаймои мусофирбари боинг 157 нафар ба ҳалокат ра-

сида, дар ин шумора 19 корманди СММ низ шомил аст.

►Бар асари ҳамлаи гурӯҳи силоҳбадастон ба як маркази 

дилхушии Мексика 15 нафар ба ҳалокат расид.

►Дар қисми марказии Колумбия ҳавопаймои мусофир-

бар суқут кард, ки дар натиҷаи ин ҳодиса 12 нафар ба 

ҳалокат расид.

►Дар Британияи Кабир пас аз пайдо шудани таҷҳизоти 

таркандаи худсохт аз фурудгоҳ бинои роҳи оҳан ва 

Донишгоҳи Глазго тадбирҳои амниятӣ пурзӯр карда шу-

дааст.

►Мутахассисони соҳаи тандурустӣ муайян карданд, ки 

дар дуди тамоку беш аз 4 ҳазор пайвастагиҳои кимиёвӣ 

мавҷуд аст, ки аз ин шумора беш аз 40 намуди он ба сало-

матии инсон хавфнок мебошанд.

Мутобиқи моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа» фармон медиҳам:
1. Хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд, моҳҳои 

апрел-майи соли 2019 аз сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои сарҳадии 
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои мудофиаи граждании 
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бри-
гадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
баталиони кишоварзии Агентии таъминоти амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба эҳтиёт рухсат карда шаванд.

2. Моҳҳои апрел-майи соли 2019 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 раси-
да, инчунин шаҳрвандони синни калонтари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани 
муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қӯшунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи 
граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои 
ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, баталиони кишоварзии Агентии таъминоти 
амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд.

4. Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияи даъватии Вилояти Мухто-
ри Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо даъвати шаҳрвандонро аз 
ҳисоби даъватшавандагони ба таври дақиқ интихобшуда ба қӯшунҳои сарҳадӣ, Гвардияи миллӣ ва 
қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назар доштани хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо 
ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои 
дохилӣ амалӣ намоянд.

5. Раисони шаҳру ноҳияҳо бо дарки масъулият якҷо бо комиссариатҳои ҳарбӣ барои амалӣ на-
мудани муқаррароти моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ 
ва хизмати ҳарбӣ» даъвати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба роҳ монанд.

6. Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ инъикос намуда, хиз-
мати ҳарбиро дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон тарғибу ташвиқ намоянд.

7. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи на-
зорати тиббии даъватшавандагоне, ки аз ҷониби комиссияи даъватии Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ даъват шудаанд, табибону 
мутахассисони ботаҷрибаро сафарбар намояд.

Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон                            Эмомалӣ Раҳмон
ш. Душанбе 

6 марти соли 2019 №1230

ФАРМОНИ
пРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ БА эҲТИЁТ РУХСАТ ДОДАНИ 
ХИЗМАТчИЁНИ ҲАРБИЕ, КИ МУҲЛАТИ МУҚАРРАРгАРДИДАИ ХИЗМАТИ ҲАРБИРО 
АДО НАМУДААНД ВА ДАъВАТИ НАВБАТИИ ШАҲРВАНДОНИ СОЛҲОИ  ТАВАЛЛУДИ 

1992-2001 ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА ХИЗМАТИ ҲАРБӣ

Бо мақсади сазовор 
истиқбол гирифтани ҷашни 
фархундаи «Рӯзи Модар» дар 
ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
«Раёсати маорифи вилоят» 
мизи мудаввар баргузор гар-
дид.

Дар ин чорабинӣ мудири 
шуъбаи кор бо ҷавонон ва за-
нони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Дилафрӯзи 
Абдулло иштирок дошта, аз 
номи Раёсати КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон тамоми бону-
вону модарони ҳузурдоштаро 
бо фарорасии фасли баҳори но-
занин ва иди бузурги – «Рӯзи 
Модар» муборакбод намуд. 

Бояд қайд намуд, ки бо 
ташаббуси роҳбарияти КИ 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 35 

нафар фаъолзанони ҳизбӣ бо 
туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ 
карда шуданд. Инчунин, дар 
ин рӯз сардори Раёсати ма-
орифи Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти 
Хатлон Исозода Диловаршоҳ 
модарону бонувони иззатман-

ди ҳузурдоштаро ба муноси-
бати «Рӯзи Модар» самимона 
табрик намуда, занонро бо 
Сипосномаҳо қадрдонӣ намуд.

Шоирону адибони Хатлон-
замин ва узви иттифоқи нави-
сандагони Тоҷикистон Озар 
Салим, Амиршои Хатлонӣ, 
Чӯпон Бадал, Акрами Ри-
зом ва Сайҷаъфар Баёзӣ бо 
шеъру ҳикоятҳои дилнишин 
табъи ҳозиринро болида на-
муда, аз тарафи хонандагони 
муассисаҳои таълимӣ шеърҳо 
дар васфи «Модар» қироат гар-
диданд, ки шаҳомату қудрати 
Зан-Модарро инъикос мекар-
данд. 

ш. боХТАР

БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ МОДАР ФАъОЛЗАНОНИ ҲИЗБӣ 
ҚАДРДОНӣ гАРДИДАНД


