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НАШРИЯИ КУМИТАИ ИЉРОИЯИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ҲИЗБИ ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ

ва ё андеша пиромуни ҳизби мардумие, ки зодаи тафаккури Пешвои миллат аст

Фаттоҳзода Саидмурод
Самад, Муовини якуми Раиси Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон
Ҳизби
Халқии
Демократии
Тоҷикистон, ки онро бо истилоҳи дигар ба унвони ҲХДТ ном мебарем, бо
ин ихтисор дар байни мардуми кишвар бештар маъруф аст. Вале ин ихтисор силсилаи ҳарфҳои холӣ набуда,
дар муҳтавои он бозтоби арзишҳои як
давраи таърихи миллат, идеология ва
назару андешаи як қисмати бузурги
ҷомеа маҳфуз аст. Имрӯз ба ҳукми
анъана даромадааст, ки теъдоде ҳизби
моро ба унвони «ҳизби пешбарандаи
ҷомеа», бахши дигаре «ҳизби аксарияти парлумонӣ» ва ҳатто баъзе «ҳизби
ҳоким» меноманд.
Доир ба таърихи таъсисёбии Ҳизби
Ҳалқии Демократии Тоҷикистон
Пешвои миллат, Роҳбари муаззами
ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
яке аз суханрониҳои худ ба таври мушаххас андешаҳои худро иброз на-

ФАРХОР ДАР МИЁНИ ПАНҶ
ҲАЗОР СОЛИ ТАМАДДУНОФАРИИ
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мудаанд, ки зарурат ба шарҳ надорад:
«Тавре дар хотир доред, ҳанӯз дар
айёми бисёр ҳассос - замоне, ки кишвари мо дар оташи ҷанги таҳмилии
шаҳрвандӣ месӯхт ва мардум интизори паёми сулҳ буданд, зарурати таъсис додани ҳизби сиёсие пеш омад,
ки бояд фарогири назару андешаҳои
гурӯҳҳои мухталифи ҷомеа бошад.
Моро зарур буд, ки мардумро
дар меҳвари як мафкураи созанда
муттаҳид намуда, ба мухолифату
даргириҳои фоҷиабори сиёсӣ хотима
бахшем.
Баъди таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи
сиёсии кишвар ва бо дарназардошти
назару андешаҳои табақаҳои мухталифи ҷомеа ба хулосае омадем, ки тарҳи
ҳизби нави сиёсиеро омода намоем,
ки тавонад ҳизби ормонҳои мардумӣ
бошад, дар меҳвари идеяи созандаи
худ қишрҳои гуногуни ҷомеа – зиёиёну олимон, ҳунармандон, коргарону кишоварзон ва ҳатто рӯҳониёнро
муттаҳид созад.
Дар ин замина, тарҳи Ҳизби
ХалқииТоҷикистонро, ки баъдтар вобаста ба таҳаввулоти сиёсии ҷомеа
онро Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон номидем, омода сохтем
ва фикр мекунам, ки иштибоҳ накардем.
Баъдтар раванди муборизаҳои
сиёсӣ дар ҷомеа собит намуд, ки
аҳзоби сиёсие, ки барномаи худро
бар асоси ақидаи як гурӯҳи маҳдуди
сиёсӣ, мисли атеизм ё исломгароӣ
роҳандозӣ намуданд, муваффақ нагардиданд ва қисми зиёди ҷонибдорони
худро аз даст доданд».
Дар ҳамин давраи ҳассос, ибтидои
солҳои навадуми асри гузашта, пас
аз интиҳои давлатдории Иттиҳоди
Шӯравӣ дар ҷомеа маҳфумҳои наве
мисли «рӯшанфикрон», «демократия», «ошкорбаёнӣ» арзи вуҷуд наму-
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данд. Рӯшанфикрон ва ё демократҳо
дар зеҳни мардум ғолибан ба унвони
намояндагони тафаккури нав, дигарандешон, ҷонибдорони навовариву
ислоҳот пазируфта шуданд. Бахши
бузурги ҷомеа аз онҳо хуб истиқбол
намуд. Вале ба зудӣ аз ҷониби
кишварҳое, ки дар Осиёи Марказӣ
ҳадафҳои геополитикӣ доштанд, ин
неруи навандеш таҳти контрол гирифта шуд. Илова бар ин, бахше аз
рӯҳониёни кишвар низ ба ин гурӯҳ
пайваста, дар муддати хеле кӯтоҳ
дар он нуфузи зиёд пайдо карданд.
Ин амал боис бар он гардид, ки ба
ҷои зина ба зина ва бо равиши нарм
ҷорӣ намудани ислоҳот, гурӯҳҳои
«рӯшанфикрон» даст ба таҳаввулоти
куллӣ заданд, ки ҳанӯз ҷомеа барои пазируфтани он омода набуд.
Ин амал сабабгори тезу тунд шудани вазъият дар ҷомеа ва алайҳи ҳам
сангар гирифтани гурӯҳҳои мухталиф
гардид, ки оқибат дар кишвар ҷанги
шаҳрвандиро бо паёмадҳои хеле
даҳшатбор эҷод кард.
Пас аз ин падидаҳои номатлуб дар
зеҳни бахши азими ҷомеа маҳфумҳои
«рӯшанфикр», «демократ» ба наҳви
дигар ҷилвагар шуданд ва ҳамоҳанг
бо истилоҳи «ҷангҷӯй», «вайронкор»,
«низоъбарангез» ва мисли ин садо медоданд. Яке аз сабабҳои дар ибтидо
ҳамчун Ҳизби Халқии Тоҷикистон фаъолияти худро оғоз намудани Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон ва
баъдтар ба хотири пурра ифода намудани ғояҳояш тағйири ном кардани
он низ ба воқеияти зикргардида, яъне
маънии манфӣ гирифтани маҳфуми
«демократия» дахл дошт. Гумон мекунам, таъсири ҷанги шаҳрвандӣ ва
ба хотири пиёда сохтани ҳадафҳои
муғризонаи худ ба ҳайси ниқоб истифода намудани гурӯҳҳои маълум ин
маҳфумҳои аслан арзишмандро дар
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зеҳни теъдоде аз мардум то ҳол «сафед» накардааст.
Мигел де Сервантеси хирадманд
ба ин маънӣ фармудааст, ки таъриххазинаи аъмоли мо, шоҳиди гузашта,
намуна ва дарси ибрат барои имрӯз
ва ҳушдор барои фардост. Баъд аз
гузашти солҳо, чун шоҳиди зиндаи
воқеаҳои солҳои навадуми асри гузашта, ба хулосае меоям, ки дар вазъияти хеле ҳассос, ки як иқдоми нодуруст метавонист оташи нави ҷангу
хушунатро дар ҷомеа афрӯзад, Пешвои миллати тоҷик, Роҳбари муаззами
ҳизби мо тавонистанд, ки бо дарназардошти афкору андешаи қишрҳои
гуногуни ҷомеа роҳи дурусти рушди
кишварро муайян ва интихоб намоянд.
Солҳои охири асри 20-ум тасмими нодуруст ва шитобкоронаи
роҳбарияти вақти Ҳизби коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ, ба вижа М.С.
Горбачев боиси он гардид, ки яке аз
абарқудраттарин давлати дунё дар
ҳоли аз лиҳози иқтисодӣ хеле заиф
будан пош хӯрад ва ба ҷумҳуриҳое, ки
солҳои тӯлонӣ як ҷузъи он буданд, ба
ҷуз мушкилоти миёншикан чизе мерос нагузорад. Ин ҳолат таҳаввулоти
баъди Ҷанги Дуюми Ҷаҳонро мемонд,
ки давлатҳои абарқудрати дунё бо
роҳнамоии СММ паиҳам аз сиёсати мустамликадорӣ даст кашиданд
ва беш аз чиҳил давлати дунё озодии мутлақро соҳиб гардиданд, вале
танҳо шахсиятҳое мисли Сарвазири
Сингапур Ли Куан Ю ва Сарвазири Малайзия Моҳатҳир Муҳаммад
ва чанде аз пайравони эшон дар
кишварҳои Осиё ва Африқо тавонистанд, ки миллат ва давлати худро аз
вартаи фақру хушунат наҷот диҳанд.
Вале аксарияти кишварҳое, ки аз зери
юғи мустамликавӣ наҷот ёфтанд, то
(Идома дар саҳ.2)
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ҲИЗБИ ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ
ва ё андеша пиромуни ҳизби мардумие, ки зодаи тафаккури Пешвои миллат аст

(Идома аз саҳ.1)
ҳанӯз иқтисодашон заиф буда, дар
банди ҷангу низоъ ва фақру бенавоӣ
қарор доранд.
Мутаассифона, таҷрибаи Чин,
ки бо сиёсати хирадмандонааш Ден
Сяопин тавонист ин кишвари баъд
аз таҷрибаҳои Мао Зедун, бахусус
«инқилоби фарҳангӣ» муфлисшударо наҷот бахшад, ба роҳбарони
Иттиҳоди Шӯравӣ дарс нашуд. Ден
Сяопин равиши хосеро дар ташаккул
ва такмили сиёсат ва иқтисодиёти
Чин интихоб кард, ки имрӯз барои
ба яке аз кишварҳои пешрафта ва
мутараққии ҷаҳон табдил ёфтани он
заминаи устувор гузошт. «Чи тафовут дорад, ки гурба кадом ранг аст,
муҳим ин ки мушро шикор кунад», ин
мақолаи дӯстдоштаи «падари раванди
ислоҳот» дар Чин буд. Ӯ дар ин замина тавонист, ки як мудели махсуси
чиниро роҳандозӣ кунад, ки беҳтарин
анъанаҳои миллӣ, динӣ, фарҳангӣ ва
сохти иҷтимоию муносибатҳои бозориро ҳамоҳанг созад. Бо вуҷуди
он, ки дар дохил ва хориҷ аз кишвар
муқобилони зиёд дошт, ба ӯ муяссар гардид, ки «обу оташ», яъне сохти иҷтимоӣ ва сармоядориро бо ҳам
оштӣ диҳад. ӯ тарҳеро рӯи кор овард,
ки иқтисод ва тиҷорат озод буданд,
вале тақсимоти одилонаро давлат ба
зиммаи худ гирифта буд.
Дар Иттиҳоди Шӯравӣ баръакс,
шитобкорона ва бидуни таҳлили амиқ
сохтори таҷрибашударо мешикастанд ва ба ҷои он арзишҳои ғарбиро
нусхабардорӣ мекарданд, ки ногузир
ба иқтисодиёти давлат зарбаи муҳлик
зад. Ин равиш ба роҳбарони вақти
Тоҷикистон низ таъсири манфӣ расонд. Қисмате аз онҳо намехостанд,
ки аз усули пешинаи роҳбарӣ, ки ба
он хӯ гирифта буданд, даст кашанд,
вале бахши дигаре дар пайравӣ ба
«неодемократҳо»-и ғарбгарои рус
ва созмону кишварҳои исломӣ,
ислоҳоти фаврӣ ва бидуни таъхирро
талаб мекарданд. Паёмади ин мухолифат ниҳоят Тоҷикистонро ба ҷанги
шаҳрвандӣ кашид, ки даҳҳо ҳазор
қурбониён ва садҳо ҳазор гурезагонро
барҷо гузошт.
Сарвазири Малайзия Моҳатҳир
Муҳаммад дар рӯзҳои нахустини
роҳбарии худ хитобан ба кишварҳои
абарқудрати ҷаҳон гуфта буд:
«Хоҳиш мекунам, ба мо имкон диҳед,
ки афзалиятҳои миллӣ ва иҷтимоии
хешро худ муайян намоем. Интизор
набошед, ки ба хотири эҳтиром ба
принсипҳои либерализми иқтисодӣ,
мо манфиатҳои халқ ва кишвари худро пеши манофеи хориҷиён қурбон
хоҳем кард». Сарвар ва раҳнамои
давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон низ дар рӯзҳои аввали
роҳбарии худ аз ҳамин принсип кор
гирифт ва манфиати миллату кишвари худро фарози ҳама гуна манфиатҳо
гузошт.
Бархе то ҳол таассуф мехӯранд,
ки чаро ҳамон солҳои низоми сиёсии
Иттиҳоди Шӯравиро ҳифз накардем,
чаро дар заминаи Ҳизби коммунисти
Тоҷикистон, танҳо бо тағйири ном,
вале ҳамон шеваи сиёсӣ ҳизби дигареро таъсис надодем? Бале, Ҳукумати
Шӯравӣ дар як давраи муайяни

таърихӣ барои бунёди давлати миллӣ
ва рушди тамоми самтҳо: иқтисод,
илм, маориф, тиб, фарҳанг ва мисли
ин корҳои қобили таҳсинеро анҷом
дод, ки воқеан фаромӯшнокарданист.
Вале кам касе сари ин чиз андеша меронад, ки бо вуҷуди ҳамаи имтиёзҳое,
ки сохти Шӯравӣ дошт, Ҳизби Коммунист натавонист ормонҳои милливу динӣ, таърихиву фарҳангии
халқҳои узви иттиҳодро дар худ
таҷассум намояд. Иллати дар фурсати
хеле кӯтоҳ аз байн рафтани ин ҳизби
пуриқтидор, ки беш аз шашяк ҳиссаи
сайёраро таҳти нуфуз қарор дод, таълимоти таҳмилшудаи он буд, ки аз
муросо ва ҳамоҳангӣ бо арзишҳои
миллӣ парҳез мекард. Онро ба унвони як «клише»-и фарсудашуда ва

загони сиёсиро ба Ватан баргардонад.
Тасмимҳои созандаи Роҳбари
давлати тоҷикон дар давраҳои хеле
ҳассос, дар кишвари тоза ба файзи
истиқлолият расидаи мо, ки ҳанӯз дар
ҷодаи сиёсати ҷаҳонӣ қадамҳои нахустин ва ноустувор мегузошт, боиси тағйироти хеле ҷиддӣ дар низоми
сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат
гардиданд.
Таърихи давлатдорӣ шахсиятҳои
бузурге мисли президентони ИМА
Авраам Линколн ва Франклин Рузвелт, сарвазири Британияи Кабир
Уинстон Черчилл, Президенти Туркия Камол Отатурк, Президенти Фаронса Шарл де Голл, вазири молия
ва баъдтар канслери Олмон Рудолф
Эрхард, Сарвазири Сингапур Ли

ё устура аз эътибор соқит намуд.
Баъдтар, тавре ки зикр намудем, дар
мисоли Ҷумҳурии Мардумии Чин собит шуд, ки ҳароина бардоштани ин
маҳдудиятҳо ва ҳамоҳанг сохтани
идеологияи ҳизбӣ бо арзишҳои суннатии миллӣ танҳо гарави пешравӣ ва
рушд хоҳад буд.
Вале солҳои навадуми асри гузашта вазъият дар Тоҷикистон ба наҳве
дигар буд. Баъд аз истиқлолияти
давлатӣ ҳизбу ҳаракатҳои зиёд бар
асоси арзишҳои динӣ, мазҳабӣ ва
маҳаллӣ пайдо шуданд, ки қабл аз ҳама
ба ваҳдати миллии тоҷикон зарбаи
ҷонкоҳ заданд. Мухолифати нисбатан
шадидтар дар заминаи ду идеология:
коммунистӣ ва исломгароӣ сурат гирифт, ки ҳар ду фирқа бо ҳам комилан
оштинопазир буданд. Ҳизбҳои мазкур
ва ҷонибдорони он мехостанд, ки дар
кишвар ҳокимияти мутлақи сиёсиро
дар заминаи арзишҳои ба миллати мо
бегонаро таҳмил кунанд.
Дар ин ҳол зарурати таъсиси
ҳизби наве, ки бояд арзишҳои дунявӣ
(секулярӣ) ва динию мазҳабиро
бо ҳам оштӣ медоду, ҷавҳараш аз
арзишҳои миллӣ ва башарӣ сарчашма мегирифт, ба миён омад. Пешвои
миллат ин заруратро сари вақт эҳсос
намуданд ва барои бунёди як неруи тозаи сиёсии идеологӣ - Ҳизби
Халқии Тоҷикистон (ҳоло ҲХДТ) замина гузоштанд. Ин ҳизб, ки воқеан
ҳам ифодагари ормонҳои мардумӣ ва
арзишҳои миллӣ буд, тавонист зина
ба зина сомони сиёсатро ба даст бигирад, таҳти роҳбарии асосгузори худ,
Президенти маҳбуби мо Эмомалӣ
Раҳмон ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима
бахшад, муҳоҷирони иҷборӣ ва гуре-

Куан Ю, Раиси ҲКЧ Ден Сяопин ва
ё ҳамзамонони мо, сарвазири Малайзия Моҳатҳир Муҳаммад, Президенти
Уругвай Хосе Алберто Мухика Кордано собит намудаанд, ки ҳар яке аз
ин наҷотбахшони миллат пайгирона
дунболи ягон таълимот нарафтаанд
ва ё тарҳи носанҷидаеро дар ҷомеа
таҷриба накардаанд, балки вобаста
ба вазъи сиёсиву иқтисодии кишварашон, амал намудаанд.
На идеологияи «капитализм», на
«коммунизм» ва ё «либерализм», балки роҳандозии принсипҳои адолати
иҷтимоӣ дар ҷомеа, волоияти қонун ва
кафолати ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар
меҳвари фаъолияти ин шахсиятҳои
бузург қарор дошт.
Имрӯз дар улуми сиёсатшиносӣ
усулҳои роҳбарии родмардонеро Пётри 1 ва Камол Отатурк, ки мардумони худро аз вартаи хурофоту ҷаҳолати
асримиёнагӣ берун оварда, маҷбур
мекарданд, ки ба илму маърифат рӯ
оваранд, ба унвони «этатизм», шинохта шудаанд. Франклин Рузвелтро,
ки дар давраи дар олами Ғарб хеле
нуфуз доштани сиёсат ва иқтисоди
либералӣ, бо усули «иқтисоди
кейсианӣ»
(Keynesian economics),
яъне дахолати бевоситаи давлат ба
умури иқтисодӣ, мардуми ИМА-ро
дар фурсати хеле кӯтоҳ аз таназзули
(депрессия) бузурги иқтисодӣ наҷот
дод, ба «дастнишондаи Иттиҳоди
Шӯравӣ» айбдор мекарданд. Солҳои
баъд коммунистони Чин баръакс, Ден Сяопинро ба «ғарбгароӣ»
муҷрим медонистанд. Ин роҳбарони
ба ақидаашон устувор новобаста аз
он, ки бахше аз элитаи сиёсии «назарияпардоз» ба ислоҳоти пешги-

рифтаашон сарсахтона муқовимат
менамуданд, тасмимашонро дигар
накарданд. Онҳо мисли сарнишинони
қаҳрамони ҳавопаймое буданд, ки дар
ҳолати хатар аз мусофирон маслиҳат
намепурсиданд, балки барои наҷоти
ҷони онҳо тамоми неру ва таҷрибаи
худро ба кор мегирифтанд. Роҳеро
интихоб менамуданд, ки ба қолаби
таълимотҳои сиёсӣ, ки ҳамеша бо
«изм» анҷом меёфт, маҳдуд намешуд.
Тасмимҳои Роҳбар ва роҳнамои
давлати тоҷикон низ ибтидо аз таъсиси Хизби Халқии Демократии
Тоҷикистон як пайки тозае дар сиёсати
кишвар буд. Таҷлили 1100-умин солгарди давлатдории Сомониён, Соли
тамаддуни Ориёӣ, соли бузургдошти
Имоми Аъзам, ба тасвиб расонидани
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
бунёди роҳҳо, нақбҳо ва иншоотҳои
бузурги аср, мисли НБО «Роғун»
ва амсоли ин аз иқдомоти қобили
таҳсине буданд, ки танҳо шахсияти
бузурге мисли Пешвои миллат, Президенти маҳбуби мо Эмомалӣ Раҳмон
анҷом дода метавонист.
Дар хотир дорам, ҳамеша дар
давраҳои
интихобот
рақибони
сиёсӣ ва ҳатто баъзан ҳамсафони
мо муваффақияту пирӯзиҳои Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистонро
ба обрӯву нуфузи Раиси он, Эмомалӣ
Раҳмон алоқаманд медонистанд. Сари
ин баҳс мо бояд талош ҳам накунем.
Чунки Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон зодаи тафаккури Роҳбари
он аст, ки ҷавҳараш аз арзишҳои
таърихӣ, миллӣ, фарҳангӣ ва орзую
ормонҳои ҳазорсолаи халқи тоҷик
сиришта шудааст. Фаъолияти ҳизб
бо сиёсати хирадмандонаи асосгузори он сахт алоқаманд аст, аз ин лиҳоз
маҳбубияти он бо истеъдоди фитрии
сарвараш иртиботи ногусастанӣ дорад.
Аз
омилҳои
дигари
муваффақиятҳои ҳизби мо он аст,
ки идеяҳои стандартии сиёсиеро, ки дар ҷаҳон борҳо таҷриба
шудаанд, нусхабардорӣ накардааст. Дар меҳвари фаъолияти худ
танҳо арзишҳои ҷаҳони сармоядорӣ
(капиталистӣ), либералӣ, иҷтимоӣ
(сотсиалистӣ) ва диниву мазҳабиро
қарор дода, бо онҳо маҳдуд нашудааст, балки беҳтарин дастовардҳои башариро бо тафаккури миллӣ ҳамоҳанг
сохтааст.
Мо масъулон ва узви фаъоли
ҳизб, бояд пеш аз ҳама ин арзишҳоро
ба мардум шарҳ диҳем. Барнома ва
Оинномаи ҳизбро, ки дар он стратегияи фаъолияти ҳизб инъикос ёфтааст, ба таваҷҷуҳи оммаи васеъ расонем. Тавре ки Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҳизби мо борҳо дар
баромадҳои худ зикр намудаанд,
ҳизб дар ташаккули маърифати сиёсии шахс таъсири амиқ гузошта метавонад. Мо бояд аз ин мавқеъ кор
бигирем. Бояд амиқ дарк кунем, ки
роҳбари ҳизбӣ будан вазифаи баланд
не, балки масъулияти бузург аст ва ин
масъулиятро, ки ҳадафаш созандагиву бунёдкорист, сарбаландона анҷом
диҳем.

Њамрози халќ
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ФАРХОР ДАР МИЁНИ ПАНҶ ҲАЗОР СОЛИ ТАМАДДУНОФАРИИ ТОҶИКОН

Маълумоти мухтассари таърихӣ.
Ноҳияи Фархор 30-ноябри соли 1930 таъсис
ёфтааст. Ноҳия дорои 10 ҷамоат мебошад,
аз он ҷумла, 1 ҷамоати шаҳрак ва 9 ҷамоати
деҳот. Ноҳияи Фархор дар тарафи ҷанубу
шарқи ҷумҳурӣ ва ҷанубу ғарбии вилояти
Хатлон воқеъ гардидааст. Он аз шимол ба
ноҳияи Данғара ва Восеъ, аз тарафи ҷанубу
ғарб ба ноҳияҳои Панҷ, Ҷалолиддини
Балхӣ, Вахш ва аз тарафи шарқ ба ноҳияи
Ҳамадонӣ, аз тарафи ҷануб бо ҷумҳурии
Исломии Афғонистон ҳамсарҳад мебошад.
Масоҳати Фархор 1,18 ҳазор километри
квадратӣ буда, зиёда аз 163,7 ҳазор нафар
аҳолӣ дорад, ки 87,4 фоизаш тоҷикон, 12,1
фоизаш ӯзбекон буда, 0,5 фоизашро дигар
миллатҳо ташкил мекунанд.
Дар сарзамини Фархор осори бисёре аз замони бостон мавҷуд аст ки
куҳантаринашон аз асри санг бозмондааст.
Аз осори садаҳои миёна дар ин сарзамин
вайронаҳои Шӯртеппа ё Мазортеппа аст, ки
3 км шимолтар аз Фархори имрӯза ҷой доранд.
Сарзамини кунунии ноҳияи Фархор дар
садаҳои миёна бахше аз вилояти таърихии
Хуталон буд. Номи Фархор дар манобеъи садаҳои миёна ба гунаҳои «Форғар» ё
«Борғар» омада ва дар он замон сарзаминеро меномиданд ки миёни рӯдҳои Порғар
и Ахшу ҷой дошт. Ин ҷойном дар асл
«Порғар» буда, «Форғар» ва «Борғар» шакли арабишудаи ном аст. Ҳаким Абулқосим
Фирдавсӣ дар «Шоҳнома» аз ҷойноми
«Порғар» ёд мекунад. Воқеъан ҳам Фархор
дар баробари дигар минтақаҳои таърихии
Тоҷикистон умри хеле қадимӣ дорад. Дар
сарчашмаҳои таърихӣ дар китоби «Ҳудудул-олам», ки солҳои 982-983 навишта шудааст, дар хусуси Фархор, ки дар қадим
Паргар номаш мебурданд чунин омадааст:
«Паргар шаҳрест ободон ва бисёр кишт
ва барз ва бисёр мардум». Ҳамчунин дар
осори классикони тоҷик борҳо номи Фархор ёд шудааст. Аз он ҷумла дар шеърҳои
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ:
Муғон, ки хизмати бут мекарданд
дар Фархор,

Надидаанд магар дилбарони

сипанҷӣ,
Ҳамчун санами чинӣ бар сурати
Фархор.
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

рихии Саксанохур, ки солҳои 1966-1967,
1973-1977 аз тарафи бостоншиносони
Иттиҳоди Шуравӣ Б. А. Литвинский, Х. Ю
Миҳиддинов омӯзиш гузаронида шудааст.
Сокинони ҷамоат онро ҳамчунин Шафтолутеппа низ меноманд. Аз ин мавзеъи таърихӣ
бозёфтҳои нодирӣ таърихи ёфт шудааст,
ки ба замони Юнону Бохтар рост меояд.

Ноҳия асосан ба чор минтақа тақсим
мешавад: паҳнкӯҳҳои Олимтой, силсилаи
қаторкӯҳҳои Сиёҳ (Қаратов), теппаи Уртабуз ва ҳамвории байникуҳӣ, ки онро олимон
водии Фархор, низ ном мебаранд.
Силсилаи Сиёҳкӯҳ аз ҷанубу ғарби
ноҳия то ба шимолу шарқии он доман паҳн
кардааст, ки тақрибан 75 фоизи масоҳати
ноҳияро ташкил медиҳад. Дар ин қаторкӯҳҳо
дарахтони писта, бодом, шулаш, қарағоч ва
дигар гиёҳҳои яксола ва бисёрсола мерӯянд.
Қуллаи ниҳоии он Шоҳи Аҳтам буда, аз
сатҳи баҳр 800-1500 метр баланд аст.
Мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ. Ноҳияи Фархор бо таърихи зиёда аз 5000 ҳазорсолаи
худ кайҳо диққати сайёҳонро ҷалб намуда,
дар он то имрӯз садҳо ёдгориҳои таърихӣ
ошкор шудааст. Аз он ҷумла мавзеъи таъ-

Ҳамчунин, шаҳри дигари қадимии Фархор,
ки то ҳол пурра омӯзишҳои бостоншиносӣ
гузаронида нашудааст – ин Шӯртеппа мебошад, ки дар қисми шарқии ноҳия дар
масофаи се киломметр аз маркази ноҳия
ҷойгир аст. Тибқи ақидаҳои олимони соҳа
Шӯртеппа гӯё замоне маркази давлати
Юнону Бохтар будааст. Ашёҳои қадимии
ёфтшуда ва боқимондаҳои деворҳои паҳн ва
сутунҳои бузургҳаҷм, ки дар ин мавзеъ ёфт
шудааст бозгӯйи он аст.
Ба ақидаи бостоншиносон Фархор дар
тӯли мавҷудияти худ борҳо зери об мондааст. Маҳз ба ин хотир мардуми ин минтақа
дар теппаву баландиҳо зиндагӣ мекарданд ва ҳатто мурдаҳояшонро дар теппаҳо
мегӯрониданд. Боиси қайд аст, ки тамоми
мавзеъҳҳо ва ёдгориҳои таърихии ёфтшуда
аз ноҳияи Фархор дар теппаю баландиҳо

бутрӯро.

Ин ошиқи дилсӯз бад-ин ҷойи

ҷойгир аст. Ба монанди Шӯртеппа,
Шаҳртеппа, Тамошотеппа, Қараултеппа,
Қалъаи пушқоқ, Ҷайралитеппа, Макони морон, мавзеъи Урутабуз, Ғайбшаҳид, Саксанохур ва ғайраҳо. Инчунин, муҳаққиқони
тоҷик соли 2003 аз деҳаи Бобосафол тобутеро пайдо кард, ки ба ақидаи ӯ он ҳатто
дар Мисри Қадим низ истифода мешуд.
Дар он ашхоси воломақоми мумиёшударо мегӯронданд. Тобути ёфтшуда, ки аз он
табангук, танбар ё табангӯр ном мебаранд,
дар Осиёи Марказӣ назир надорад. Ин ва
бозёфтҳои дигари бостонии шаҳраки Фархор барои сайёҳон хеле ҷолиб аст.
Инфрасохтори
хизматрасонӣ.
Дар
ноҳияи Фархор Чойхонаи миллӣ, боғи
фароғатӣ,
меҳмонхона,
тарабхонаҳои
бошукуҳ, осорхонаи таърихӣ, осоишгоҳи
табобатию курортии «Насими Фархор»,
боғҳои мевадиҳанда барои ҷалби сайёҳон
ва истироҳати онҳо шароити мусоид ҳаст.
Ноҳия дорои терминали мусофирбарӣ,
меҳмонхона, бунгоҳҳои тиббӣ, бозору
фурӯшгоҳҳо ва дигар шароитҳои зарурӣ мебошад.
Касбу ҳунарҳои мардумӣ. Дар ноҳияи
Фархор касбу ҳунарҳои мардумӣ аз қабили
қуроқдӯзӣ, зардӯзӣ, чакандӯзӣ, адрасбофӣ,
пазандагӣ, дуредгарӣ, оҳангарӣ ва ғайра
рушд кардааст.
Вижагиҳо. Ноҳия дорои қадимтарин
ёдгориҳои таърихӣ мебошад, ки аз асри санг
ибтидо мегиранд. Яке аз онҳо мавзеи таърихии Золи Зар (Падари Рустами Достон)
ва дигаре Саксанохур буда, назирашон дар
ҷаҳон вуҷуд надорад. Муҳимтарин вижагии
Фархор он аст, ки агар кадом гӯшае аз онро
чанд метр поён биканӣ ҳатман кадом як
осори таърихӣ пайдо мешавад. Ҳатто сокинон ҳангоми зироаткорӣ дар ҳавлиҳояшон
хумҳои семетраву кӯзаву сафолпораҳои
гуногун ёфтаанд. Ҳатто дар натиҷаи чунин
ковишҳо аз Фархор часади ҳайвонеро пайдо кардаанд, ки ба шакли диназаврҳои аҳди
қадим сахт монандӣ дорад.
Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ,
Ҳамидиён Орзу,
бознашр аз китоби “Хатлон роҳнамо
барои сайёҳон”

ДАРСИ ХУДШИНОСИИ ҶАВОНОН

Баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии
ҷавонон, равнақи худшиносиву худогоҳӣ
ва ифтихори миллии онҳо дар шароити
соҳибистиқлолии мамлакат яке аз омилҳои
таҳкиму тақвият бахшидани истиқлолият ва
муҳимтарин фишанги ҳаракатдиҳандаи пешрафти ҷомеа мебошад.
Агар ба баромаду суханрониҳои Пешвои
миллат, ки хитобан ба ҷавонон ироа шудаанд, таваҷҷӯҳ намоем, мазмуну муҳтавои
асосии онҳоро ғояҳои ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ваҳдату ягонагии мардуми Тоҷикистон ташкил медиҳанд. Ҳанӯз
таърихи 7 апрели соли 1995 Сарвари давлат
зимни баромади хеш дар иҷлосияи Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин гуфта буданд: «Ҳалли вазифаҳои мураккаби таъмини
истиқлолияти воқеъии давлат имрӯз аз бисёр
ҷиҳат ба эҳсоси ватандӯстии умумимиллӣ,
муттаҳидии тамоми қувваҳои ҷамъият вобаста аст».
Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки
тарбияи ватандӯстӣ тақозои замон ва яке аз
самтҳои асосии сиёсати давлату Ҳукумат ба
шумор меравад. Фароҳам овардани фазои
мусоидаткунандаи меъёрию ҳуқуқии тарбияи ватандӯстии ҷавонон яке аз омилҳои
муҳиму асосии ин иқдом мебошад. Маҳз тавассути тавсеаи чунин фазо барои фаъолияти
пурсамар заминаи устувор гузошта мешавад.
Тарбия таъхирро намепазирад, гуфтаанд
ниёгони бузурги мо. Бо дарки ҳамин нуқта
агар воқеан мо мехоҳем, ки истиқлолияти
кишварамонро таҳким бахшем, Ватани хешро ободу шукуфон ва ҳамрадифи
кишварҳои мутараққӣ бинем, ин масъаларо мавриди иҷрои саривақтӣ қарор бояд
диҳем. Ватандӯстӣ ягон муаммои сарбаста ва
мафҳуми нофаҳмо нест. Муҳаббат ба Ватан,
эҳтирому риояи Конститутсияи мамлакат ва
қонунҳои ҷории он, эҳтиром ба арзишҳои илмию маънавӣ ва таърихӣ, муҳофизати марзу
бум ва табиати диёр, эҳтиром ба давлат ва
роҳбари он ҷавҳари аслии ин мафҳум аст.
Айни замон вазифаи мо аз он иборат аст,
ки ин муқаддасотро дар замири насли наврас
ва ҷавонон эҳё намуда, онҳоро ба ин самт
роҳнамоӣ созем. Ин тадбир аз оила ибтидо
гирифта, бояд дар мактабу донишгоҳ такмилу тақвият ёбад. Дар ин ҷода рӯй овардан

ба фарҳанги пурғановати миллатамон айни
муддаост.
Дорои таъриху маданияти бою қадима
будани миллати тоҷик ба ҷаҳониён маълум
аст. Осори илмию адабии ҳар кадом аз бузургони миллати мо, ки ба сернуфузтарин
забонҳои олам тарҷума ва нашр гардидаанд,
ҷаҳониёнро ба ҳайрат овардаанд.
Пешвои миллат таъкид бар он доштанд,
ки «Баҳри ба комёбиҳо ноил гардидан дар
замири аҳли ҷомеа ва пеш аз ҳама ҷавонон
эҳсоси гарми ватандориву ватанпарастӣ,
хештаншиносиву ифтихори миллӣ бояд амиқ
ҷой гирад». Барои амалӣ гардонидани ин
гуфтаҳои Сарвари давлат ҳар яки мо масъулияти бузургеро бар дӯш дорем.
Ҳар як кишвари олам барои рушду нумӯ
ва таҳкими давлатдорӣ, нуфуз ва эътибори
баланд, пеш аз ҳама ба ақлу хирад, бунёдкориву созандагии ҷавонон такя намуда, ояндаи дурахшони хешро бо онҳо мепайвандад.
Зеро мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар
баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат
хусусиятҳои таҳаввулот, стратегияи рушд ва
ояндаи кишварро муайян месозад.
Фаромӯш набояд кард, ки арзишмандтарин омиле, ки бақову устувории миллатро
кафолат медиҳад, тарбияи ватандӯстӣ ва
ташаккули эҳсоси худшиносиву худогоҳии
ҷавонон дар шароити имрӯза аст. Тавре Президенти мамлакат изҳор доштанд: “Ҳоло дар
назди ҷавонон масъалаҳое қарор доранд, ки
дар замони ҷаҳонишавӣ дарку ҳалли онҳо
аз ҷавонони мо дониши амиқ, ҷаҳонбинии
замонавӣ ва муҳимтар аз ҳама ҳисси баланди
миллӣ, худогоҳиву худшиносӣ ва самимона
дӯст доштани Ватанро талаб менамоянд.”
Ба таърихи инсоният назар карда, чунин
хулоса баровардан мумкин аст, ки масъалаи Ватан-Модар ва арҷ гузоштан ба ин
муқаддасот дар ҳама давру замон дар маркази таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа, бахусус нобиғаҳову
мутафаккирони миллатҳою халқиятҳои мухталифи ақсои олам буд. Имрӯз, ки ҷумҳурии
соҳибистиқлоли Тоҷикистон дар роҳи эъмори ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ
қарор дорад, тарбияи ватанпарастии ҷавонон
муҳимтарин фишанги ҳаракатдиҳандаи пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бо назардошти ин, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар ҷодаи тарбияи ватанпарастии ҷавонон пайваста тадбирҳо андешида
шуда, корҳои мушаххасу муайян амалӣ мегарданд.
Дар саҳифаҳои таърихи башар номи ҳар
халқу миллат тавассути илму фарҳанг ва
санъати ҳунари воломақомаш сабт мешавад. Муҳимтарин василаи баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии ҷавонон ташаккули
фарҳанги маънавию сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ
ва омӯзиши таърихи пурғановати миллати
худ ба ҳисоб меравад. Миллате, ки ояндаи
саодатманди хешро дидан мехоҳад, бояд ба
маънавиёт рӯй оварда ба ҷаҳонбинии илмӣ
такия бикунад. Сарчашмаи маънавиёт бошад, китоб аст.
Насли ҷавонро имрӯз бояд ба омӯхтани
асосҳои таъриху фарҳанги миллӣ равона намоем. Воқеан ҳам, агар мо хоҳони он бошем,
ки дар ниҳоди насли ҷавони кишвар эҳсоси
ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ифтихор аз
давлатдории миллии хеш маскан дошта бошад, онҳо қабл аз ҳама бояд аз забон, таърих
ва фарҳанги пурғановату арзишмандамон
огаҳии ҳар чи бештар дошта бошанд.
Дар рӯзгоре, ки мо ба сар мебарем, шояд
бештар аз миллатҳои дигар ба китоб ниёзманд бошем. Китоб имрӯз барои мо наметавонад фақат воситаи интиқоли меросҳои
илмӣ ва фарҳангии гузашта ба оянда ва ё
парвариши зеҳну фикр дар сатҳи ҷомеа бошад. Рисолати китоб имрӯз беш аз он аст, ки
мо тасаввур мекунем. Ин ганҷинаи бебаҳои
маънавӣ дар ҷомеаи имрӯз рӯҳи боиффат ва
шуҷоъро дар ҷавонон парвариш медиҳад.
Китоби хуб ва арзишманд барои ҷавонон
як мураббии бузург аст. Махсусан дар ин замона, ки таҳоҷуми фарҳангӣ ба пояҳои суннатии ахлоқи ҷомеаи мо теша мезанад ва
раванди ҷаҳонишавӣ бисёр арзишҳои маънавиро ба коми худ фурӯ мебарад.
Ташаккули шахсият дар ҷомеа маҳз тавассути донишу хирад ба даст меояд, ки дар
ин раванд нақши китоб аз ҳама муҳим аст.
Агар ба китобҳои нодири бузургони миллати хеш ҳар чӣ бештар рӯй оварем, ҳамон
андоза ба худшиносӣ мерасем.. Ҳифз намудани фарҳанги миллӣ аз таъсири таблиғоти
ифротгароёна маҳз тавассути бархурдорӣ аз
таъриху маданияти пурғановати миллӣ муяс-

сар мешавад. Аз ин рӯ, ҷавононро лозим аст,
ки китобҳои таълифнамудаи донишмандони
гузашта ва муосири миллати худро ҳарчӣ
бештар хонанд ва онҳоро дар зиндагӣ чун дастуру роҳнамо истифода намоянд.
Дар
раванди
тарбияи
ватанпарастии ҷавонон субъектҳои тарбия – оила,
муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои таълимии ҳамаи намуд ва зинаҳо, муассисаҳои
фарҳанг, сохторҳои давлатии масъули тарбия, аз ҷумла мақомоти қудратии мамлакат
бояд дар маҷмӯъ низоми ягонаро ташкил
диҳанд. Дар чунин маврид, ҳадафи тарбия
низ ягона буда, тарзу услубҳои он гуногун
буда метавонанд. Яке аз шартҳои муҳими
пойдории низоми ягонаи тарбияи ватанпарварии ҷавонон ин робитаи ногусастании
ҳамаи унсурҳои он, аз мадди назар дур накардани ҳадафу ормонҳоест, ки низоми номбурда барои ба даст овардани онҳо талош
меварзад. Зеро сабаби бақо ва пойдории ҳама
гуна низомҳои идеологӣ, ин мавҷудияти ормон ё ҳадафи ягона аст. Масалан, ҷозибият
ва пойдории дини ислом аз тавҳид сарчашма мегирад. Аз ин нуқтаи назар, дар раванди тарбияи ватанпарастии ҷавонон ҳамаи
субъектҳои тарбия бояд барои расидан ба
як ҳадаф талош варзанд, танҳо ҳамон вақт
натиҷаи дилхоҳ ба даст меояд.
Чуноне ки зикр кардем, ин ҳадаф пеш аз
ҳама таъмини ягонагии Тоҷикистон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи воҳид донистани он
аст. Ормони асосии насли ҷавони тоҷик бояд
шукуфоии ояндаи кишвари худ бошад.
Ватандӯстӣ падидаест, ки инъикоскунандаи хусусиятҳои рӯҳиву равонии афроди
ҷомеа, дараҷаи шинохти мақом ва нақши таърихиву сиёсии миллат ва шинохти ҷойгоҳи
худ дар тамаддуни ҷаҳонӣ, ташаккули ифтихору ғурури созандагии миллӣ аст. Сатҳ
ва дараҷаи он бештар аз дониш, ақл, зеҳн ва
хирад вобаста аст. Бояд зикр намуд, ки қисме
аз ин арзишҳо ба таври ирсӣ дар ниҳоди ҳар
як инсон нуҳуфтаанд ва такомулу ба сатҳи
сифати ахлоқӣ расонидани онҳо вазифаи
оила ва муассисаҳои соҳаи таълиму тарбия,
аз ҷумла бахши фарҳанг ба шумор меравад.
Абдураҳмон Хонзода
Бахтиёр Ҳамдам,
бознашри фишурдаи матлаб аз китоби
Эмомалӣ Раҳмон – ҳомӣ ва
раҳнамои ҷавонон
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дар ростои таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ
Ҳамзамон
дар рафти
семинар-машварат
Раҳмонзода Абдулло доир
ба сиёсати хирадмандонаи
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон, ҳадафу
мақсадҳои созандаи ҲХДТ,
пешгирӣ
шомилшавии
ҷавонон ба терроризму экстремизм ва саӽмгузор будан
дар таҳкими сулҳу суботи
кишвар андешаронӣ намуд.
Дар идома ба ду нафар

БУНЁДКОРӢ МАРОМИ ҲАР ЯК СОКИНИ МОСТ!

Ба истиқболи сазовори ҷашни 30- солагии
Истиқлолияти
давлатӣ.
Кормандони масъули Ку-

митаи иҷроияи
ноҳияи Фархор
Аксияи ҳизбии
мекунем!” дар

ҲХДТ дар
дар доираи
“Якҷоя ҳал
ташкилоти

ибтидоии “Наврӯз”-и деҳаи
Наврӯзи ҷамоати деҳоти
20-солагии Истиқлолияти
Тоҷикистон бо аъзо ва
ҷонибдорони ҳизб корҳои
ободониро ба роҳ монданд.
Дар ин рӯз сокинони
деҳа ба ҳашар баромада,
роҳи байни деҳаро ба масофаи зиёда аз 1 км сангфарш
карда,
инчунин,
чароғонкунии деҳаро низ ба
анҷом расониданд.
н.ФАРХОР

БАРОИ миллати ХУД СОДИҚОНА ВА
СИФАТНОК ХИЗМАТ меНАМОЕМ
Дар доираи Соли баланд
бардоштани
масъулияти
шаҳрвандӣ. Дар ташкилоти
ибтидоии «КАТС» оид ба
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ вохӯрӣ доир
гардид.
Раиси Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар
Наҷидуллоев Тавакал, вакили Маҷлиси вакилони халқи
шаҳр Баротова Баргигул дар
вохӯрӣ иштирок дошта, оид
ба сиёсати Роҳбари давлат дар соҳаи тандурустӣ
ва ҳадафҳои созандаи ҳизб
андешаронӣ карданд.
Сипас, шахси масъу-

ли ташкилоти ибтидоии
«КАТС» Мурод Мавлонбердиев доир ба фаъолияти
ташкилоти ибтидоӣ мухтасар ҳарф зада, қайд кард, ки
ташкилоти ибтидоӣ яке аз
ташкилотҳои калонтарини

ҳизбӣ ба шумор рафта, барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои Оинномавӣ
ва барномавии ҲХДТ ҳамаҷониба кӯшиш ба харҷ дода
истодааст.
ш.БОХТАР

БАРГУЗОРИИ СЕМиНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ
ДАР НОҲИЯИ НОСИРИ ХУСРАВ

Дар доираи Соли баланд
бардоштани
масъулияти
шаҳрвандӣ. Бо иштироки
раиси Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар вилояти
Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ бо раисони
ташкилотҳои
ибтидоии
ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси
вакилони халқи ноҳия,
имомхатиб ва хатибони
масчидҳои панҷвақта, раисони деҳаю маҳаллаҳо семинар –машварати ҳизбӣ доир
ба самтҳои афзалиятноки
фаъолияти Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон
баргузор гардид.
Раҳмонзода
Абдулло
ба
иштирокдорони семинар-машварат оид
ба

иҷрои дастуру супоришҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ-Пешвои
миллат,
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
ҷиҳати боз ҳам густариш
додани иртибот бо мардум, ҷалби оммаи васе дар
амалӣ намудани ҳадафу
мақсадҳои созандаи ҳизб,
татбиқи ҳадафу вазифаҳои
сохторҳои ҳизбӣ бо ҷалби
сокинон, саҳм гузоштан дар
таҷлили сазовори 30- солагии Истиқлолияти давлатӣ,
барои ташкилотҳои ҳизбии
вилоят эълон гардидани
«Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ»

муфассал суханронӣ намуд.
Вакилони
маҷлисҳои
маҳаллӣ вазифадор гардиданд, ки доир
ба
амалҳои ноҷавонмардона
ва маводҳои муғризонаи
гурӯҳхои
террористиву
экстремистӣ,
аз ҷумла
ТТЭ
ҲНИ,
Гурӯҳи-24,
анҷумани
озодандешони
тоҷик, «Паймонӣ миллӣ»,
ки
дар
хориҷи кишвар
тариқи
шабакаҳои
интернетӣ ҳар гунна иғвою
хабарҳои бардӯрӯғ пахш
намуда, обрӯи кишвар ва
фарзандони
бедордилу
ватандӯсти моро, паст мезананд, бетараф набошанд,
барои саркубу хомӯш намудани туҳмату буҳтонҳои
онҳо вокунишҳои фаврӣ
пешниҳод намоянд.
Дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилотҳои
ибтидоии “Рӯзиобод” ва
“20- солагии Истиқлолият”
корҳои ободонӣ роҳандозӣ
карда шуда, дар он сокинон
ба корҳои тахту ҳамвор кардани роҳҳои деҳаҳо машғул
шуданд.
н.Н.ХУСРАВ

ВАТАнаМОНРО БО МЕҲНАТИ СОФДИЛОНА ОБОД
ХОҲЕМ КАРД!
Ба истиқболи сазовори ҷашни Истиқлолияти
давлатӣ. Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Гулобод»
хониши сиёсӣ ва иҷрои амалии аксияи ҳизбии «Якҷоя
ҳал мекунем!» бо иштироки
кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон
дар ноҳия гузаронида шуд.
Масъулин
зимни
андешаронӣ доир ба дастуру супоришҳои мақомоти
болоии ҳизб сухан гуфта,
қайд карданд, мақсади асосии эълон гардидани солҳои
2019-20121«Солҳои рушди
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ДАР БАЛАНД ГАРДИДАНИ
МАСЪУЛИЯТИ СОКИНОН МУСОИДАТ НАМУД

Дар доираи Соли баланд
бардоштани
масъулияти
шаҳрвандӣ. Дар ташкилоти
ибтидоии “Умаров Мирзо”
семинар-машварати
ҳизбӣ бо иштироки Раиси Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб Раҳмонзода
Абдулло Қурбоналӣ, узви
Кумитаи иҷроияи вилоятӣ
ва ноҳиявии ҳизб, раиси
ноҳияи Восеъ Ғафурзода
Мȳсо Зариф доир гардид.
Инчунин, дар семинармашварати ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси вакилони халқи
ноҳия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони
ташкилотҳои ибтидоӣ дар

деҳаву маҳал, эмомхатибону аъзо ва ҷонибдорони
ҲХДТ ширкат варзиданд.
Сараввал
Ғафурзода
Мӯсо
Зариф
семинармашваратро ифтитоӽ намуда, зикр кард, ки яке
аз рукнӽои давлатдорӣ
ин қувваӽои мусаллаӽаш
мебошад. Бинобар ин мо
бояд ба ҷавонон ин нуктаи муӽимро фаӽмонем,
ки хизмат ба Ватан-Модар
қарзи фарзандӣ ва имонии
ӽар як ҷавонмарди бонангу
номус буда, мактаби бузурги ҷасорат, шуҷоат ва
ватандорӣ ба ҳисоб меравад.

донишҷȳёни
лаёқатманд
стипендияҳои ҳизбӣ дода
шуда, 6 нафар аъзои фаъоли
ҲХДТ бо ифтихорномаӽо
сарфароз гардонида шуданд.
Дар қисмати амалии
Аксияи ҳизбии “Якҷоя ҳал
мекунем!” дар ташкилоти ибтидоии “С.Ҷумаев”
масъулин аз рафти корҳои
ободонӣ,
тоза намудани
ҷȳю заҳбурҳо ва фаъол будани сокинон дар ободонии
маӽалли зисти худ дидан намуданд.
н.ВОСЕЪ

АҚЛҲОРО АҚЛҲО ЁРӢ ДИҲАД, МАШВАРАТ ИДРОКУ
ҲУШЁРӢ ДИҲАД
Дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ. Семинар-машварати ҳизбӣ дар
маҷлисгоҳи
Мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён баргузор гардид.
Дар семинар-машварат
вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, раисони
ташкилотҳои ибтидоӣ, раисони кумитаҳои маҳал ва
ходимони дин иштирок доштанд.
Семинар-машварат
бо сухани ифтитоҳии раиси
Кумитаи
иҷроияи
вилоятӣ Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ оғоз гардида, дастуру супоришҳои
Роҳбарияти Олии ҲХДТ
ва фаъолияти ташкилотҳои

ибтидоӣ дар семоҳаи якуми соли ҷорӣ баррасӣ карда
шуданд.
Баъдан барои саҳми арзанда гузоштан дар фаъолияти ҳизбӣ роҳбарони як
қатор ташкилотҳои ибтидоӣ
бо Ифтихорномаҳои Кумитаи иҷроияи вилоятии
ҲХДТ сарфароз гардонида шуда, ба ду нафар
донишҷӯён Валиева Фоти-

ма ва Қосимова Суҳайло
стипендияи ҳизбӣ тақдим
карда шуд.
Инчунин, дар охир дар
партави Аксияи ҳизбии
“Якҷоя ҳал мекунем!” ба 10
нафар шахсони ниёзманди
ҷомеа аз ҳисоби маблағҳои
шасхии
раиси Кумитаи
иҷроияи ноҳиявии ҳизб
маводҳои ғизоӣ кӯмак расонида шуд.
н.ҚУБОДИЁН

МО БАРОИ ОБОДИИ ДИЁРИ ХЕШ МАСЪУЛИЯТИ
БАЛАНД ДОРЕМ!

Ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии
Истиқлолияти
давлатӣ.
Дар ташкилоти ибтидоии «Обшорон»-и ҷамоати
деҳоти Обшорони ноҳияи

Шаҳритуз доир ба самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон хониши сиёсӣ
баргузор гардид.
Дар он раиси Кумитаи

иҷроияи ноҳиявӣ Шаропов Ҳомидҷон дар бораи
ҳадафҳои асосии сиёсати
дохилӣ ва берунии кишвар
ва эълон шудани солҳои
2019-2021 Солҳои рушди
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ андешаронӣ намуд.
Дар қисмати амалии
Аксияи ҳизбии “Якҷоя ҳал
мекунем!”
бахшида ба
ҷашни сазовори 30- солагии Истиқлолияти давлатӣ
роҳҳои деҳа тахту ҳамвор
ва сангфарш карда шуданд.
н.ШАҲРИТУЗ

ҲХДТ -ҲИЗБИ СОЗАНДАВУ БУНЁДКОР!

мардумӣ» ин боз ҳам обод
кардани Тоҷикистон ва
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии
аҳолӣ бо роҳи беҳтар кардани инфрасохтори деҳот мебошад.
Дар иҷрои амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал ме-

кунем!» сокинон ба таъмир
намудани роҳи пиёдагарди
деҳа ва насб кардани шиору овезаҳои таблиғотӣ дар
роҳи марказии деҳа машғул
шуданд.
н.ҲАМАДОНӢ

Дар ташкилоти ибтидоии «Баҳористон»-и шаҳри
Левакант оид ба самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.
Масъулини ҳизбӣ зимнан оид ба сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу
ваҳдати
миллӣ-Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон суханронӣ карда, аз
ҳамагон ҷиҳати расидан ба
қадру манзалати хизматҳои
Роҳбари давлат дар рушду

нумуи Ватан даъват ба амал
оварданд.
Дар иҷрои қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя
ҳал мекунем!» сокинон
ба тозаю озода намуда-

ни гирду атрофи хонаҳои
истиқоматии
худ, сафед
кардани дарахтон ва тоза
намудани ҷӯйборҳои обгузар машғул гардиданд.
ш.ЛЕВАКАНТ

Њамрози халќ

№
№ 8,
8, 29
29 апрели
апрели соли
соли 2019
2019
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дар ростои соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ
СОХТМОНИ ИНШООТҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР
ДЕҲОТ РӮ БА АФЗОИШ ДОРАНД

Дар ташкилоти ибтидоии «Даҳана»-и ҷамоати
деҳоти Ғаллаободи ноҳия
оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ
баргузор гардид.

Зимнан масъулин атрофи дастуру супоришҳои
мақомоти болоии ҲХДТ
андешаҳои хешро баён дошта, ҳамагонро барои боз
ҳам рушду равнақ бахши-

дани корҳои ободонӣ дар
деҳот раҳнамоӣ карданд.
Ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии
Истиқлолияти давлатӣ дар
доираи Аксияи ҳизбии
«Якҷоя
ҳал
мекунем!»
бо дастгирии соҳибкори
муваффақ, узви фаъоли
ҲХДТ дар деҳа як дад бунгоҳи тиббӣ ва сартарошхонаи замонавӣ сохта шуда,
иншоотҳои хизматрасонӣ
дар арафаи ба истифодадиҳӣ
қарор доранд.
н.ХУРОСОН

ҲУНАРМАНД ҲЕҶ ГОҲ ДАСТНИГАРУ МУҲТОҶ НАМЕШАВАД!
Дар доираи Соли баланд
бардоштани
масъулияти
шаҳрвандӣ. Дар ташкилоти
ибтидоии “Дара”-и ҷамоати
деҳоти Балҷувон оид ба
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.
Дар суҳбат намояндаи
сохтори ҳизбӣ зикр кард,
ки фаъолияти занону духтарон дар тамоми соҳаҳои
хоҷагии халқ яке аз самтҳои
асосии ҷомеаи ҳуқуқбунёду
демократии ҷумҳурӣ мебошад. Арҷгузорӣ ба меҳнату
заҳмати занону духтарон аз
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
махсусан

БАРОИ СОЗАНДАГӢ ВА РУШДИ БОСУБОТИ ВАТАН
ДОИМО ОМОДАЕМ

Дар ростои Соли баланд
бардоштани
масъулияти
шаҳрвандӣ. Дар деҳаи Дилнишини ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Пушинг” оид

ба самтҳои афзалиятноки
фаъолияти ҳизбӣ хониши
сиёсӣ баргузор гардид.
Дар он
Каримов
Пирмаҳмад раиси Кумитаи

Дар доираи “Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ”. Дар доираи
ҷадвали тасдиқнамудаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон бо раисони ташкилотҳои ибтидоии
ҳизбии корхонаву муассиса
ва деҳаю маҳаллаҳо, вакилони Маҷлиси вакилони

Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон намунаи
беҳтарин қадршиносӣ ба
фаъолияти занону духтарон
ба ҳисоб меравад.
Дар охир масъулин аз
занону бонувон барои боз

ҳам рушд додани анъанаҳои
неки ниёгон даъват ба амал
оварда, иброз доштанд, ки
ҳунарманд ҳеҷ гоҳ дастнигару муҳтоҷи касе намешавад.
н.БАЛҶУВОН

Дар он масъулин атрофи дастуру супоришҳои
мақомоти болоии ҲХДТ
суханронӣ намуда, иброз
доштанд,ки ҳар яки моро

лозим аст дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳми
арзанда гузорем ва Ватани азизамонро бо меҳнати
содиқона боз ҳам ободу
шукуфон созем.
Баъдан бахшида ба
истиқболи сазовори ҷашни
30-солагии Истиқлолияти
давлатӣ дар қисмати амалии Аксияи ҳизбии «Якҷоя
ҳал мекунем!» масофаи 200
метр роҳи деҳа сангфарш
карда шуд.
н.ТЕМУРМАЛИК

халқи ноҳия ва имомхатибони масҷидҳои ҷомеъу
панҷвақтаи нохияи Ҷайҳун
оид ба амалӣ намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
ки дар маҷлиси Кумитаи
иҷроияи Марказӣ санаи 7
феврали соли 2019 баён доштанд семинар-машварати
ҳизбӣ баргузор гардид.
Дар кори он раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Раҳмонзода
Абдулло Қурбоналӣ, Узви
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи Ҷайҳун, раиси
ноҳияи Ҷайҳун Аминзода

Фотеҳи Файзулло, раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода
Тағоймурод ва ҳамчунин
кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Ҳусейнзода
Наврӯз ва Амирзода Аловуддин иштирок доштанд.
Раҳмонзода
Абдулло Қурбоналӣ - дар баромади худ қайд намуд,
ки бо мақсади дар амал
татбиқ намудани дастуру
супоришҳои Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон, ки дар
Маҷлиси Кумитаи иҷроияи
Марказӣ санаи 7 феврали
соли 2019 баён доштанд ва
дигар масъалаҳои дохили

ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ аз
ҷумла, пойдории сулҳу
субот,
таъмини
рушди
рӯзафзуни иқтисоди кишвар, пос доштани арзишҳои
миллӣ, дастовардҳои даврони
соҳибистиқлолӣ,
омодагиҳои ҷиддӣ дидан
барои маъракаҳои муҳимми
сиёсии дарпешистода, иртиботи доимӣ доштани вакилони ҳизбӣ бо мардум ва
боз ҳам тақвият бахшидани
фаъолияти
ташкилотҳои
ибтидоӣ ибрози ақида намуданд.
Инчунин, узви Раёсат ва
Кумитаи иҷроия, муовини
раиси шаҳри Кӯлоб Исмоилзода Саидмурод фаъолияти Кумитаи иҷроияро
назаррас унвон намуда,
қайд кард, ки КИ ҲХДТ дар
шаҳри Кӯлоб дар ташаккули
мафкураи сиёсӣ, иҷтисодӣ
ва фарҳангии ҷомеа корҳои
тарғиботиро ба таври фарогир ба роҳ монда, дар рушди
маънавиёти ҷомеа ва иртибот бо мардум саҳми назаррас гузошта истодааст.
Дар қисмати ҷамъбастии
чорабинӣ ба шаҳрвандоне,

ки фарзандони худро ихтиёран ба сафи Қувваҳои
мусаллаҳи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сарфарбар намуданд ва шахсоне, ки
саҳми назаррас дар амалишавии Аксияи ҳизбии
“Якҷоя ҳал мекунем!” гузоштаанд, бо Сипосномаҳои
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
шаҳри Кӯлоб қадршиносӣ
шуданд.
Ҷойи зикр аст, ки ҳанӯз
то оғози кори маҷлис Аксияи ҳизбӣ таҳти унвони
“Якҷоя ҳал мекунем!” дар
маҳаллаи Нурободи шаҳри
Кӯлоб бо иштироки раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон роҳандозӣ
шуда, дар доираи аксия сокинон дар сангфарш сохтани роҳҳо саҳм гузоштанд.
Ҳамзамон, миёни сокинон
армуғонҳои
таблиғотӣ
тақсим карда шуданд. Дар
фарҷом ба нафароне, ки дар
корҳои созандагию ободонӣ
саҳм доштанд, ҳамчун сокинони маъулиятишинос бо
Сипосномаҳои КИ ҲХДТ
дар шаҳри Кӯлоб сарфароз
гардиданд.
ш.КӮЛОБ

ҳизбӣ ин семинар-машварат
аз тарафи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон
ба нақша гирифта шудааст.
Гузашта
аз
ин
Раҳмонзода Абдулло оид
ба самтҳои афзалиятноки
фаъолияти ҲХДТ муфассал
суханронӣ намуда, иброз
доштанд, ки ба таъкиди
Раиси ҳизбамон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон, боло
бурдани обрӯ ва нуфузи
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон вазифаи ҷонии
ҳар як аъзои ҳизб мебошад. Имрӯз ҳизб ба қувваи
бузург табдил ёфтааст, ки
ҷиҳати ҳалли саривақтии
мушкилоти мардум бояд
расидагӣ кунад.
н.ҶАЙҲУН
пули деҳаро кори савоб ва
обод намудани як гӯшаи
диёр дониста, тасмим гирифтанд, ки дар оянда низ
корҳои созандагиро дар
деҳа ва ҳудуди ҷамоат ба
роҳ мемонанд.
Аз ҷониби намояндагони Кумитаи иҷроияи

ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН
ТАФАККУРИ СОЗАНДАИ ҶОМЕАРО БЕДОР МЕСОЗАД!
Маҷлиси васеи Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри
Кӯлоб таҳти Раёсати раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳри Кӯлоб Орзу
Ҳамидиён баргузор гардид.
Дар кори маҷлис раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Раҳмонзода
Абдуллло ва узви Раёсат ва
Кумитаи иҷроия, муовини
раиси шаҳри Кӯлоб Исмоилзода Саидмурод, роҳбарони
ташкилотҳои ибтидоӣ, вакилони ҳизбӣ ва фаъолон
иштирок намуданд.
Зимнан фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
шаҳри Кӯлоб дар се моҳи
соли 2019 натиҷагирӣ карда шуда, оид ба тадбирҳои
КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб
ҷиҳати баланд бардоштани
сатҳи касбӣ ва масъулияти
узви ҳизб дар доираи одобномаи корманди ҳизбӣ ва
дигар масъалаҳо баррасӣ
ва қарорҳои дахлдор кабул
карда шуданд.
Нахуст, раиси Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри
Кӯлоб Ҳамидиён Орзу
ба сухан баромада, оид
ба фаъолияти КИ ҲХДТ
дар шаҳри Кӯлоб дар се
моҳи соли 2019 дар назди
ҳозирин ҳисобот дод.
Сипас, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Абдулло Раҳмонзода вобаста

Аксияи тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя
ҳал мекунем!” раҳнамоӣ
кард.
н.ДАНҒАРА

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ БО ФАЪОЛОН ДАР
НОҲИЯИ ҶАЙҲУН!

ОБОДИИ ВАТАН ДАР ДАСТИ ХУДИ МОСТ!

Дар ташкилоти ибтидоии “Давад-Ҳалқаёр” оид ба
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия
оид ба ҳадафҳои барномавии ҲХДТ
андешаронӣ
карда, сокинонро ҷиҳати
дар
сатҳи
баланди
ватандӯстона истиқбол гирифтани ҷашни сазовори
30- солагии Истиқлолияти
давлатӣ ба корҳои созандагию бунёдкорӣ дар доираи

ДАР ОБОДИИ ВАТАН САДОҚАТМАНДОНА САҲМИ
ХУДРО МЕГУЗОРЕМ!

Хониши сиёсӣ ва корҳои
созандагию бунёдкорӣ ба
истиқболи ҷашни 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва ҷиҳати амалӣ намудани
Аксияи ҳизбӣ таҳти унвони
«Якҷоя ҳал мекунем!» дар

деҳаи Қамбарии ҷамоати
деҳоти ба номи Гулсара
Юсуфова баргузор гардид.
Мардуми деҳаи Қамбарӣ
дар ин рӯз сарҷамъона
ба ҳашар баромада, пули
деҳарро
мустаҳкамбандӣ
намуданд. Мардум тармими

ноҳиявии Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон
атрофи сиёсати имрӯзаи дохиливу хориҷӣ ва самтҳои
афзалиятноки фаъолияти
ҳизбӣ андешаронӣ карда
шуд.
н.ЁВОН

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ САДОҚАТИ
СОКИНОНИ МАҲАЛРО БА ВАТАН ДУЧАНД НАМУД

Дар ташкилоти ибтидоии “Маорифчиён” семинар-машварати
ҳизбӣ
бо иштироки Раиси Кумитаи иҷроияи вилоятии
ҳизб Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, узви Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва
ноҳиявии ҳизб, раиси ноҳия
Саидзода
Нурмуҳаммад
доир гардид.
Инчунин, дар семинармашварати ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси вакилони халқи
ноҳия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони
ташкилотҳои ибтидоӣ дар
деҳаву маҳал, эмомхатибону аъзо ва ҷонибдорони
ҲХДТ ширкат варзиданд.
Зимнан
масъулин
аз гармхона
ва сехи

дӯзандагии
ташкилоти
ибтидоӣ дидан намуда, ба
меҳнату ҳунаромӯзии занону духтарон таҳсину офарин
хонда, ба онҳо маслиҳатҳои
муфид доданд.
Ҳамзамон
дар рафти
семинар-машварат
Раҳмонзода Абдулло доир
ба сиёсати хирадмандонаи
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон, ҳадафу

мақсадҳои созандаи ҲХДТ
дар таҳкими сулҳу суботи
кишвар андешаронӣ намуд.
Дар қисмати амалии
Аксияи ҳизбии “Якҷоя ҳал
мекунем!” дар ташкилоти
ибтидоии “Найсон” корҳои
ободонӣ
роҳандозӣ гардида, аз рафти сангфаршкунии роҳи дохили деҳа
ҳамагон дидан намуданд.
н.ДӮСТӢ
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дар ростои таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ
Ҳамчунин, иштирокдорон қайд намуд, ки
бо меҳнати аҳлона дар
сабзу хуррам гардонидани маҳали зист ва диёри
зебоманзари Ховалинг
саҳми арзандаи худро
мегузоранд.
Баъдан дар асоси Аксияи ҳизбии “Якҷоя ҳал

БАРОИ БАРГУЗОРИИ ЧОРАБИНИҲОИ МУҲИМ АЗ
ИМРӮЗ МЕБОЯД ОМОДА БУД!

Бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Раҳмонзода
Абдулло Қурбоналӣ, муовини раиси ноҳияи Ҷ.Балхӣ
Абдусаломзода Анзурат ва
раиси КИ ҲХДТ дар ноҳия

Абдулҳаев Маҳмадсаид дар
толори мақомоти иҷроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия бо раисони
ташкилотҳои
ибтидоии
ҳизбии ноҳия, вакилон,
имомхатибони масҷидҳо,

фаъолони ҳизб ва вакилони
маҷлиси вакилони халқи
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ
семинар-машварати ҳизбӣ
баргузор гардид.
Дар кори он масъулин оид ба вазифаҳои
аввалиндараҷаи
вакилон, фаъолон, аъзо ва
ҷонибдорони ҳизб, инчунин
имомхатибону кормандони масъули ҳизб маълумоти муфассал дода, ҷиҳати
иҷрои босифату саривақтии
дастуру
супоришҳои
роҳбарияти
давлат
ва
сохторҳои болоии ҳизб даъват бар амал оварда шуд.
н.Ҷ.БАЛХӢ

ҲХДТ -ТАБЛИҒГАРИ КОРҲОИ ОБОДОНИВУ
СОЗАНДАГӢ ДАР КИШВАР

Ба истиқболи сазовори ҷашни 30- солагии
Истиқлолияти
давлатӣ.
Мутобиқи нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш
дар
ташкилоти ибтидоии хоҷагии деҳқонии
«Шарифбек» -и ҷамоати
деҳоти Тоҷикобод бахшида ба ҷашни 30- солагии Истиқлолияти давлатӣ,
эълон гардидани Солҳои
рушди деҳот, сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ ва дар
амал
татбиқ
намудани

қисмати тарғиботӣ- амалии
Аксияи ҳизбӣ таҳти унвони
«Якҷоя ҳал мекунем!» бо
иштироки сокинон ва аъ-

зои фаъоли ҲХДТ қисме аз
роҳҳи байни маҳалла мунфарш карда шуд.
н.ВАХШ

шаҳр, раисони ташкилотҳои
ибтидоии ҳизбӣ, раисони
кумитаҳои маҳал ва ходимони дин семинар-машварти ҳизбӣ дар доираи Соли

баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ баргузор
гардид.
Семинар-машварат бо
сухани ифтитоҳии раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон Раҳмонзода
Абдулло оғоз гардида, фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар семоҳаи
якуми соли ҷорӣ баррасӣ
шуда, тартиб ва мавзӯъи
баргузории вохӯриҳо, хониши сиёсӣ бо аҳолӣ ва
ҷонибдорони ҳизб барои
фаъолияти минбаъда дар
соли 2019 таҳрезӣ карда
шуданд.
ш.НОРАК

ТАБЛИҒОТ ТАВАССУТИ КОРҲОИ ОБОДОНИВУ
СОЗАНДАГӢ ВУСЪАТИ ТОЗА МЕГИРАД!

Дар доираи ҷадвали баргузории хонишҳои сиёсӣ
ва
чорабиниҳои
ҳизбӣ
дар ташкилоти ибтидоии
деҳаи «Момандиён» оид
ба татбиқи қисмати амалии
Аксияи тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ таҳти унвон «Якҷоя
ҳал мекунем!» дар доираи
Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ
вохӯрӣ баргузор гардид.
Сипас дар деҳа Аксияи
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя

таи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳия Ҳасан Қурбонов
дар бораи самтҳои афзалиятноки фаъолияти
ҲХДТ ба таври муфассал
маълумот дод.

мекунем!” дастаҷамъона
ба кор баромада, бехи дарахтони ду шафати роҳи
деҳаро нарм карданд.
н.ХОВАЛИНГ

Дирӯз
бо иштироки
раиси
Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
Раҳмонзода
Абдулло
бо
фаъолон,
раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ ва
панҷвақтаи ҳудуди ноҳия,

вакилони Маҷлиси вакилони халқии ноҳия семинармашварати ҳизбӣ баргузор
карда шуд.
Зимнан раиси Кумитаи
иҷроияи
ноҳиявии
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Назарзода
Толибҷон семинар- машварати ҳизбиро ҳусни оғоз
бахшид.
Баъдан Раҳмонзода Аб-

дулло зимни баромадаш
дар бораи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ,
ҳадафҳои созандаи ҳизб,
робитаву
саҳмгузории
гурӯҳи вакилии ҳизбӣ дар
мафкурасозии миллӣ, таъсири ташкилотҳои динӣ дар
ақидасозии мардум ва дигар
мавзӯъҳои рӯзмарра ибрози
андеша кард.
Дар охир
ба 4 на-

фар
фаъолони
ҲХДТ
Сипосномаҳо ва ба 3 нафар
билетҳои ҳизбӣ тақдим карда шуданд.
Баъдан дар маркази
ноҳия санги асос барои
оғози корҳои сохтмонии
бинои маъмурии ҲХДТ
гузошта шуда, ба корҳои
сохтмонӣ оғоз бахшида
шуд.
н.Ш.ШОҲИН

ОБОДИИ МАҲАЛ АЗ МАСЪУЛИЯТИ БАЛАНДИ МО
ВОБАСТА АСТ!

Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Сармантой-2”-и
ҷамоати деҳоти Озодагони
ноҳия хониши сиёсӣ оид
ба самтҳои афзалиятноки
фаъолияти ҳизбӣ баргузор
гардид.
Дар он кормандони Кумитаи иҷроияи ноҳиявии
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иштирок
дошта, оид ба муҳтавои

Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Раиси
муаззами ҳизб, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ва
ташаббусҳои байналмилалии Призиденти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар масоили
об, эълон гардидани солҳои
2019-2021 ҳамчун Солҳои

рушди
деҳот,
сайёҳū
ва
хунарҳои
мардумӣ,
саҳмгузорӣ дар корҳои
ободонӣ, зебогардонӣ ва
созандагӣ суханронӣ намуданд.
Дар чорабинӣ ҷиҳати
тадбиқи қисмати амалии
Аксияи тарғиботӣ – амалии
ҳизбӣ масъулин дар якҷоягӣ
бо
сокинон
қубурҳои
оҳанини деҳаро канда даруни онҳоро тоза намуданд.
Дар охир сокинони
маҳал бо итминони комил
иброз доштанд, ки 30-солагии Истиқлолияти давлатиро сазовор пешвоз мегиранд
ва баҳри ободу зебо гардонидани маҳалаашон саъю
талош менамоянд.
н.ПАНҶ

Гулпарварӣ хоси мардуми бомаданият аст!
ҳал мекунем!» роҳандозӣ
гардида,
сокинон
бо
шукргузорӣ аз фазои сулҳу

суботи кишвар ба корҳои
ободонӣ машғул шуданд.
н.МӮЪМИНОБОД

СОКИНОНИ ДЕҲА ПАЙРАВИ КОРҲОИ ОБОДОНИВУ
СОЗАНДАГИИ ҲХДТ МЕБОШАНД!

Дар
ташкилоти ибтидоии
«Мирзообод»-и
деҳаи Мирзоободи ҷамоати
деҳоти ба номи Калинин
оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ

Дар ташкилоти ибтидоии “Дараи Мухтор”-и
ҷамоати деҳоти Ҷомбахт
хониши сиёсӣ гузаронида шуд.
Намояндагони Куми-

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ВА ОҒОЗИ КОРҲОИ
СОХТМОНИ БИНОИ МАЪМУРИИ ҲХДТ ДАР НОҲИЯИ
ШАМСИДДИН ШОҲИН

СЕМИНАР-МАШВАРАТИ ҲИЗБӢ ДАР ШАҲРИ НОРАК

Дар маҷлисгоҳи Мақомоти иҷроияи ҳоки-мияти
давлатии шаҳри Норак
бо иштироки вакилони
Маҷлиси вакилони халқи

СОКИНОНИ МАҲАЛ ДАР САРСАБЗИИ ДИЁР САҲМИ
АРЗАНДА МЕГУЗОРАНД

баргузор гардид.
Зимнан
масъулини
ҳизбӣ дар бораи дастуру
супоришҳои мақомоти болоии ҳизбӣ андешаронӣ намуда, ҳамагонро ба корҳои

созанда даъват карданд.
Инчунин, дар идома
дар доираи баргузории
Аксияи ҳизбии «Якҷоя
ҳал мекунем!» як қатор
корҳои хайриявӣ ба анҷом
расонида шуд. Аз он
ҷумла сангфарш намудани роҳи маҳалла, насби 14
адад симчӯбҳои бетонӣ,
чароғонкунии маҳалла ва
гузаронидани хатти оби
нӯшокӣ бо мақсади сазовор
ҷашн гирифтани 30-солагии
Истиқлолияти давлатӣ баргузор гардид.
н.А.ҶОМӢ

Бо мақсади амалии
Аксияи тарғиботии ҳизбӣ
таҳти унвони «Якҷоя ҳал
мекунем!»
дар
доираи
«Соли баланд бардоштани
масъулияти шаҳрвандӣ» дар
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ
деҳаи «Орзу» - и ҷамоати
шаҳраки
Бӯстонқалъаи
ноҳия вохӯрӣ баргузор гардид.
Дар вохӯрӣ кормандони масъули Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия
ширкат дошта
оид ба
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизб, ватандӯстию
хештаншиносӣ, омодагиҳои
ҳамаҷониба ба истиқболи
ҷашни
30солагии
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
андешаронӣ намуда, қайд
карданд, ки эълон гардидани
солҳои 2019-2021 “Солҳои

рушди деҳот, сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ” аз он
шаҳодат медиҳанд, ки сиёсати иҷтимоии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
таъмини зиндагии шоистаи
мардум мебошад”.
Баъдан
Аксияи
тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ

таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ гардида,
иштирокдорон дар корҳои
ободониву кабудизоркунӣ,
тоза намудани гирду атрофи деҳа аз партову алафҳои
бегона ва шинонидани зиёда аз 400 бех гулҳои рангоранги мавсимӣ саҳми худро
гузоштанд.
н.КУШОНИЁН
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маҷлиси ҷамъбастии фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон дар семоҳаи аввали соли 2019
санаи 19.04.2019 маҷлиси васеъи Раёсати КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон оид ба ҷамъбасти фаъолияти Кумитаи
иҷроияи вилоятии ҳизб барои семоҳаи аввали соли ҷорӣ баргузор гардид, ки фишурдаи ҳисобот манзури шумо мегардад.

Муҳтарам раис, аъзои раёсат,
ҳозирини гиромӣ,
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон дар вилояти
Хатлон дар семоҳаи аввали соли 2019
фаъолияти худро дар асоси Оиннома,
Барнома, қарорҳои Анҷумани XII ҳизб
ва маҷлисҳои Раёсату Кумитаи Иҷроияи
Марказӣ, инчунин дастуру супоришҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда,
дар давраи ҳисоботӣ корҳои муайянеро
ба анҷом расонида аст.
Дар ин давра Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон
дар вилояти Хатлон ҷиҳати дастуру
супоришҳои Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
аз моҳи январи соли 2019 ҷадвали баргузории хонишҳои сиёсӣ ва чорабиниҳои
ҳизбиро дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ
тасдиқ намуд. Инчунин, тавре медонем,
соли гузашта Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истиқболи
сазовори ҷашни муқаддаси 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас дода, ба ин муносибат таъсиси
инфрасохтори иҷтимоиро дар ҳар деҳаву
маҳалла ба хотири таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва аз байн бурдани фарқи
байни деҳоту шаҳр ба мақсад мувофиқ
донистанд.
Дар ҳамин ҳошия, Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба хотири
саҳм гузоштан дар таҷлили сазовори ин
ҷашн ва аз роҳи тарғиботи созанда сафарбар намудани нерӯи халқ ба ин самт
ҳанӯз моҳи июли соли гузашта даври
тарғиботии Аксияи ҳизбиро таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” эълон дошта
буд.
Хушбахтона, аз ҷониби Пешвои миллат эълон гардидани солҳои 2019-2021
ҳамчун Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ бо ҳадафҳои мо
ҳизбиён, ки аз эълони аксияи ҳизбӣ бармеоянд, мувофиқ омад.
Ба хотири татбиқи самарабахши ин
иқдом соли 2019 барои сохторҳои ҳизбии
ҳудуди вилояти Хатлон “Соли баланд
бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ” эълон карда шуда, ҷадвали шаҳру ноҳияҳои
вилоят ҷиҳати татбиқи амалии Аксияи
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” тасдиқ шуда, номгӯи корҳое, ки
ҷиҳати иҷрои қисмати амалии Аксия бо
ҷалби сокинон анҷом дода мешаванд,
роҳандозӣ гардид.
Тавре раванди Аксия дар се моҳи
соли 2019 нишон дод, ҷиҳати ҳаллу
фасли мушкилоти мардум ва дар ин замина, сафарбар кардани аҳолӣ ба созандагиву бунёдкорӣ, инчунин фаъол гардонидани сокинон дар ҳалли масъалаҳои
иҷтимоии мавҷуда, сангфарш кардани
кӯчаву маҳаллаҳои ҳудуди вилоят, дуруст сафарбар намудани корҳои хайру
сахо, ҳалли масъалаҳои бекорӣ ва фаро
гирифтани сокинон ба шуғл бо истифода
аз қувваи фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони
ҲХДТ натиҷаҳои дилхоҳ дода истодааст.
Маҳз натиҷаи ҳамин ҳамоҳангию
ҳаммаромии фаъолияти мо ҳизбиён бо
сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат
аст, ки танҳо дар се моҳи сипаригардидаи

соли равон дар доираи Аксияи тарғиботӣамалии ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя ҳал
мекунем!” бо ташаббуси кумитаҳои
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ва бо қувваи худи сокинон аллакай 289,5 километр роҳҳои
байни деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди шаҳру
ноҳияҳои вилоят сангфарш гардида, аз
ҳисоби маблағҳои ҳизбӣ бошад ба зиёда аз 798 нафар ниёзмандон кӯмакҳои
яквақтаинаи моддӣ-молиявӣ расонида
шуданд. Бо ҷалби аъзо ва ҷонибдорони
ҳизб дар доираи ин Аксия зиёда аз 39764
адад ниҳолҳои сояафкану ҳамешасабз
ва дарахтони мевадиҳанда дар шаҳру
ноҳияҳои вилоят шинонида шуданд.
Садҳо чунин иқдомҳои дигари ҳизбиён
дар ҳар як шаҳру навоҳӣ ба хотири рушди деҳот амалӣ гардида, ҷиҳати густариши ин иқдом иродатмандии масъулини
сохторҳои ҳизбӣ баръало эҳсос гардида
истодааст.
Ҳозирини гиромӣ,
Андешидани чораҳои муассир имкон
дод, ки дар ин марҳила сафи аъзои ҳизб
низ зиёд, сохтори ташкилотҳои ҳизбӣ
мустаҳкам ва ҳайати он беҳтар гардад.
Аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти се моҳи
соли 2019 шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба 3063 адад расид, ки нисбат ба семоҳаи якуми соли 2018-ум 960
адад зиёд мебошад. Шумораи аъзои ҳизб
то 1 апрели соли 2019-ум ба 182904 нафар расид. Қабули аъзои ҲХДТ дар се
моҳи соли 2019-ум 4491 нафарро ташкил менамояд. Ҳайати сифатии аъзои
ҳизб дар вилоят беҳтар шуда, дар ин радиф ба ҷалби занон аҳамияти хоса зоҳир
гардид. Аз 182904 нафар аъзои ҳизб дар
давраи ҳисоботӣ 82314 нафарро занон
ташкил менамоянд, ки 45 фоизро ташкил
медиҳад. Аз ин шумора 3043 нафарашон
дар се моҳи соли 2019 ба сафи ҳизб қабул
гардидаанд. Ҳамзамон, Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар партави
сиёсати ҷавонпарваронаи Пешвои миллат ба қишри ҷавони ҷомеа аҳамияти
махсус дода, пайваста сафи ҳизбро аз
ҳисоби ҷавонони огоҳу худшинос мукаммал месозад.
Айни замон аз 182904 нафар аъзои
ҳизб 67425 нафарашро ҷавонон ташкил
медиҳад, ки нисбати се моҳи соли 2018
ба миқдори 1334 нафар зиёд мебошад.
Дар се моҳи соли 2019-ум 214 нафар
ҷавонон ба сафи ҲХДТ қабул гардидаанд.
Таҳлилҳои оморӣ дар се моҳи соли
ҷорӣ муайян намуд, ки дар баробари
пешравиҳо ҳоло ҳам камбудиҳо дар масъалаи ҳаракати аъзои ҳизб ҷой доранд.
Ҳаракати аъзои ҳизб на дар ҳама шаҳру
ноҳияҳо дуруст ва саривақтӣ назорат мегардад. Раванди афзоиши аъзои ҳизб дар
3 моҳи соли ҷорӣ дар баъзе ноҳияҳо ба
ҷойи афзудан, баръакс коҳиш ёфтааст.
Ҳозирини гиромӣ,
Дар давоми се моҳи соли 2019, ба
ғайр аз ҷаласаҳои расмии муқарраршуда,
чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ бахшида ба санаҳои муҳимми таърихӣ ва иду
ҷашнҳои милливу касбӣ бо шумули
суҳбату вохӯрӣ бо хоҷагидорон беш
аз 2000 (ду ҳазор) чорабинӣ дар шаҳру
ноҳияҳои вилоят ташкил гардид.
Пешбурди корҳои таблиғотӣ дар заминаи таҷлили ҷашнҳои муҳими давла-

тию миллӣ ва дастгирии кормандони соҳа
аз самтҳои дигари фаъолияти сохторҳои
вилоятии ҳизб маҳсуб меёбад.
Бахшида ба солгарди таъсисёбии Кувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии
Тоҷикистон кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чорабиниҳои
сиёсиву фарҳангӣ, вохӯриву аёдати аскарону афсаронро дар қисмҳои низомӣ
баргузор намуданд. Зимни баргузории
ин чорабиниҳо аз ҳисоби маблағҳои
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру
ноҳияҳои вилоят ба қисмҳои ҳарбӣ ба
миқдори 17310 сомонӣ кӯмаки моддиву молиявӣ, маводҳои хӯрока расонида шуда, дастархони идона ороста
ва аз ҷониби ҳунармандони шуъбаҳои
фарҳанги шаҳру ноҳияҳо барномаҳои
консертӣ доир карда шуданд.
Бахшида ба Иди Модар 8 март аз тарафи кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо
ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба занону модарон ифтихорномаву сипосномаҳо
ва ба маблағи 28000 сомонӣ маводҳои
хӯрока, туҳфаҳои моливу пулӣ тақдим
карда шуданд. Ҳамчунин аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон бахшида ба Иди модар ба 30 нафар
омӯзгорони пешқадам-занони фаъоли
шаҳру ноҳияҳои вилоят, ки дар соҳаи
маорифи вилоят фаъолият менамоянд,
сипоснома ва туҳфаҳои хотиравӣ тақдим
карда шуданд.
Ҳамзамон, бо мақсади дар сатҳи
баланд ҷашн гирифтани Наврӯзи
байналмилалӣ аз тарафи кумитаҳои
иҷроияи шаҳру ноҳияҳои вилоят,
ташкилотҳои ибтидоӣ, шахсони хайрхоҳ
ва ҷонибдорони ҲХДТ ба ятимону
барҷомондагон ва шахсони яккаву танҳо
ба маблағи 34511 сомонӣ кӯмакҳои моддиву молиявӣ расонида шуданд.
Дар се моҳи соли 2019 бо иқдоми Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба эҳтиёҷмандон кӯмакҳои моддиву
молиявӣ ба миқдори 11100 сомонӣ расонида шуд.
Масалан аз тарафи КИ ҲХДТ дар
шаҳри Бохтар ба 31 нафар кӯдакони
маъюб аз ташкилоти ҷамъиятии эҳё ва
дастгирӣ маводҳои ғизоӣ тақдим карда шуд. Ин иқдом аз тарафи аксарият
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру
ноҳияҳои вилоят низ ба амал бароварда
шуд. Чунончӣ аз тарафи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш дар якҷоягӣ бо
вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи
интихоботии №32 Сафарзода Б.А ба
270 нафар кӯдакони ятиму бепарастор
кӯмакҳои яквақтаинаи Кумитаи иҷроия
тақдим карда шуд. Кӯмакҳо аз қабили
орд, равған, шакар ва дигар маводҳои
ғизоӣ иборат буданд. Ҳамчунин дастархони Наврӯзӣ барои кӯдакони ятиму бепарастор ороста шуд.
Чунин иқдоми хайрхоҳона, аз тарафи ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияҳои вилоят ба назар расид.
Дар зимн, дар се моҳи аввали соли
2019 аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон ва кумитаҳои
иҷроияи ҳизб дар шаҳру навоҳии вилоят ба зиёда аз 60 нафар донишҷӯёни
болаёқати донишгоҳу донишкадаҳо,
коллеҷу омӯзишгоҳҳо ва хонандагони
муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят ба
маблағи умумии 9150 сомонӣ идрорпулии ҳизбӣ (Стипендия) дода шуд.
Дар ин давра бо мақсади дар сатҳи
баланди сиёсӣ таблиғу ташвиқ намудани
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори
маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон нақшаи чорабиниҳо таҳия
ва бо баргузории беш аз 800 суҳбату
вохӯриҳо дар ин самт татбиқ гардид.
Бояд гуфт, дар давоми се моҳи соли
2019 барои аввалин бор наздики 1491

адад хабару гузоришҳо дар сомонаи интернетии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон ба нашр расидаанд.
Танҳо дар се моҳи соли ҷорӣ бо мақсади
тақвияти посух гуфтан ба маводҳои
муғризона дар ин миён беш аз 185 маводи сомонаро андешаҳои созанда ва вокуниш ба кору амали ноҷавонмардонаи
гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, аз
ҷумла ТТЭ ҲНИ, Гурӯҳи 24 ва “Паймони
миллӣ” ташкил медиҳанд.
Тавре маълум аст, имрӯзҳо тамоми
ашхоси бо ном “мухолиф” дар шабакаҳои
иҷтимоӣ, аз он ҷумла фейсбук фаъол гардида, зидди манфиатҳои давлату миллати тоҷик маводҳои муғризона ба нашр
мерасонанд, ки албатта ба рӯҳияи истифобарандагони он, ки аксаран ҷавонони
камтаҷрибаанд, бетаъсир нахоҳад буд.
Мавриди зикр аст, ки ҳамарӯза дар
саҳифаи фейсбукии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз 60 то 80 мавод нашр мегардад, ки
ин барои пур кардани фазои иттилоотии
кишвар таъсири мусбӣ мерасонад.
Ҳозрини гиромӣ,
Дар ҷараёни корҳои тарғиботӣ нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” яке аз
дастгоҳҳои бузурги идеологияи ҳизбӣ
ба ҳисоб меравад. Дар давоми се моҳи
соли ҷорӣ 6 адад шумораи нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” бо теъдоди 38580
нусха чоп шуда, ба дасти хонандагон расидааст. Механизми дастрас ва ба низоми
муайян ба нашр расонидани нашрия низ
дар давоми се моҳи соли сипаригардида
ҳалли худро ёфта, тавассути сохторҳои
маҳаллии почтаи тоҷик ва тоҷикматбуот
саривақт дастраси хонанда гардида истодааст.
Инчунин барои аввалин бор дар таърихи ҳизб нашри махсуси ҳармоҳаи газетаи “Ҳамрози халқ”-ро ба роҳ мондем, ки
дар се моҳи соли ҷорӣ 3 адад шумораи он
бо теъдоди 305520 нусха, ки ҳар як шумораи он ба миқдори 101840 ададро ташкил медиҳад, аз чоп бароварда шуда, ба
сокинони деҳот ба тариқи ройгон дастрас
гардида истодааст.
Вале новобаста аз таъкидҳои кормандони кумитаи иҷроияи вилоятӣ ҳоло
ҳам дар самти сари вақт дастрас шудани нашрияи махсус ба сокинони деҳот
камбудиҳо ҷой доранд. Ин аст, ки раванди тақсими нашри махсус дар баъзе
шаҳру ноҳияҳо назорат намешавад.
Дар се моҳи соли 2019 ҳамаи
чорабиниҳои баргузоргардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва шаҳру
ноҳияҳои он дар шабакаҳои давлатии
телевизиони “Тоҷикистон”, “Сафина”,
“Баҳористон”, “Ҷаҳоннамо”, “Варзиш”,
телевизиони вилояти Хатлон, сомонаҳои
интернетии hamsafon.tj, hhdtkhatlon.tj,
khovar.tj, facebook нашрияҳои ҳизбии
“Минбари халқ” , “Ҳамрози халқ” ва шабакаи Ютуб пурра инъикоси худро ёфтаанд.
Истифодаи
шеваҳои
муосири
таблиғот яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб меравад, ки ҳамеша
зери таваҷҷуҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон қарор дорад.
Дар ин давра Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон 5 адад барномаи
телевизиониро таҳти унвони “Нерӯи созанда” таҳия ва пешкаши сокинони вилояти Хатлон намуда истодааст, ки тариқи
телевизиони вилояти Хатлон ба намоиш
гузошта мешавад.
Тибқи дастури Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон вакилони
маҳалии маҷлиси вакилони халқ, ки аз
ҲХДТ пешбарӣ ва интихоб гардидаанд,
дар баргузории чорабиниҳои сатҳи маҳал
бори аввал ҷалб карда шуданд. Ин ра-
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маҷлиси ҷамъбастии фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон дар семоҳаи аввали соли 2019
(Идома аз саҳ.7)
ванд минбаъд низ идома ёфта,
агар аз як тараф омили тақвияти
робитаи ӯ бо интихобкунанда
гардад, аз ҷониби дигар иртиботи ӯро бо сохторҳои ҳизбӣ ва
ҳисоботдиҳанда будани ӯро дар
назди ҳизб барқарор менамояд.
Дар ин давра 566 нафар вакилони ҳизбӣ дар чорабиниҳои
баргузорнамудаи
кумитаҳои
иҷроия ширкат варзиданд.
Дар се моҳи соли 2019 аз
тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон 100000
(Сад ҳазор) адад тақвимҳои

кисагӣ, 15000 (понздаҳ ҳазор)
адад тақвими деворӣ ва 3000 (се
ҳазор) адад тақвими рӯимизӣ
нашр ва ба оммаи васеи сокинони вилояти Хатлон зимни
вохӯрӣ дар деҳаву маҳаллаҳо
тақсим карда шуданд.
Дар ин замина, Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон дар оғози соли равон
китобҳое таҳти унвони “Нақши
Эмомалӣ Раҳмон дар татбиқи
ғояҳои миллӣ” (дар мисоли бунёди НБО “Роғун”), “Хатлон.
Роҳнамо барои сайёҳон” (бо
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) ва
“Тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ
ва макони ҳунарҳои мардумӣ”ро бо теъдоди 18000 (ҳаждаҳ
ҳазор) нусха (ҳар кадоме бо теъдоди 6000 нусхаӣ) нашр намуда,
ба дасти хонандагон расонид.
Ҳозирини гиромӣ,
Ҷойи таъкиди хос аст, ки
агар то соли 2017 аз 25 шаҳру
ноҳияҳои
вилояти
Хатлон
ҳамагӣ 8 бинои маъмурии ҳизбӣ,
аз ҷумла Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ,
Хуросон, Фархор, Носири Хусрав, Қубодиён, Ҷайҳун ва шаҳри
Левакант мавриди истифода
қарор гирифта бошанд, пас соли
2018 сохтмони биноҳои маъмурии Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳрҳои Кӯлоб, Норак,
ноҳияҳои Ёвон, Темурмалик,
Шаҳритуз, Мир Сайид Алии
Ҳамадонӣ ва Восеъ оғоз гардиданд.
Аз ин шумор дар назар аст,
ки то моҳи сентябри соли 2019
чор бинои маъмурии ҳизбӣ
дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб,
Норак, Ёвон ва Восеъ расман ба истифода дода шаванд.
Дар се моҳи якуми соли 2019
Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияҳои Кӯшониён, Дӯстӣ ва
Мӯъминобод бо биноҳои тайёр

таъмин гардиданд, ки корҳои
сохтмонӣ ва рангу бори онҳо давом дорад.
Сохтмони биноҳои маъмурӣ
дар ноҳияҳои Данғара ва Ховалинг низ оғоз гардида, корҳо
бо маром давом доранд. Дар
моҳи марти соли ҷорӣ Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри
Бохтар низ бо замин барои
сохтмони бинои маъмурӣ ҷудо
гардидааст. Вале сохтмони
биноҳои маъмурӣ дар ноҳияҳои
Ҷалолидини
Балхӣ,
Вахш,
Балҷувон, Шамсиддини Шоҳин
ва Панҷ то ҳол норушан боқӣ
мондаанд. Боварӣ дорем, раисо-

ни кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳои
зикршуда ҷиҳати иҷрои дастури
Пешвои миллат чораҳои мушаххас меандешанд.
Мутаасифона
сохтмони
биноҳои маъмурӣ дар ноҳияҳои
Темурмалик
ва
Шаҳритуз
муваққатан қатъ гардидааст.
Дар се моҳи соли ҷорӣ бо
тасмимҳои пешгирифтаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон кумитаҳои иҷроияи
ҳизб дар ноҳияҳои Шаҳритуз,
Абдураҳмони Ҷомӣ ва Данғара
инчунин муовини раис-роҳбари
дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо автомашинаи
хизматӣ таъмин гардидаанд. Ин
иқдом мавқеъ ва нуфузи ҲХДТ
ва обрӯи кормандони ҳизбиро
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят боз
ҳам баландтар гардонида истодааст.
Ҳозирини гиромӣ,
Дар се моҳи соли 2019-ум 29
адад фармоишҳои раиси кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон барои фаъолияти ташкилию тарғиботӣ ва молиявию
хоҷагидорӣ қабул шудаанд.
Ба қабулгоҳи ҷамъиятии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар се моҳи соли
2019-ум 1 нафар шаҳрванд ба
тариқи хаттӣ ва 440 нафар ба
тариқи шифоҳӣ муроҷиат кардаанд, ки ба ҳамаи онҳо дар
муҳлатҳои
муқаррарнамудаи
қонун ҷавоб гардонида шудааст.
Инчунин, дар се моҳи соли
ҷорӣ 350 нафар фаъолони ҳизб
ҷиҳати хизмати софдилонаву
содиқонаашон дар роҳи татбиқи
ҳадафҳои Барномавии ҲХДТ
бо Сипосномаҳои Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон қадрдонӣ гардиданд.
Дар се моҳи соли ҷорӣ 1
маҷлиси Кумитаи иҷроия ва
1 маҷлиси Раёсати Кумитаи
иҷроияи вилоятӣ баргузор гар-
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дида, ҷиҳати тақвияти фаъолияти ҳизбӣ қарорҳои дахлдор
қабул ва ба унвонии кумитаҳои
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру
ноҳияҳои вилоят барои иҷро
ирсол карда шуд. Дар ин радиф,
12 маҷлиси машваратии назди
Раиси Кумитаи иҷроия баргузор гардид, ки дар рафти онҳо
масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ шуда,
ҷиҳати рушди фаъолияти ҳизбӣ
тадбирҳои зарурӣ саривақт
амалӣ карда шуданд.
Дар
баробари
фаъолияти таблиғотӣ
масъалаи
ҳуҷҷатгузорӣ,
хусусан
дар
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ
яке аз масъалаҳои муҳим
ба ҳисоб маравад. Чунончӣ
омӯзиши ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар деҳаву маҳалаҳои
ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку
деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилоят
нишон дод ҳоло ҳам камбудиҳои
ҷиддӣ дар таъсиси ташкилотҳои
ибтидоӣ, хуҷҷатгузории онҳо,
муттаҳид намудани аъзои ҳизб
аз соҳаҳои маорифу тандурустӣ,
фарҳанг ва хоста гирифтани
номзадҳо барои интихоби раиси ташкилотҳои ибтидоӣ ба назар мерасад. Вобаста ба масъалаи мазкур раисони кумитаҳои
иҷроияро лозим аст, ки ҷиҳати
бартараф кардани камбудиҳои
ҷойдошта чораҳои лозимиро андешанд.
Муҳтарам аъзои Раёсати
Кумитаи иҷроия, ҳозирини
гиромӣ!
Масъалаи муҳимме, ки мо
бояд ба он таваҷҷуҳи бештарро равона созем, ин омодагӣ ба
маъракаи муҳимми сиёсӣ – интихоботи парлумонӣ мебошад.
Дар ин росто, моро лозим аст бо
омодагиҳои ҳарчи бештар ба интихобот ворид шавем ва барои
ин заминаҳои мустаҳками робита бо ҷомеаро дорем. Гузашта аз
ин, бо инобати он ки гурӯҳҳои
бадхоҳ дар хориҷи кишвар аз
маъракаи интихобот барои
амалӣ намудани нақшаҳои нопоку иғвобарангезонаи худ аз
ҳоло омодагӣ дида истодаанд,
раисони Кумитаҳои иҷроияи
ҳизбиро мебояд дар ин самт
ҷиддӣ муносибат намоянд.
Моро лозим аст ба ин
маъракаи муҳимми сиёсӣ бо
омодагиҳои ҷиддӣ ворид гардида, мардумро дар деҳаву
маҳаллаҳо бо истифодаи босамар аз васоили таблиғотӣ,
аз ҷумла нашри махсуси газетаи “Ҳамрози халқ” ва тавассути вохӯриву мулоқоти рӯ ба
рӯ сокинонро ба роҳи созанда
раҳнамоӣ кунем. Ҳамчунин,
зимни муайян кардани номзадҳо
ба вакилии маҷлиси вакилони
халқи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо
дақиқкор буда, нафаронеро
пешбарӣ намоем, ки воқеан дар
миёни мардум соҳиби нуфуз ва
обрӯ ҳастанд.
Ташаккур ба таваҷҷуҳатон!

љањон дар як љумла
►Дар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ дар натиҷаи хароб шудани болопӯши як бинои калисои масеҳӣ боиси марги 13
нафар ва захмӣ шудани 11 нафари дигар гашт;
►Дар музофоти Киркуки Ироқ зимни гузаронидани амалиёти махсуси низомиён 12 террорист нобуд карда шуд,
ҳамчунин 12 нафари дигари ин гурӯҳ дастгир карда шуданд;
►Дар иёлотҳои қисми ҷанубии Амрико тӯфон ба амал
омад, ки бар асари ин офати табиӣ 5 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар зарар диданд;
►Дар давлати Шри-ланка дар натиҷаи таркиши маводҳои
тарканда, ки аз сӯи гурӯҳҳои террористӣ ба кор дароварда шуданд, зиёда 300 нафар ба ҳалокат расида, 500 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. Масъулияти ин ҳамларо
ташкилотӣ

террористӣ-экстремистии

Давлати

исломӣ

(ДИИШ) ба душ гирифтааст;
►Дар Филипин бо қувваи 6,3 балл заминларза ба амал
омад, ки дар натиҷа 16 нафар ҳалок шуда, зиёда аз 80 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд;
►Дар натиҷаи ба фалокат дучор шудани ҳавопаймои хурд
дар штати Техаси ИМА 6 нафар ба ҳалокат расид;
►Дар Индонезия вулқони “Агум” хуруҷ кард, ки чангу
хоки сари он ба баландии 2 ҳазор метр дар фазо паҳн гардид, ин вулқон дар дунё яке аз вулқонҳои бузургу хатарнок
ба ҳисоб меравад;
►Боришот ва обхезии аз ҳад зиёд дар қисми шарқии
давлати африқоии Уганда ба марги 18 нафар боис гардида, ҳамзамон бар асари ин офати табиӣ даҳҳо каси дигар
ҷароҳат бардоштанд;
►Кормандони сохторҳои қудратии Колумбия зимни гузаронидани амалиёти махсус, аз қочоқчиён 1 тоннаву 200
киллограмм маводи нашъадорро ёфт ва мусодира карданд;
►Дар минтақаи Какуаи Колумбия шумораи ҳалокшудагони
бар асари боришот ва фаромадани ярч ба 32 нафар расида,
чанд нафари дигар бенишон шуданд;
►Дар кишвари Забайкали Федератсияи Россия сӯхтори
бешазор ба соҳаи хоҷагидорӣ ва кишоварзӣ зарари ҷиддӣ
расонид. Дар натиҷаи ин ҳодиса 10 ҳазор сар гӯсфанд ва
беш аз 1,5 ҳазор сар ҳайвони шохдор талаф ёфтааст. Ҳаҷми
зарари сӯхтори бешазор қариб 600 миллион рублро ташкил
додааст;
►Бар асари тирпарронӣ дар яке аз марказҳои дилхушии
Мексика 13 нафар ҳалок шуданд.

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.

Нашрия тањти
раќами 627 дар
Вазорати Фарњанги
Љумњурии
Тољикистон сабти
ном шудааст.

Аксу дархост ва номањо ба муаллифонашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арќоме,
ки дар номањои расида ва эълону
рекламањо истифода шудаанд, муаллифонашон 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

