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Вазифаи сохторҳои ҳизбӣ дар роҳи 
аз байн бурдани таассуби динӣ Ва 

хурофотпарастӣ

бадхоҳони МиЛЛат 
ба МаҚсад нахоҳанд 

расид! 

Модарон аМаЛи Ваҳшатноки 
наҳзатиёни Ваҳширо 

МаҳкуМ Мекунанд!

аксияи ҳизбии «якҷоя ҳаЛ 
МекунеМ!» ба ҳаЛЛи МушкиЛоти 

ҷоМеа Мусоидат МенаМояд

коршиносони ғайриҳирфаии 
рус ВоҚеиятро наМебинанд

“боз як сабақи таърихиро аз худ кардани зиёиён, ба назарам, хеле муҳим 
аст. ин устуворӣ дар мавқеи сиёсӣ, зиракӣ дар шинохти манфиатҳои миллӣ,                                           
парвариш ва талқини ҳисси ватанпарастӣ, оштинопазир будан бо ҷаҳолат ва                  
хурофоту таассуб мебошад. устод айниро мисол мегирем. Мударриси забардаст 
буд, динро ба дараҷаи аъло медонист. китоберо низ бо номи «заруриёти диния» 
таълиф карда буд. Вале дар тамоми асарҳояш бо таассубу ҷаҳолат мубориза ме-
бурд. барои ба давлатҳои бедору пешрафта баробар кардани Ватанаш, то сатҳи 
миллатҳои мутараққӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии халқаш фидокорона 
ҷаҳду талош меварзид”.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ РАҲмон
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абдулло раҳМонзода,                 
раиси кумитаи иҷроияи ҳхдт             

дар  вилояти хатлон

Мусаллам аст, ки сатҳи маъна-
виёти ҷомеа муайянкунандаи сатҳи 
тамоми ҷанбаҳои ҳаёти он мебо-
шад. Ҳар қадар маънавиёти ҷомеа 
солим бошад, ҳамон андоза давлат 
ба пешравию муваффақиятҳо ноил 
мегардад. Бо дарки ин маънӣ ҳар 
як давлату ҳукумат нахуст ба со-
лимгардонии маънавиёти халқи 
худ кӯшиш мекунад ва дар айни 
замон гурӯҳҳои манфиятҷӯву тах-
рибкор баръакс, ба ифротисозиву 
заҳролудшавии маънавиёти мардум 
тамоми кӯшишҳои худро равона ме-
созанд. Бояд дар хотир дошт, ки дин 
аз ҳама нуктаи ҳассоси ҳаёти маъна-
вии ҷомеаро ташкил медиҳад ва бо 
дарки ин, нахустҳуҷуми гурӯҳҳои 
ифротӣ низ аз ин роҳ ба сӯи маъна-
виёти ҷомеа бо мақсади шикастани 
рӯҳияи давлатдории миллӣ равона 
карда мешавад. Аз ин ҷост, ки ҳамаи 
ҷаҳду талошҳои Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он 
нигаронида шудааст, ки рӯҳи мил-
лии мардум бо рӯҳи давлатӣ даро-
мезад. Аз ин ҷост, ки соли 2018 дар 
Тоҷикистон Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон гардида-
аст. Дар воқеъ, муҳим будани ин 
андешаро аксари мардумони хирад-
манд ва кишварҳое, ки садсолаҳо 
собиқаи давлатдорӣ доранд, пази-
руфтаанд. 

Бояд зикр намуд, ки дар ҳамаи 
давру замонҳо боздорандаи руш-
ду пешрафти ҷомеа ва омили 
нооромиҳову гирифториҳо таас-
суби динӣ мебошад. Таассуби ди-
ниро метавон чунин таъриф кард: 
«Эътиқод ва пайравии кӯркӯронаи 
хеле сахтгир ба ин ё он ақидаи ди-
нинамо, ё бовариҳои дину мазҳабҳо 
чун ҳақиқати ягона». Таассуб навъе 
аз ҳолати рӯҳию равонии шахсест, 
ки бар эҳсосот асос дорад, на ба ақл. 
Аз ин рӯ, таассуби динӣ заминаи 
асосии равонии экстремизм ва тер-
роризми динӣ гаштааст. 

Хурофот бошад дар луғат ҷамъи 
хурофа буда, аз решаи харифа ба 
маънои аз ақл бегона шудан, аноӣ 
ё ҳарзагӯӣ кардан аст. Ба истилоҳ 
одатҳо ва ақоиде ҳаст, ки бар хи-
лофи ақлу мантиқу илм буда, бо 
мизони шариат низ созгор нест. 
Аз рӯи истилоҳ хурофот маҷмӯи 
эътиқодоти диниест, ки аз нуқтаи 
назари низоми муайяни динӣ 
ғайриақлонӣ буда, ботил дониста 
мешавад. 

Таърихи давлатдории кишварҳои 
ҷаҳон, чӣ дар Шарқ ва чӣ дар Ғарб 
гувоҳ аст, ки чун дин ба сохтори 

давлатдорӣ омезиш ёбад ва аш-
хоси дингаро зимоми сиёсатро ба 
даст гиранд, фарҳанги хурофот 
ҷойгузини қудрати тафаккур гарди-
да, илм рӯ ба рукуд ва иқтисод ба 
варшикастагӣ мерасад. 

Аз таърих медонем, ки дар 
Шарқи мусалмон посухи тамоми 
саволҳои фалсафиву илмӣ аз тарафи 
дастгоҳи қудрат ба рӯҳониён дода 
шуда буд ва ниёзе ба тафаккури 
инсонӣ боқӣ намемонд. Фалсафаи 
динӣ фақат таҳқиқу ҷустуҷӯҳои ил-
миро дар чорчӯби усули дин иҷоза 
медод. Андешаи ба қавли мутааси-
бон “исломӣ”, ки дар дасти сиёсат ба 
як василаи расидан ба манфиатҳои 
шахсӣ табдил ёфта буд, ақлгаро на-
буд. 

Омили бузурги ақибмондагии 
Эрону Хуросону Вароруд ва сои-
ри кишварҳои исломӣ пеш аз ҳама 
саркӯби андешамандон, рақобати 
ҳокимони маҳаллӣ барои нишон 
додани садоқати худ ба халифаҳои 
исломӣ, дар зимн таъқиби рав-
шангарон бо номҳои «зандиқа» ва 
«қарматия», вазъи бади иқтисодӣ 
буд. Фалсафаи саросар ирфонии 
фақеҳони мутаассибе ба монанди 
Суҳравардӣ, Ғазолӣ ва Муллосадро 
баринҳо пеши роҳи андешаҳои до-
нишмандонеро чун Умари Хайём, 
Ибни Сино, Абӯрайҳони Берунӣ, 
Закариёи Розиро гирифта, ҳаргиз 
намегузошт ба монанди Аврупо дар 
Эрону Вароруд асри ренесанс ба 
вуҷуд ояд. Ғазолӣ муборизаи сахт 
бо ҷараёнҳои фалсафӣ ва андеш-
мандони асил мебурд. Ғазолӣ кито-
би худро зери унвони “Таҳофут-ул-
фалосифа” барои инкори фалсафа 
навишт ва фалсафаи ақлиро куфр 
эълом дошт. Зиддияти Ғаззолӣ бо 
илму фалсафа чунон сахт буд, ки 
бозии шатранҷ ва илмҳои ҳисобу 
ҳандаса ва риёзиётро зараровар 
хонд ва гуфт омӯхтани риёзи-
ёт ба дин зарба меоварад ва бо ин 
иддаои худ хилофати аббосӣ ва 
ҳокимияти диниро ҷонибдорӣ кард. 
Зарбаву осеби рӯҳиву фарҳангии 
ба сари мардуми мо бабороварда 
беш аз харобиҳои физикиву хисо-
роти иқтисодии он буд. Дар Эрону 
Хуросону Вароруд дини фарогири 
ҳамакасу ҳамачиз ҳамчун бахши 
ҷудоинопазири ҳукумат боқӣ мон-
да, фалсафаи ақлӣ ба ирфон олуда 
шуда, аз фардгароӣ фосила гирифт, 
ки далели он ҳампайвандии дин ва 
давлат буд. Дар ин бора гуфтаҳои 
ватанпарасте гӯёву расо мебошанд: 
«Даврони ақибмондагии мо замоне 
шурӯъ шуд, ки ҷойи андешиданро 
«тақлид», ҷойи талошу кӯшишро 
«дуо», ҷойи фикр кардан ба орзуҳои 
бузургро «қаноат» ва ҷойи иродат 
ба рафтану расиданро «қисмат» ва 
ҷойи тасмими ақлониро «истихора» 
(талаби хайр – орзу кардани фоли 
нек) гирифт». Имрӯз низ назарияпар-
дозони казоӣ аз кишварҳои мусал-
монии гирифтори таассуб, аз роҳи 
пахши барномаҳои телевизионӣ, 
интишори маводи интернетӣ, чоп 
намудани адабиёти исломгароӣ 
ва ғайра ба хаёли ҷавонони мо 
андешаҳои иртиҷоиеро мекоранд, 
ки обишхӯри кайҳоншиносии динӣ 
ва фалсафаҳои динӣ буда, зимоми 
ҳукумат дар дасти созмонҳои динӣ 
буданро ташвиқ мекунанд ва бо та-
ассуф ба чашм мехӯрад, ки дар ми-
ёни иддае аз ҳамдиёрони ба дониш-

варзиву донишҷӯӣ сарукордошта 
назарияҳое ба сони хуршедмарказӣ 
(системаи офтоб), офариниши 
ҷаҳон, такомули табиъӣ (эволютсия) 
ва соири дарёфтаҳои донишмандо-
ни Ғарбро зери тозиёнаи интиқод 
ва инкори қатъӣ қарор медиҳанд. 
Чуноне ба мушоҳида расид, бар-
хе ҷавонони донишпажӯҳ дар 
ёддоштҳои компютерии худ тамоми 
асарҳои пажӯҳишгари иртиҷоъии 
Туркия Аднан Октар (Бо тахаллуси 
Ҳорун Яҳё) ро, ки бо забони русӣ 
баргардон шудааст, гирд оварда, 
пайваста азбар мекарданд, дар сура-
те, ки ин асарнависи тундгаро тамо-
ми назарияҳои фалсафии равшанга-
роии Ғарб ва кашфиётҳои созандаи 
илмҳои табииро бепоя арзёбӣ наму-
да, назару афкори ҷавонони акнун 
ба кофтуковҳои илмӣ пардохтаро 
ба андешарониҳои ҷазмиву хаёлии 
асрҳои миёнаи Шарқ банд месозад.

Яъне, мутаассибон ба хотири 
пешгирӣ аз рушди илму техноло-
гия аз дин сӯистифода намуда, бо 
сохтани ҷомеаи таассубӣ мардум-
ро ба механизми иҷрои андешаҳои 
муғризона ва ифротгароёнаи худ 
табдил медиҳанд ва дар ин роҳ аз 
шахсони диндор ва муассисаҳои 
динӣ, хоса масҷидҳо васеъ истифо-
да мебаранд. 

Ҷангу даргириҳое, ки солҳост ми-
ёни мазоҳиби исломӣ дар масоҷиди 
Покистону Афғонистон ва соири 
мамолики Ховари Миёна рӯйи кор 
омадаанд, авзои минтақаро хароб 
ва зиндагии мардумро табоҳ сохта-
анд. Масҷид солҳост мадди назари 
як гурӯҳи фурсатталаби сиёсӣ ба 
унвони маркази таҷаммӯи мардумӣ 
ва интишори хурофоту таассуби 
динӣ-мазҳабӣ қарор дорад ва аз он 
чун механизми фаъоли иҷтимоӣ дар 
ба вуҷуд овардани низоъҳои динӣ-
мазҳабӣ васеъ корбаст мекунанд. 
Аллакай ин мутаассибони ифро-
тии ба қавли худашон “ҳомиёни 
ислом” дар минбару меҳробҳо ма-
води тарканда гузошта, намозгузо-
ронро ба қатл расонида истодаанд 
ва бешармона ҷиноятро ба уҳда 
гирифта иброз медоранд, ки он на-
мозгузорони дар таркиши бомбаҳои 
онҳо ҳалокшуда ҳамагӣ “шаҳид” 
шудаанд ва бояд хешовандонашон 
нисбати қотилони онҳо нафрат на-
кунанд, балки барои шаҳид кар-
данашон миннатдор ҳам шаванд. 
Аҷаб мантиқе!? Силсилаи низоъ ва 
даргириҳо имрӯз ҳам дар масоҷиди 
мамлакатҳои исломӣ идома дорад 
ва афзоиш ёфтани теъдоди масоҷид 
ва ҷалби насли ҷавон ба кори са-
росарии ибодатӣ бесабаб нест ва 
аз он дар дасти бозингарони сиёсӣ 
барои даргир сохтани мардум, тав-
сеа бахшидани низоъу бадбиниҳои 
мазҳабӣ, таҳкиму тақвият додани 
хирадситезӣ ва хурофотписандии 
табақаҳои осебпазири иҷтимоӣ, 
сиёсӣ ва фарҳангӣ абзори калидии 
геосратегӣ мебошад. Ин аст, ки дар 
шароити имрӯзи бозиҳои геосиёсӣ, 
ба хотири ҳифзи арзиш ва мано-
феи миллӣ мебояд ҳушёр буд ва аз 
таблиғи хурофоту таассуби динӣ-
мазҳабӣ, ки дар қолаби таълифо-
ти бузургони исломӣ низ манзур 
мегардад, худдорӣ варзид. Маҳз 
тафаккури танги баъзе аҳли хуро-
фот, махсусан ҳизби террористиву 
экстремистии наҳзати исломӣ аст, 
ки бо истифода аз бовариҳои ди-

нии мардум бо дастури хоҷагони 
хориҷиашон кӯшиш мекунанд мо-
неъи рушду пешравӣ гардида, мар-
думи диндорро ба бозичаи даста-
шон дар роҳи хиёнату хилофкорӣ 
табдил диҳанд. Тавре медонем, са-
наи 29-уми июли соли равон гурӯҳи 
мусаллаҳи ҷинояткор ба 7 сайёҳи 
хориҷӣ, ки ба воситаи велосипедҳо 
аз шаҳри Кӯлоб ба шаҳри Душанбе 
ҳаракат мекарданд, ҳамлаи марго-
вар намуданд. Ин амали ваҳшиёна 
маҳз аз ақидаҳои хурофотии 
асримиёнагӣ сарчашма мегирад, ки 
маҳз чунин асолатбохтагон таҳти 
номи “наҳзати ислом” солҳои на-
вадум миллати тоҷикро ба вартаи 
нобудӣ оварда буданд.

Дар воқеъ ТЭТ ҲНИ ва хоҷагони 
хориҷиашон, ки мехоҳанд мардуми 
тоҷик ҳарчи бештар дар чоҳи хуро-
фот ва торикиву ҷаҳолат гирифтор 
бошад, бо охирин қувваи нопоки 
худ кӯшиш карда истодаанд дар 
ҷомеа фитна ангезанд ва тоҷиконро 
миёни ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун мил-
лати хурофотиву ифротӣ ҷилва 
диҳанд. Ин амали бадномкунанда-
ро, ки кӯшиш кардаанд зери парча-
ми ДИИШ пӯшиш диҳанд ва худро 
бегуноҳ вонамуд сохта ба фитнаву 
дасисаҳояшон идома диҳанд.  Дар 
маҷмуъ, бе ягон дудилагӣ метавон 
гуфт, ки ин амали ноҷавонмардонаи 
наҳзатиён на бар зидди давлату 
ҳукумат, балки бевосита бар зидди 
миллати сарбаланди тоҷик раво-
на гардида буд. Зеро барои ҷомеаи 
ҷаҳонӣ аз азал то ба имрӯз маълум 
аст, ки тоҷик миллати меҳмондӯсту 
меҳмоннавоз аст. Маҳз ҳамин хусу-
сияти наҷиби инсондӯстӣ мардуми 
моро водор ба ободкорию созандагӣ 
намуда, соҳибэҳтироми ҷаҳониён 
гардонидааст.

Миллати тоҷик аз қадимулайём 
бо фарҳанги баланди меҳмондӯстӣ 
ва оини накӯи меҳмондорӣ маъ-
руфу машҳур аст ва ҳеҷ хурофоте 
тӯли ин солҳо ин андешаро дигар 
накардааст. Таърихи ҳазорсолаҳои 
давлатдорӣ ва ҳазор соли бедав-
латии тоҷикон собит сохт, ки 
тоҷикон дар ҳар шароите меҳмонро 
азиз медоштанд ва агар хатаре ба 
меҳмонашон таҳдид мекард, ҷони 
меҳмонро бо нақди ҷони худ ҳифз 
менамуданд. Агар ба хони тоҷик 
душмани ҷониаш ҳам меҳмон ме-
шуд, ӯро намеозурд ва бо чеҳраи 
хандон меҳмондорӣ мекард. Беш 
аз даҳ ҳазор сол аст, ки тоҷик дар 
моварои ҳамаи дину тамаддунҳо 
андешаашро нисбати гиромӣ буда-
ни мақоми меҳмон тағйир надода, 
ҳамеша меҳмонро атои Парварди-
гор ва қадамашро пур аз файзу ба-
ракат медонад. Дар пайи эҳёи ин ва 
дигар анъанаву суннатҳои неки ни-
ёконамон Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соли 2018-ро Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон намуданд. Тамоми ҷаҳон аз 
ин иқдоми шоистаи Тоҷикистон 
истиқбол намуд ва ҳамчун кишва-
ри амну осуда ба шаҳрвандонашон 
сайри кишвари моро тавсия на-
муданд. Аммо ин муваффақияту 
комёбӣ ба чашми ҳасуди мутааси-
бони хурофотӣ, ки худро ҳомии дин 
муаррифӣ мекунанд ва хоҷагони 
хориҷии онҳо, ки ҳадафашон 
ҳамеша бадном кардани Тоҷикистон 

Вазифаи сохторҳои ҳизбӣ дар роҳи аз байн бурдани таассуби динӣ Ва 
хурофотпарастӣ бо ҳадафи соЛиМ нигоҳ доштани МаънаВиёти ҷоМеа

(Давомаш дар саҳ.3)
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миёни ҷомеаи ҷаҳонист, чун хор ха-
лидан гирифт. Ин буд, ки агар дар 
шаш моҳи Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ мардуми шари-
фи Тоҷикистон ба он меандешид, ки 
чи гуна меҳмононро имрӯз аз дирӯз 
дида хубтару беҳтар пазироӣ намо-
яд, душманони миллати тоҷик, мах-
сусан ташкилоти террористиву экс-
тримистии ҳизби наҳзати исломӣ 
бештар дар тарғиби фарҳанги бего-
на ва пинҳонӣ дар пайи тарҳрезии 
нақшаи ин амали нанговар бу-
данд. Бале бинандаи азиз, амали 
ноҷавонмардонаи наҳзатиёни хоин, 
ки бо маблағгузории хоҷагони 
хориҷӣ анҷом доданд, барои ҳар як 
фарди бовиҷдон бисёр нафратовар 
аст. 

Мебояд қайд намоем, ки ҷиҳати 
аз байн бурдани таассуби динӣ 
дар ҷомеа дар баробари ниҳодҳои 
давлатӣ ҳамзамон ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва худи шаҳрвандон дар 
алоҳидагӣ манфиатдор ва масъу-
ланд.

Дар охир месазад ёдовар шуд, ки 
ҳанӯз 16 сол пеш (20.03.2002) Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханронӣ дар мулоқот бо аҳли зиё 
ва донишмандони мамлакат вази-
фаи зиёиён ва дар симои онҳо аҳли 
ҷомеаро дар робита ба мубориза ба 
таассубу хурофот ба таври зайл му-
айян карда буд: “Боз як сабақи таъ-
рихиро аз худ кардани зиёиён, ба на-
зарам, хеле муҳим аст. Ин устуворӣ 
дар мавқеи сиёсӣ, зиракӣ дар ши-
нохти манфиатҳои миллӣ, парва-
риш ва талқини ҳисси ватанпарастӣ, 
оштинопазир будан бо ҷаҳолат ва 
хурофоту таассуб мебошад. Устод 
Айниро мисол мегирем. Мударриси 
забардаст буд, динро ба дараҷаи аъло 
медонист. Китоберо низ бо номи 
«Заруриёти диния» таълиф карда 
буд. Вале дар тамоми асарҳояш бо 
таассубу ҷаҳолат мубориза мебурд. 
Барои ба давлатҳои бедору пеш-
рафта баробар кардани Ватанаш, то 

сатҳи миллатҳои мутараққӣ баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии халқаш 
фидокорона ҷаҳду талош меварзид”.

Дар робита ба пешгирӣ аз таассу-
бу хурофоти динӣ сохторҳои ҳизбӣ 
ва аҳли ҷомеаро зарур аст вазифаҳои 
зеринро анҷом диҳанд:

-Расидан ба шароити арзандаи 
зиндагиро аз роҳи ваҳдату субот, 
сулҳу оромӣ ва меҳнати софдилона-
ву хайрхоҳона шиори худ созем ва 
дар рӯҳияи анҷом додани амалҳои 
хайр ва неку созанда зиндагӣ кунем;

-Худу фарзандонро аз таъсири 
ҳама гуна ақидаву андешаҳои ди-
нии дар ҷомеаи мо ба қавле “навба-
ромад”, ки боиси ихтилофу тафриқа 
шуданаш мумкин аст, эҳтиёт намо-
ем;

-Аз тақлидкорӣ ба шеваи гуф-
тору рафтори мутаассибон, ки дар 
ниқоби дин ба сари мо таҳмил кар-
дан мехоҳанд, барҳазар бошем;

-Амалгаро бошем ва ҷиҳати дар 
амал татбиқ намудани дастовардҳои 
илму технологияи муосир аз роҳи 
ихтироъкориву навоварӣ кӯшиш ку-

нем;
-Дар зеҳни мардум ҳиссӣ 

меҳнатдӯстӣ ва ба ҷойи қаноату 
худтасаллодиҳӣ меҳнат кардан ва 
ба ҷойи пас-паси “муллоҳо”-и зино-
кору мазорони пурлатта давидану 
“дуо” гирифтан дар ҳалли мушкило-
ти зиндагӣ ҷаҳду талоши софдилона 
карданро боло бардорем;

-Фарзандонро дар рӯҳияи 
эҳтиром ба арзишҳои инсондӯстӣ 
тарбия намудану оқибатҳои ман-
фии таассубу сиёсикунонии динро 
фаҳмонем;

-Ҷомеаро аз оқибатҳои манфии 
ифроту тафрит ва хурофот огоҳ ва 
дар зеҳни онҳо хирадгароиву созан-
дагиро мақом диҳем ва ғайра.

Биёед барои ободии ин Ватану 
сарсабзии ин сарзамин софдилона 
хизмат намоем!

Биёед барои ояндаи дурахшони 
миллат ба фарҳангу суннатҳои аж-
додиамон арҷ гузорем!

Биёед барои рушди кишвари озо-
ду соҳибистиқлоламон нерӯи созан-
даи худро сафарбар созем!

(Аввалаш дар саҳ.2)

Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ҳодисаи нангине, ки санаи 29 июли 
соли равон дар ноҳияи Данғараи 
вилояти Хатлон аз ҷониби гурӯҳи 
муташаккили ҷиноӣ содир гардид 
ва дар натиҷа чанд нафар сайёҳони 
хориҷӣ захмӣ шудаву чанд тани ди-
гар ба ҳалокат расиданд, қотеъона 
маҳкум намуда, ба аҳли оилаи 
ҳалокшудагон изҳори ҳамдардӣ ва 
ба зарардидагони ин фоҷиа шифои 
комил таманно мекунад.

Ин амали ноҷавонмардона аз 
ҷониби ҳизби террористиву экс-
тремистии наҳзати исломӣ дастур 
дода шудааст, ки эътирофи ДИИШ 
оиди ба зиммаи худ гирифтани 
масъулияти ин амали нангин як 
найранги худсафедкунии наҳзатиҳо 
буда, ҳамзамон узви шабакаҳои 
байналмиллалии террористӣ буда-
ни онҳоро собит месозад. Ин ама-
ли бадномкунанда, ки аз ҷониби 
чанд ҷавони фурӯхташуда содир 
гардид,  бе ягон дудилагӣ мета-
вон гуфт, ки на бар зидди давлату 
ҳукумат, балки бевосита бар зидди 
миллати сарбаланди тоҷик раво-
на гардида буд. Зеро барои ҷомеаи 
ҷаҳонӣ аз азал то ба имрӯз маълум 
аст, ки тоҷик миллати меҳмондӯсту 
меҳмоннавоз аст. Маҳз ҳамин ху-
сусияти наҷиби инсондӯстиаш ӯро 
водор бо ободкорию созандагӣ на-

муда, соҳибэҳтироми ҷаҳониён гар-
донидааст.

Бахусус имсол, ки бо ибти-
кори Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон «Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эъ-
лон шудааст, инчунин бо шаро-
фати сулҳу оромие, ки дар кишва-
рамон ҳукумфармост ва онро то 
Амрикову Аврупо эътироф намуда, 
шаҳрвандонашонро барои сайёҳату 
истироҳат ба Тоҷикистон тавсия 
медиҳанд, боиси рашку ҳасади 
бадхоҳони миллати тоҷик гардида-
аст.

Аммо бояд дар назар дошта бо-
шанд, ки ин амали ноҷавонмардона 
бори дигар аз чигунагии ҳизбу 
ҳаракатҳои террористию экстре-
мистӣ гувоҳӣ дода, суханони Пеш-
вои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро, ки дар хусуси 
дину мазҳабу миллат надоштани 
террористон баён медоранд, тасдиқ 
сохтанд.

Ин ҳодисаи нангин бори дигар 
миллати тоҷикро аз азиз будану 
гиромӣ доштани арзишҳое чун сулҳ, 
ваҳдат, иттиҳоду ягонагӣ, муттаҳид 
будан атрофи Пешвои миллат башо-
рат дод.

Аз ин рӯ, сохторҳои ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон минбаъд низ тамо-
ми кӯшиши худро ба харҷ медиҳанд, 
ки дар самти огоҳ сохтани аҳолӣ аз 
хатари терроризму экстремизм, ба-
хусус, чунин амали таҳрибкоронаи 
ҳизбу ҳаракатҳои дар кишвар мам-
нуъ фаъолияти густурдатар до-
шта бошад ва мардуми сарбаланди 
вилоятро боз ҳам атрофи сиёсати 
башардӯстона ва сулҳпарваронаи 
Пешвои миллат аз ҳарвақта дида 
муттаҳидтар созанд.

Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон

шаҳри Бохтар, 31.07.2018.

хиёнат ба МиЛЛат 
аМаЛи нобахшиданист! 

Изҳороти Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон

Шӯрои Марказии Ташкилоти 
ҷамъиятии ҷавонон “Созандаго-
ни Ватан” амали ноҷавонмардонаи 
як гурӯҳ хоинонро, ки боиси мар-
ги 4 нафар ва захмӣ шудани 2 на-
фар сайёҳони хориҷӣ дар ноҳияи 
Данғараи вилояти Хатлон гардид, 
қотеъона маҳкум менамоянд. Ин 
амали даҳшатбор, ки дар ростои 
Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ аз тарафи хоинони мил-
лат роҳандозӣ гардид, баёнгари 
нотавонбинӣ ва ҳасодату душманӣ 
дар баробари рушду инкишофи 
Тоҷикистон ва иқдомҳои созандаи 
давлату Ҳукумат ба ҳисоб меравад. 
Чунин рафтор бевосита душмани 
халқу миллат будани гурӯҳҳои иф-
ротиро ба намоиш гузошт.

Гарчанде, ин амали нанги-
нашонро зери парчами ДИИШ 
пинҳон карданӣ шуданд, вале дар 
айни замон аъзои фаъоли ҳизби 
террористии наҳзати исломӣ бу-
дани саркардаи ҷинояткорон бори 
дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки 
наҳзатиҳо ба хотири ноором карда-
ну ба вартаи ҷангу хунрезӣ каши-
дани Тоҷикистони соҳибистиқлол 
аз ДИИШ дида хатарноктаранд. 
Усули анҷоми ин фоҷиаи нан-
гин ба ҳамон усули оғози ҷанги 
шаҳрвандии солҳои навадум сахт 
монандӣ дорад. Дар он замон низ 

наҳзатиҳо маҳз фитнаро аз куштани 
шаҳрвандони хориҷӣ ва ба гаравгон 
гирифтани онҳо оғоз карда буданд.

Ин агар аз як ҷониб ҳушдор ба 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бо 
ном “ҳуқуқи башар” бошад, ки 
муносибати духура бо гурӯҳҳои 
иртиҷоӣ доранд, аз дигар ҷониб 
ҳушдор ба мо мардуми Тоҷикистон, 
хусусан ҷавонон аст, ки дар ба-
робари гуруҳҳои террористиву 
экстремистӣ, хусусан фитнаҳои 
наҳзатиёну хоҷагони хориҷии 
онҳо ҳушёрии сиёсиро аз даст 
надиҳем. Зеро кӯшиши ин хоинону 
мардумфиребон ба заиф сохтани 
пояҳои давлатдории миллиамон аз 
роҳи зарба задан ба манфиатҳо ва 
муқаддасоти миллии мост. Ин хо-
инон ба ҳеҷ ваҷҳу ҳеҷ фитна наме-
тавонанд миллати тоҷикро аз роҳи 
рушду ободонӣ ва даст ёфтан ба 
ҳадафҳои бузурги созандагӣ бар-
гардонанд.

Ин ҳодиса ҷавонони сарбалан-
ди Тоҷикистон, аз ҷумла мо аъзои 
ТҶҶ “Созандагони Ватан”-ро аз гу-
зашта дида бештар атрофи сиёсати 
созандаву башардӯстонаи Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
муттаҳид сохт. Мо фарзандони мил-
лати тамаддунофар таҳти ин сиё-
сати одилонаву оқилона, алорағми 
ҳама тангназарону бадхоҳон дар 
роҳи рушду ободонии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол муваффақ хоҳем 
шуд.

Бори дигар мо ҷавонон – Соза-
надагони Ватан амали ваҳшиёнаву 
ғайриинсонии гурӯҳҳои террористӣ 
дар ноҳияи Данғараро маҳкум сох-
та, ба наздикони сайёҳони фавтида 
изҳори ҳамдардӣ менамоем.

Шӯрои Марказии Ташкилоти 
ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони 
Ватан”

шаҳри Душанбе, 31.07.2018.

бадхоҳони МиЛЛат ба 
МаҚсад нахоҳанд расид
Изҳороти Шӯрои марказии Ташкилоти ҷамъиятии 

ҷавонон “Созандагони Ватан”
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ДАР РоСТоИ СоЛИ ТАқВИяТИ РоБИТА Бо  мАҲАЛ  

Бо мақсади иҷрои ҷад-
вали баргузории вохӯрию 
мулоқот дар корхона, му-
ассиса, ташкилот  ва деҳаю 
маҳаллаҳои ноҳияи Вахш 
дар нимсолаи дуюми соли 
ҷорӣ   дар маҳаллаи Фи-
докори ҷамоати деҳоти 
Тоҷикободи ноҳия бо иш-
тироки раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 

Вахш Маҳмадов Одилҷон  
вобаста ба самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ 
дар мавзӯъи «Тарғиби 
нақши урфу одат ва 
анъанаҳои неки мардумӣ» 
дар байни сокинони маҳал 
хониши сиёсӣ доир карда 
шуд. 

Маҳмадов Одилҷон  зикр 
кард, ки кишвари мо воқеан 

ҳам сарзамини биҳиштосо 
ва афсонавӣ буда, эълон гар-
дидани Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ нишо-
наи тараққиёт ва пешрафти 
кишвар буда, аз манфи-
ат холӣ нест, аз ҷумла бо 
ҷойҳои корӣ таъмин наму-
дани аҳолӣ, баланд бардош-
тани сатҳи зиндагии мар-
дум, муаррифии таъриху 
фарҳанг ва анъанаҳои хоси 
миллиамон мебошад.

Инчунин, дар чорабинӣ 
намоиши ҳунарҳои мар-
думӣ ташкил шуд, ки 
ҳунармандони маҳаллаи 
номбурда маҳсули дастран-
ҷи хешро ба маърази та-
мошо гузоштанд ва ишти-
рокдорон аз ин намоишгоҳ  
дидан намуданд. 

н.ВАХШ

тарғиби наҚши урфу одат Ва анъанаҳои неки МардуМӣ дар 
байни сокинон бо МаҚсади тарбияи ахЛоҚиВу МаънаВии 

ҷоМеа дар роҳи Мубориза бо терроризМ 

Бо иқдоми  Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи 
Балҷувон дар деҳаи Чаш-
масойи ҷамоати деҳоти ба 
номи Сафар Амиршоеви 
ноҳия бо иштироки кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ  
бахшида ба ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дар партави Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!” сохтмони 
бунгоҳи тиббии замонавӣ, 
дорои  6 утоқи корӣ бо 
ҷалби аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ  идома дорад. Бояд 
зикр кард, ки сохтмон аз 
ҳисоби маблағҳои буҷаи 
ҷумҳуриявӣ дар ҳаҷми 1 
миллиону 148 ҳазор сомонӣ 
маблағгузорӣ гардида,  
пудратчӣ  ҶДММ “Аслид-

дин-13” мебошад.  Масъу-
лини сохтмон ният доранд 
сохтмони бинои бунгоҳи 
тиббиро  соли  2019 ба охир 
расонида,  мавриди исти-
фода қарор диҳанд, ки ин 
бунгоҳи тиббӣ барои марду-
ми деҳаи Чашмасой ниҳоят 
зарурӣ  мебошад. 

Дар назди сохтмони би-
нои бунгоҳи тиббӣ  и.в. раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Мирзоев Исуф  
оид ба самтҳои афзалиятно-

ки фаъолияти ҲХДТ, Соли 
тақвияти робита бо маҳал, 
эълон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, ин-
чунин  атрофи  Аксияи  
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
тахти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” андешаронӣ кар-
да,  барои дар амал татбиқ 
намудани Аксияи ҳизбии 
мазкур ҷамъомадагонро 
даъват намуд.  

н. БАЛҶУВон

дар МаҳаЛ аксияи ҳизбии “якҷоя ҳаЛ МекунеМ!”  
роҳандозӣ гардида истодааст

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии «Фаровон-
Қӯрғонтеппа»-и шаҳри 
Бохтар тибқи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
вобаста ба самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ 
вохӯрӣ баргузор гардид. 

Дар он раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар Наҷидуллоев Тава-
кал ва кормандони масъу-
ли ин кумита Раҷабализода 
Парвиз ва Асадуллозода 
Саймуҳамад ширкат варзи-
данд. 

Нахуст Наҷидуллоев 
Тавакал ба сухан баромада,  
оид ба моҳияти қонунҳои 
миллӣ ва дар ин замина 
дуруст сафарбар кардани 
корҳои хайру сахо ба хотири 
рушди иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва маънавию фарҳангии 
ҷомеа дар партави Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” андешаронӣ 
кард.

Дигар масъулин қайд на-
муданд, ки мо мардуми хуш-
бахт ҳастем, ки дар оғози 

солҳои соҳибистиқлолӣ аз 
имтиҳонҳои сангини таъ-
рих сарбаландона гузашта, 
таҳти сарвари Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба ваҳдати коми-
ли миллӣ расидем. Дар 
ин замина яке аз иқдоми 
муҳимми роҳбарияти олии 
кишвар, ки ба рушди дав-
лат ва мустаҳкам наму-
дани заминаҳои сиёсиву 
иҷтимоии он мусоидат на-
муд, ин аввалин мароти-
ба дар миқёси Иттиҳоди 
давлатҳои мустақил қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ”-ро 
қабул карда буд, ки ин ба-
рои мардуми кишвари мо 
пурарзиш мебошад. 

ш.БоХТАР

Вохӯриҳо дар партаВи аксияи тарғиботӣ-аМаЛии 
ҳизбӣ таҳти унВони “якҷоя ҳаЛ МекунеМ!”

Дар ташкилоти ибтидо-
ии «Файзи замин» маҷлиси 
ҳизбӣ бо иштироки кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ баргузор гардид. 

Дар рафти маҷлис ра-
иси ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии номбурда Қурбонов 
Чилла вобаста ба рӯйдодҳои 
нангини ба вуқуъомада, 
қатли сайёҳони хориҷӣ аз 
ҷониби ноҷавонмардон, 
ҳушдор намудани  соки-
нони ноҳия аз хатарҳои 
ташкилотҳои  террористию 
экстримистӣ  андешаронӣ 
намуд. 

Дар идомаи суҳбат  
намояндагони Куми-
таи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб атрофи ҳодисаи  

даҳшатбори  гурӯҳи мута-
шаккили ҷинояткор, ки бои-
си марги 4 нафар  сайёҳони  
хориҷӣ ва ҷароҳатҳои 
гуногунӣ  ҷисмонӣ бардош-
тани 3 нафари дигар гарди-
да, таъкид бар он доштанд, 
ки аз ин хатарҳо кулли со-
кинон  бояд огоҳ бошанду 
ба кирдору рафторҳои фар-
зандони худ аҳамият дода 
онҳоро бе назорат нагузо-
ранд. 

Иштирокдорон қайд 
доштанд, ки воеқеаи куш-
тори сайёҳон моро во-
дор месозад, ки ҳар чи 
бештар ҷавононро аз 
чунин хатарҳои нангин 
ҳушдор сохта, корҳои 
фаҳмонидадиҳиро дар бай-

ни аҳолӣ боз ҳам ҷоннок 
намуда, зиракии сиёсиро аз 
даст надиҳем. 

н.ДӮСТӢ

сокинон ба эҳёи ҳунарҳои МардуМӣ каМар баста,  
ҳаМЛа ба сайёҳони хориҷиро МаҳкуМ МенаМоянд

Кормандони  Кумитаи  
иҷроияи  ҲХДТ дар  ноҳияи  
Кушониён   дар  ҳудуди  
шаҳраку  деҳоти  ноҳия 
ҷиҳати  боз  ҳам  густариш  
бахшидани  иртибот  бо  
мардум ва  ҷалби  омма  дар  
амалӣ  намудани  ҳадафҳои  
созандаи ҲХДТ  дар Соли  
тақвияти  робита  бо  маҳал 
ва Аксияи ҳизбии “Якҷоя 
ҳал мекунам!” бо  сокинон 
ва кормандони ташкило-
ту муассисаҳо мулоқоту  
вохӯриҳо  баргузор  намуда  
истодаанд.

Ин навбат  чунин вохӯрӣ 
бо кормандони “Почта”-и 

ноҳия  вобаста ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ баргузор намуданд.

 Ҳамзамон, зимни вохӯрӣ 
кормандон доир ба хадафу 
мақсад ва аҳамияти Соли 
тақвияти робита бо маҳал, 
самтҳои афзалиятноки фаъо-
лияти хизб,  тарбияи ҷавонон 
дар рӯҳияи инсондӯстию 

меҳанпарварӣ,  истифода 
аз захираҳои бойи маъна-
вии миллати тоҷик, эҳёи 
анъанаҳои неку ҳунарҳои 
мардумӣ, сафарбар намуда-
ни онҳо ба корҳои созанда-
гиву бунёдкорӣ суханронӣ 
намуданд. 

н.КУШонИЁн

дар доираи аксияи ҳизбии “якҷоя ҳаЛ МекунеМ!” 
Муҳити зистро тозаВу озода МегардонеМ!

Санаи 20-уми июли 
соли равон Раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Раҳмонзода Абдул-
ло Қурбоналӣ бо роҳбарони 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
ва вакилони Маҷлиси вакилони 
ҳалқи ноҳияи Ёвон вохӯрӣ бар-
гузор намуд.

Дар доираи ин тасмим, 
мавсуф нахуст аз намоиши 
ҳунарҳои мардумии сокинони 
ҳунарманди ҷамоати деҳоти ба 
номи Гулсара Юсуфова дидан 
намуда, дар рафти баргузории 
чорабинии мазкур суханронӣ 
намуданд.

Сипас, бо иштироки ваки-
лони Маҷлиси вакилони халқи 
вилояти Хатлон, ноҳияи Ёвон, 
роҳбарони ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ, аъзои намоянда-
гии ТҶҶ «Созандагони Ватан», 
аъзо ва фаъолони ҲХДТ вохӯрӣ 
баргузор гардид.

Зимни баргузории вохӯрӣ 
Абдулло Раҳмонзода қайд на-
муданд, ки баргузории вохӯрии 
имрӯзаи ҳизбиён дар рӯзҳое 
баргузор гардида истодааст, 
ки мардуми тамаддунофару 
фарҳангсолори тоҷик ҳунарҳои 
қадимаи худро дар ростои Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

Вохӯрии раиси куМитаи иҷроияи ҳхдт дар 
ВиЛояти хатЛон бо ҳизбиёну ВакиЛони МаҷЛиси 

ВакиЛони  хаЛҚи ноҳияи  ёВон таассуроти нек бахшид

мардумӣ тақвият бахшида, 
бори дигар анъана ва суннатҳои 
деринаи худро эҳё намуда ис-
тодаанд. 

Воқеан, Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
ҳамчун ҳизби пешсафи ҷомеа 
дар амалӣ сохтани ҳадафу 
ормонҳои миллати тоҷик 
саҳми намоён дошта, тӯли 
фаъолияти хеш зери шиори 

«Барои ваҳдати миллӣ, сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ, созанда-
гиву ободонӣ, рушди устувори 
иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи 
мардум!» дар майдони сиё-
сат зери роҳбарии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон садоқати худро ҳамчун 
ҳизби мардумӣ сарбаландона 
собит намуд ва имрӯз бо бова-
рии комил ба ояндаи дурахшо-
ни Ватан ва бо умеди расидан 
ба ормонҳои миллӣ тамоми 
тадбирҳои имконпазирро амалӣ 
сохта истодааст.

н.ЁВон

Намояндагони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин дар 
деҳаи Роғиён вохӯрӣ атро-
фи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбиро  бахши-
да ба Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ   баргу-
зор  намуданд.            

Вохӯриро сармуҳаррири 
нашрияи “Овози халқ”-и  
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шамсиддини 
Шоҳин Қурбонзода Шифо 
кушода,  оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ, Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, Соли 
тақвияти робита бо маҳал, 
тарғиби тарзи ҳаёти со-

лим, пешгирӣ аз бемориҳои 
сироятӣ,  рушди ҳунарҳои 
мардумӣ, таъсиси ҷойҳои 
нави корӣ дар хона, ҷалби 
шахсони бекор  ба кас-

бу ҳунарҳои мардумӣ, 
пешгирӣ аз шомилшавӣ ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, 
огоҳонидани мардум аз хав-
фу хатарҳои ташкилотҳои 
террористӣ, риояи талаботи 
қонунҳои миллӣ суханронӣ 
намуда, иштирокдоронро бо 
моҳияти Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони  
“Якҷоя ҳал мекунем!” ши-
нос намуд. 

Ҳамчунин аз соки-
нон, хусусан занони маҳал 
даъват намуд, ки бо роҳи 
тарбияи дурусти фарзан-
дон дар таъмини суботу 
оромии кишвари азизамон 
саҳмгузор бошанд.

н.Ш.ШоҲИн

сокинон дар ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ 
МасъуЛиятро дучанд Мекунанд!

Дар маҳаллаи Пушкини 
ҷамоати деҳоти Навободи 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
намоиши ҳунарҳои мардумӣ 
баргузор карда шуд.

Зимнан, дар он кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
иштирок намуда, зимни 
суханронӣ амали ҳамла ба 

сайёҳони хориҷиро, ки аз 
тарафи аъзои ТЭТ ҲНИ 
ташкил шуда буд маҳкум 
намуданд.

Дар ин ҳамоиш қайд гар-
дид, ки иқдоми бузургу бе-
назири Пешвои миллат, яъне 
эълон намудани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ та-

фарҳанг Муаррифгари МуҚаддасоти МиЛЛӣ Ва 
зарбаи ҷонкоҳ ба душМанони хаЛҚ аст

кони ҷиддие бахшид барои 
паст кардани сатҳи бекорӣ 
ва барои беҳтар гардидани 
вазъи иқтисодиёти кишвари 
мо заминаи мусоид фароҳам 
овард.

Дар охир муовини ра-
иси ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ Абдусаломзода Ан-
зурат ба сокинон вобаста 
ба моҳияти эълон шудани 
соли 2018 ҳамчун Соли 

рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ андешаронӣ карда, 
зикр кард, ки фарҳанг муар-
рификунандаи муқаддасоти 
миллӣ дар ҷомеа мебо-
шад ва занону бонувони 
ҳунармандро месазад ба-
рои боз ҳам сайқал додани 
ҳунарашон кӯшиш ба харҷ 
диҳанд. 

н.Ҷ.БАЛХӢ
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ДАР РоСТоИ СоЛИ ТАқВИяТИ РоБИТА Бо  мАҲАЛ  

Бахшида ба Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва Соли тақвияти 
робита бо маҳал дар деҳаи 
Ҳаёти ҷамоати деҳоти Тахти 
Сангини ноҳияи Қубодиён 
тибқи нақша-чорабиниҳои 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия бо мақсади эҳтиром 
ба хотираи қурбониёни 
амали террористӣ, ки дар 
ноҳияи Данғараи вилояти 
Хатлон анҷом дода шуд бо 
занони ҳунарманд вохӯрӣ 
баргузор гардид.

Дар робита ба ин 
дақиқаи хомӯшӣ эълон кар-
да шуд.        

Тавре дар идома қайд 
гардид, ин амал набояд ба 
руҳу равони мо таъсири 
манфӣ расонад. Албатта ин 
амал ҳисси сокинони моро 
барои муборизаи беамон ба 
муқобили гурӯҳҳои ифротӣ 
даҳчанд бедор сохт ва мо аз 
роҳи ободсозии Ватанамон 
ба чунин ҳасудон мубориза 
хоҳем бурд.

н.қУБоДИЁн

рӯҳи сайёҳони Қурбоншудаи аМаЛи 
террористӣ шод бод!

Бо иштироки раиси 
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ  
дар шаҳри  Кӯлоб Валиева 
Саъбагул ва раиси ташки-
лоти ибтидоӣ Қурбонова 
Робиямо дар ташкилоти 
ибтидои «Чорбоғ» дар до-
ираи аксияи ҳизбии «Якҷоя 
ҳал мекунем!» бо аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ вохӯрӣ 
баргузор гардид.

Нахуст, Валиева Саъ-
багул оид ба самтҳои афза-
лятноки фаъолияти ҲХДТ 
суханронӣ карда, ҳамзамон 
вобаста ба саҳм доштан дар 
амалӣ гардидани дастуру 
супоршҳои Пешвои  миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ 
ба корҳои созандагию 
ободкорӣ ибрози адеша на-

муд.
Дар ин миён ба 

соҳибкори ҷавон Нози-
мов Ғайратшоҳ барои 
икдоми хайрхоҳона  ва 
ҷавонмардонааш, ки барои 
аз таъмири пурра баровар-
дани муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №25-и 

ҷамоати деҳоти Кӯлоб 
изҳори сипос карда, аз тара-
фи раиси Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар шаҳри  Кӯлоб  
Валиева Саъбагул дар 
ҳузури иштирокчиён ба ӯ 
шаҳодатномаи ҳизбӣ ботан-
тана супорида шуд. 

ш.КӮЛоБ

аксияи ҳизбии «якҷоя ҳаЛ МекунеМ!» дар аМаЛ!

Дирӯз бо занони фа-
ъол, аъзову ҷонибдорони 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, аъзои намоян-
дагии ТҶҶ «Созандагони 
Ватан оид ба муҳокимаи 
ҳодисаи нангине, ки са-
наи 29 июли соли ҷорӣ дар 
самти шоҳроҳи ноҳияи 
Данғара нисбат ба куштори 
4 нафар сайёҳони хориҷӣ ва 

ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ 
бардоштани 3 нафари ди-
гари онҳо ба вуқӯъомада, 
ҳамоиши ҳизбӣ баргузор 
гардид. 

Дар ҳамоиш корман-
дони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Левакант иштирок ва 
андешаронӣ намуда, зикр 
карданд, ки фоҷиае, ки дар 

ноҳияи Данғара рух дод аз 
рӯйи нақшаи таҳрезишудаи 
ТЭТ ҲНИ аст, ки боиси мар-
ги сайёҳони хориҷӣ гардид. 
Фоҷиаи даҳшатбор барои 
мо мардуми тоҷик, алалху-
сус занону модарон нангин 
аст, ки чунин фарзандони 
нохалафро шири сафед до-
даву бо шабзиндадориҳо 
дар домони поки Ватан-
Тоҷикистони азиз ба воя 
расонидем ва имрӯз онҳо 
ба номи поки модари тоҷик 
иснод оварда, Тоҷикистони 
маҳбубамонро доғдор кар-
данд. 

Дар фарҷом иштирок-
дорон бо ҳамовозии баланд 
амалҳои террористонаи 
хоинони миллатро маҳкум 
карданд. 

ш.ЛЕВАКАнТ

Модарон аМаЛи Ваҳшатноки наҳзатиёни 
Лаънатиро МаҳкуМ Мекунанд!

Дар кӯчаи ба номи 
А.Раҳимзодаи ҷамоати 
шаҳраки Муъминобод 
тибқи ҷадвали баргузо-
рии мулоқотҳо бахшида 
ба  Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ  бо соки-
нони маҳал мулоқот баргу-
зор гардид. 

Дар мулоқот  муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Муъми-
нобод Гулсунбӣ Раҷабова 
ва дигар шахсони даъватӣ 
иштирок ва суханронӣ на-
муданд. 

Нахуст Гулсунбӣ 
Раҷабова дар назди 
ҷамъомадагон оид ба 

ҳодисаи нангине, ки са-
наи 29 июли соли ҷорӣ ба 
куштори сайёҳонӣ хориҷӣ 
дар ноҳияи Данғара рух 
дод, андешаронӣ наму-
да,  аз занону модарон 
ҷиҳати  аҳамияти ҷиддӣ 
зоҳир намудан дар таъ-
лиму тарбияи фарзандон, 
алалхусус ҷавонон  даъ-
ват ба амал овард. Инчу-
нин, мавсуф  дар идомаи 
суҳбат  доир ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолия-
ти ҲХДТ, шарҳу тавзеҳи 
нуктаҳои асосии Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 

бо ташкиЛи чорабиниҳои фарҳангӣ бар зидди 
гурӯҳҳои террористӣ Мубориза МебареМ!

Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
риояи талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
тарғиби либоси миллӣ, тар-
бияи ҳарбӣ-ватандӯстии 

ҷавонон, пешгирии шомил-
шавии занону ҷавонон ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, 
мубориза бар зидди терро-
ризм, пешгирии гаравиш ба  
ҳизбу ҳаракатҳои  дар киш-
вар мамнуъи ТЭТ ҲНИ ва 
гурӯҳи 24, расидан ба қадри 
Истиқлолияти давлатӣ ва 
Ваҳдати миллӣ мавриди 
баррасӣ қарор дода шуд. 

Дар чорабинӣ бахши-
да ба Соли  рушди сайёҳӣ  
ва ҳунарҳои мардумӣ дар 
кӯчаи мазкур намоиши 
ҳунарҳои дастии сокинони 
кӯча, аз кабили чакандӯзӣ, 
заргарӣ, табақтарошӣ таш-
кил карда шуд. 

н. мУЪмИноБоД

Ҳафтаи равон вохӯрии 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Алие-
ва Сураё бо кормандони 
соҳаи маорифи ноҳия  дар 
муассисаи таҳсилоти миё-
наи умуми №26  баргузор 
гардид, ки дар он  Алиева 
Сураё фоҷиаи сахти  гурӯҳи 
муташаккил дар куштору 
захмин кардани сайёҳони 
хориҷиро  муҳокима  на-
муда,  аз ҷамъомадагон  
ҷиҳати  ошкору  ба 
мақомотҳои  ҳифзи  ҳуқуқ  
хабар  расонидани   ашхоси  
ношиносу  шубҳаноки  дар  

маҳаллаю  деҳаҳои  ҳудуди  
ноҳия  воридшаванда   
корҳои  фаҳмондадиҳиву  
таблиғотиро  ба  роҳ  мон-
дан даъват намуд.

Дар рафти вохӯрӣ 
иштирокдорон  ҳамлаи 

ваҳшиёнаи  ҷинояткоронро 
сахт маҳкум карда, аф-
зуданд, ки мо масъулон  
бар зидди чунин ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротӣ мубори-
заи беамон хоҳем бурд. 

н.н. ХУСРАВ

Маорифчиён аМаЛи нагини наҳзатиёни 
террористро МаҳкуМ Мекунанд!                                                                

Вобаста ба ҳамлаи 
н о ҷ а в о н м а р д о н а и 
анҷомдодаи аъзои ҳизби 
террористии наҳзати 
исломӣ ба сайёҳони 
хориҷӣ дирӯз бо сокинони 
минтақаи манзилии №1-и 
шаҳри Норак бо иштиро-
ки раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Норак 
Гулмуродзода Қумриниссо, 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроия  Ғафурзода 
Фирдавс, вакили Маҷлиси 
вакилони халқи шаҳр Оди-

лов Сайдалӣ вохӯрӣ доир 
карда шуд. 

Иштирокчиён фоҷеаи 
нангини санаи 29 июли 
соли равон рухдодашударо 
маҳкум намуда, иброз до-
штанд, ки барои саривақт 
пешгирӣ намудани чунин 
амалҳои номатлуб ҳар як 
падару модарро зарур аст, 
ки дар тарбияи фарзанди 
худ масъулияти баланд до-
шта бошад. Имрӯз аз на-
доштани саводи кофӣ ва 
маълумот ҷавонони тоҷик 
ба доми гурӯҳҳои терро-

ристиву эктремистӣ афто-
да, кирдорҳои разилонаю 
ваҳшиёнаро анҷом дода ис-
тодаанд. 

Инчунин, қайд на-
муданд, ки имрӯз ҳар 
яки моро мебояд фар-
зандони худро дар роҳи 
ватандӯстиву меҳанпарварӣ 
ва донишомӯзӣ тарбия на-
моем. Дар атрофи Пеш-
вои маҳбуби миллатамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
муттаҳид гардида, барои 
рушду нумӯи Тоҷикистони 
азизамон саҳмгузор бошем 
ва нагузорем, ки ҳеҷ як но-
халафе зиндагии осудаи 
моро халалдор намояд.   

Бори дигар тамоми за-
нон, модарон ва ҷавонони 
шаҳри Норак ин амали 
ваҳшиёнаи аъзои ТЭТ 
ДИИШ ва ҲНИ-ро қатъиян 
маҳкум менамоянд. 

ш.ноРАК

бо МаҚсади пешгирӣ аз аМаЛҳои ифротӣ дар 
тарбияи фарзандон МасъуЛиятшинос бошеМ!

Миллати тоҷик аз 
қадиммулайём дорои таъ-
риху фарҳанги бою ғанӣ 
буда, ҳамчун миллати 
сулҳдӯст, саховатпеша эъ-
тироф гардида, бо олимону  
қаҳрамононаш  маъруфу 
машҳур  гаштааст.

Намояндагони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Панҷ дар маҳаллаи Заррин-
камари ҷамоати шаҳраки 
Панҷ чорабинии фарҳангӣ-
ҳунарӣ атрофи самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҳизбӣ бахшида ба Соли 
рушди сайёҳӣ  ва ҳунарҳои 
мардумӣ баргузор наму-
данд.  

 Вохӯрӣ  бо намои-
ши ҳунарҳои мардумии 
кадбону ва чирадастони 
маҳалла  оғоз гардида, бо 
суханронии раиси Кумитаи 
иҷроияи ҳизбӣ дар ноҳия 
Файзиев Каримҷон  оид 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ,  ҷиҳати 
сазовор истиқбол гирифта-
ни ҷашни бошукӯҳи 30-со-
лагии Истиқлолияти давла-

тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
татбиқи Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, Соли 
тақвияти робита бо маҳал  
идома ёфт.

Дар ин раванд, Аксияи 
тарғиботӣ-амалии  ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” ба иштирокдо-
рон шинос карда шуда, даъ-
ват ба амал оварда шуд, ки  
бо иҷрои корҳои созандаги-
ву ободонӣ, анҷоми корҳои 
хайру сахо дар рушду нумӯи 
маҳалли худ, ноҳия ва Вата-
ни азизамон -Тоҷикистон  
саҳмгузор бошем.

Баъдан, раиси ташки-

лоти ибтидоии «Зарринка-
мар» Шаропова Маърифат 
зимни суханронӣ иқдоми 
пешгирифтаи сокинони 
маҳалла оид ба гузарони-
дани тӯйи суннатии 5 на-
фар дӯстрӯякони маҳалларо 
иқдоми хайрхоҳона шумо-
рида, қайд намуд, ки чунин  
амалҳо  ба анъанаҳои неки 
миллати тоҷик дохил меша-
ванд.

Дар охир фаъолон бо 
Сипосномаҳои Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб  
сарфароз гардиданд.

н.ПАнҶ

якҷоя дар ҳаЛЛи ҳаМаи МасъаЛаҳои рӯзгори 
якдигар саҳМ МегузореМ

Дар асоси ҷадвали бар-
гузории соатҳои сиёсӣ дар 
ташкилоту муассисаҳо 
ва вохӯриву мулоқот дар 
деҳаву маҳаллаҳои ноҳияи 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 
барои нимсолаи дуюми 
соли 2018 кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Гадоӣ 
Сайдалиев ва Фирӯз Пиров 
бо истиқоматкунандагони 
деҳаи Меҳрвари ҷамоати 
деҳоти Чубек вохӯрӣ гуза-
рониданд. 

Дар ин баробар  масъ-

улин  ба ҷамъомадагони 
чорабинӣ  амалҳои  
аблаҳонаву  золимо-
наи гурӯҳи муташаккили 
ҷинояткорро, ки дар куш-
тори сайёҳони  хориҷӣ бо 

фармоиши ТЭТ ҲНИ  дар 
шоҳроҳи ноҳияи Данғара 
рух дод, расонида, ҳамлаи 
ноҷавонмардонаи онҳоро бо 
ҳамовозӣ маҳкум карданд.  

н.ҲАмАДонӢ

бо рушди фарҳанги МиЛЛӣ Ва ҷаЛби бештари 
сайёҳон ба аМаЛҳои Ваҳшиёнаи наҳзатиёни 

Лаънатӣ посух МедиҳеМ!
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ДАР РоСТоИ СоЛИ ТАқВИяТИ РоБИТА Бо  мАҲАЛ  

Мутобиқ ба ҷадвали 
тасдиқнамудаи  Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон дар деҳаи 
Лоҳутии ҷамоати деҳоти 
ба номи Лоҳутӣ бо ишти-
роки кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ховалинг, вакили Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳия, 
ҷонишини сардори шуъ-
баи корҳои дохилии ноҳия 
оид ба  амали террористии 
рӯзи 29 июли соли 2018 дар 
ноҳияи Данғара рухдода ва 
ҳамчунин самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ 
вохӯрӣ доир карда шуд.

Вохӯриро раиси Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳия Сафар Халилов 
кушода, дар бораи амали 

мудҳиши террористии со-
диршударо муҳокима карда, 
онро шадидан маҳкум на-
муд. 

Инчунин мавсуф зимни 
суханронӣ қайд намуд, ки 
душманони Тоҷикистон- 
ҲНИ дар пушти номи   
ДИИШ пинҳон шуда, барои 
бадном кардани миллати 
меҳмондӯсту меҳмоннавози 

тоҷик, бо мақсади монеа 
эҷод намудан ба рушди 
сайёҳӣ дар кишвар қасдона 
ва бадбинона бо дасти хид-
матгорони манқурти худ, 
ки миллат, Ватан, нангу но-
муси миллӣ, қадру қимати 
падару модар барояшон 
арзише надорад, ин амали 
ваҳшиёнаро анҷом доданд.

н.ХоВАЛИнГ

ба душМанони дохиЛӣ Ва хориҷӣ шадидан 
Мубориза МебареМ!

Бо иштироки раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Хуросон Са-
идзода Раҳмон Азим дар 
деҳаи Навзамин бо аъзо 
ва  ҷонибдорони ҲХДТ, 
аъзои намояндагии ТҶҶ 
«Созандагони Ватан» доир 

ба самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҲХДТ ва ба 
дарки ҷомеа расонидани 
моҳияти сиёсии ҳодисаи  
нангини гурӯҳи муташак-
кили ҷинояткор дар куш-
тори даҳшатбори сайёҳони  
хориҷӣ таҳти сарпарастии 

ТЭТ ҲНИ дар ноҳияи 
Данғара  ба вуқӯъ пайваста 
вохӯрӣ баргузор гардид. 
Дар вохӯрӣ аз сокинон ба-
рои дар ғафлат намондану 
аз даст надодани ҳушёриву 
зиракии сиёсӣ даъват ба 
амал оварда шуд.

Сокинон  воқеаи нан-
гини гурӯҳӣ муташакки-
ли ҷиноятпешаро, ки дар 
он ТЭТ ҲНИ даст дошт,  
маҳкум карда, ба рафтори 
ваҳшиёнаи гурӯҳи муташак-
кил ва рафтори бадхоҳонаву 
миллатфурӯши ТЭТ ҲНИ  
нафрат хонданд.  

н.ХУРоСон

сокинон ба рафтори  ғайриинсонии аъзои тэт 
ҳни Лаънат хонданд! 

Дирӯз вохӯрии кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун бо 
аҳли ҷамоатчигии ноҳия дар 
робита ба ҳодисаи нангини 
дар ноҳияи Данғараи вилоя-
ти Хатлон ба вуқӯъомада, бо 
иштироки зиёда аз 86 нафар 
сокинони фаъоли ноҳия су-
рат гирифт. 

Дар чорабинии маз-
кур муовини раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун Сабурзода 
Насим ва мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва мат-
буоти Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳия Фарҳод 
Обидов вобаста ба қазияи 
воқеъан зишт ва нанго-
вари ноҷавонмардонаи 
бадхоҳони миллат 
суханронӣ намуда, қайд 
намуданд, ки мо тоҷикон 
аз таърихи башарият да-
лел меорем, ки дар ягон 
давру замон ба дигарон за-
рар нарасонидаем ва барои 
манфиатҳои худро ҳимоя 
кардан, аз роҳҳои зарарра-
сон истифода ҳам накарда-
ем.

Мутаасифона, ҳазораи 
сеюм бо бархӯрди 

МардуМи Меҳнаткаши ноҳияи ҷайҳун аМаЛи 
нангини ҳаМЛа ба сайёҳонро МаҳкуМ карда, ба 

наҳзатиҳои шайтонсират Лаънат хонданд!

Баҳри иҷрои дасту-
ру супоришҳои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон дар асоси 
ҷадвали тасдиқгардида ва 
бо мақсади тадбиқи Акси-
яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» дар ташкило-
ти ибтидоии «Файзбор»-и 
маҳаллаи Файзбори 
ҷамоати деҳоти ба номи 
Қадриддин Ғиёсови ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ корҳои 

созандагиву бунёдкорӣ 
идома дошта, бо иштиро-
ки кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ дар ин 
маҳал вохӯрӣ баргузор гар-
дид.  

Ҳадафи баргузории 
чорабинӣ тарғиби Аксия 
номбурда буда, бо соки-
нони маҳал оид ба роҳҳои 
якҷоя  ҳал  кардани  муш-
килоте, ки  дар маҳал ҷой 
дорад ва ба истиқболи 
30-солагии Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷкистон суханронӣ кар-
данд. 

Бо ташаббуси аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ ва аъ-
зои намояндагии ТҶҶ «Со-
зандагони Ватан» бо ҷалби  
соҳибкорони  саховатманду 
ватандӯстӣ маҳалла,  зи-
ёда аз  7 километр роҳи 
байни деҳаҳои Файзбор ва 
Озодишарқро аз  таъмири  
ҷорӣ  бароварданд.  

Сокинони маҳалла бо-
шанд, дар навбати худ бо-
вар  доранд, ки амалиша-
вии Аксияи мазкурро, ки  
бо  мақсади  рушди  соҳаи 
кишоварзӣ, корҳои хонагӣ  
ва  пурра  бо кор таъмин 
шудани аҳолӣ  мусоидат ме-
намояд, дастгирӣ карданд. 

н.А.ҶомӢ

аксияи ҳизбии «якҷоя ҳаЛ МекунеМ!» ба ҳаЛЛи 
МушкиЛоти ҷоМеа Мусоидат МенаМояд

Ҷиҳати иҷрои ҷадвали 
баргузории вохӯриҳо 
дар нимсолаи дуюми 
соли ҷорӣ дар деҳаи Чи-
нори ҷамоати деҳоти ба 
номи Х.Холматови ноҳия  
вохӯрии раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритуз Носирзода Абду-
карим Носир бо сокинони 
маҳал баргузор гардид. 

Дар ҷамъомад Абду-
карим Носирзода дар наз-
ди иштирокдорон атрофи 

самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, Соли 
тақвияти  робита бо маҳал, 
эълон гардидани соли 
2018 ҳамчун Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар ин замина аз 
ҳодисаи  ваҳшонияти  куш-
тори  сайёҳони  хориҷӣ, ки 
аз ҷониби гурӯҳи муташак-
кили ҷинояткор дар ноҳияи 
Данғара бо сарпарастии 
ТЭТ ҲНИ ба вуқӯъ пайваст, 
суханронӣ карда, мардумро 

бори дигар ҳушдор дод, ки  
дар таълиму тарбияи фар-
зандон беназорат набошанд, 
ҳушёриву зиракии сиёсиро 
аз даст надиҳанд ва нагузо-
ранд, ки  ҳар нохалафе  фа-
зои тинҷу ороми кишварро  
бо нияти нопоку амалҳои 
хоинонаашон ноором созад 
ва ба номи давлату миллати 
тоҷик иснод биёрад.  

Дар охир  сокинони 
маҳал аз  воқеаи санги-
ни  гурӯҳҳои  муташаак-
кил ба хубӣ огоҳӣ ёфта,  
бо ҳамовозии баланд ба 
кирдорҳои авбошонаву 
ватанфурӯшонаи онҳо на-
фрат хонда, амалҳои терро-
ристиву экстремистиашон-
ро маҳкум  намуданд. 

н.ШАҲРИТУЗ

наҳзатиҳои Лаънатӣ ҳеҷ гоҳ ба МаҚсад 
наМерасанд!

тамаддунҳо ва аз байн бур-
дани фарҳангҳо ба инсо-
ният зарбаи ҳалокатбор 
мезанад. Далели гуфтаҳои 
боло амали мудҳише, 
ки як гурӯҳ ҷавонони 
мағзшӯйикардашуда аз 
ҷониби гурӯҳи террористии 
ТЭТ ҲНИ мебошад. Онҳо 
то дараҷае мағзшӯи карда 
шудаанд, ки барои анҷом 

додани ин амали мудҳиш 
ва ноҷавонмардона даст за-
данд. Аз рисолати инсонӣ 
фаромӯш кардаву барои 
иҷрои дастури хоҷагони 
хориҷӣ ба Ватани ободу осу-
даи хеш хиёнат намуданд. 

Ҳеҷ як фарзанди ин 
сарзамин, ки шарафу но-
мус дорад ба чунин амали 
мудҳиш даст намезанад 
ва чунин амалу рафтори 
ноҷавонмардонаро шадидан 
маҳкум мекунад, қайд до-
штанд масъулини кумита.

н.ҶАЙҲУн

Имрӯз ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои 
стратегии давлату ҳукумат 
ба ҳисоб меравад. Аз 
ин рӯ тасмим гирифтем 
андешаҳои сардори Фи-
лиали Муассисаи дав-
латии “Трести чарогоҳу 
мелиоративӣ”-и вилояти 
Хатлон Хол Мирзоевро 
вобаста ба аҳамияти соҳаи 
кишварзӣ дар ҳифзи амни-
яти озуқавориро ба нашр 
расонем. 

Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамасола дар 
Паёмҳои худ дар бораи 
ҳифзи амнияти озуқаворӣ 
суханронӣ менамоянд, ки 
аз ниҳоят муҳим будани 
масъала шаҳодат медиҳад.

Пеш аз ҳама дар зери 
шиори мафҳуми амния-
ти озуқаворӣ чиро бояд 
фаҳмем? Инсоният ка-
маш ба 10 намуди маво-
ди хўрока ниёз дошта, 
солимии ҷомеа ба ҳамин 
маводҳо вобаста мебошад. 
Дарозумрии башарият, ки 
мақсаду мароми оламиён 
аст ба таъмини ин маводҳо 
вобаста мебошад, ниёз до-
рад.

Таъмин намудани 10 
маводи озуқаворӣ: ғалла, 
равғани растанӣ, кар-
тошка, меваю сабзавот, 
полезӣ, гўшт, шир, тухм, 
асал ва моҳӣ. Бояд гуфт, 
нн кори бошараф ба зим-
маи кишоварзон вогузор 
карда шудааст.  

Маҳсулоти зироаткорӣ 
5 намуд: ғалладонагиҳо, 

равғани растанӣ, меваҷот, 
картошка ва сабзаво-
ту полезӣ мебошанд, 
ки аксарияти ин намуд 
маҳсулотҳо пурра дар ви-
лояти Хатлон ҳаллу фасли 
худро ёфтаанд. Танҳо ба 5 
маводи соҳаи чорводорӣ 
бештар машғул мебояд 
шуд.

Мувофиқи меъёрҳои 
муқаррарнамудаи Вазора-
ти тандурустӣ давоми сол 
ҳар як шаҳрванд бояд ба 
миқдори 45кг гўшт, 251кг 
маҳсулоти ширӣ, 220 дона 
тухм, 23 кг моҳӣ ва 5,5 
кг асал истеъмол намояд. 
Таҳлилҳо нишон доданд, 
ки ба ҳар як шаҳрванд гўшт 
55% меъёр, маҳсулоти 
ширӣ 45%, тухм 40%, асал 
4% ва моҳӣ камтар аз 1%-и 
меъёрро таъмин менамояд.

Аксарияти мардуми 
давлатҳои мутараққии Ав-
рупо ба хўроки парҳезӣ 
гузашта, хўроки гўштиро 
хеле кам истеъмол ме-
кунанд ва истеъмоли 
шир ва маҳсулоти онро 
ба ҷои аввал мегузо-
ранд. Бо мақсади ҳифзи 
амнияти озуқаворӣ ва 
ҳимояти иҷтимоии аҳолӣ 
аз баландравии нарх дар 
Тоҷикистон минбаъд нар-
хи 16 намуди маҳсулотро 
мақомот таъйину тан-
зим хоҳанд кард. Танзи-
ми давлатии нархҳо бо 
қарор таҳти рақами 287 
рӯзи 31-уми майи имсол 
имзо шуда, "Дар бораи 
номгӯи мол ва маҳсулоти 
аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ, 
ки нархҳояшон таҳти 
танзими давлатӣ қарор 
дода мешаванд" унвон 
дорад. Номгӯи 16 наму-
ди маҳсулот инҳоянд: 
Орд (навъҳои 1 ва 2), нон 
(аз орди навъҳои 1 ва 2), 
маҳсулоти макаронӣ, ган-
дум, биринҷ, картошка, 
сабзавот (сабзӣ, пиёз, ка-
рам), қанди сафед, шакар, 
равғани растанӣ (равғани 
пахта, офтобпараст ва 
маска), маҳсулоти ширӣ 
(шир, кефир, қаймоқ, сме-
тана, творог), донагӣ (наск, 

нахуд, марҷумак, кашк, 
ярмаи ҷав), гӯшт: (гӯшти 
гов, гӯшти гусфанд, гӯшти 
мурғ), тухми мурғ, намак, 
чой (навъи сабз ва сиёҳ) ва 
ғизои кӯдаконa.

Дар кишвари мо, ки 
аҳолии он аз таваллуд то 
14-солагӣ 35% ва аз синни 
65 сола боло 16%-ро таш-
кил медиҳад, организми 
онҳо ба шир талабот до-
ранд, бояд ба ин масъала 
аҳамияти ҷиддӣ дод. Гўшт, 
шир, тухм, асал ва моҳиро 
дар соҳаи чорводорӣ  са-
феда мегўянд. Ана ҳамин 
сафедаро аз куҷо бояд пай-
до кард? Аз чарогоҳҳо...

Ҳама намуди алафҳои 
табиӣ ва зироатҳои хўроки 
чорвои кишташуда аз про-
теин бой мебошанд. 
Мо бояд протеинро ба са-
феда табдил диҳем, то ки 
маводи ғизоиро пайдо ку-
нем. Протеинро танҳо чор-
во, занбури асал ва моҳӣ 
ба сафеда табдил дода ме-
тавонад.  

Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар яке аз баромадҳояшон 
гуфтанд:  «Мамлакати 
мо дорои имконҳои ва-
сеи истеҳсолӣ ва коркар-
ди маҳсулоти кишоварзӣ 
мебошад ва дар сурати 
оқилона ва самаранок ис-
тифода бурдани захираҳои 
истеҳсоли соҳа мо метаво-
нем худро бо маҳсулоти 
ғалладонагӣ, меваю саб-
завот, гўшту шир ва ди-
гар намудҳои озуқа пурра 
таъмин намоем. Ҳамзамон 
барои таъмини амния-
ти озуқавории кишвар 
тибқи чорабиниҳои му-
шаххас доир ба исти-
фодаи оқилонаи обу за-
мин, баланд бардоштани 
ҳосилнокии он, ҷорӣ на-
мудани шаклҳои муоси-
ри ташкиливу ҳуқуқии 
хоҷагидорӣ зарур аст».

(Идома дорад)   
Таҳияи У. САнГИмУРоДоВ, 

дар акс Хол мирзоев.

ҳифзи аМнияти озуҚаВорӣ аз рушди соҳаи 
кишоВарзӣ Вобаста аст
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Баъд аз содир намудани амалиёти терро-
ристии 29.07.2018 нисбат ба шаҳрвандони 
хориҷӣ аз ҷониби аъзои ташкилоти 
террористӣ-экстремистии Ҳизби наҳзати 
исломӣ (ТТЭ ҲНИ) дар ноҳияи Данғараи 
Тоҷикистон, дар ВАО интишори мақолаҳои 
муғризонаи таҳлилгарон, коршиносон 
ва  журналистони рус оид ба ин қазияи 
фоҷеабор шурӯъ шуд. Аксари муаллифо-
ни мақолаҳои ҳангомаҷӯе, ки дар олами 
буҳтону дурӯғ ва зӯроварии иттилоотӣ ху-
дро пиар (PR) ё худ реклама месозанд, аъзои 
ТТЭ ҲНИ-ро бошиддат пуштибонӣ карда, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро, ки ҷинояти содир-
шударо дар муддати кӯтоҳтарин ошкор на-
муданд, дар бесалоҳиятӣ айбдор мекунанд.

Дар зимн, далелҳо гувоҳи раднопа-
зиранд. Ва онҳо яқинан ба сӯи муқобил 
шаҳодат медиҳанд. Ҳамин тавр, роҳбари 
гурӯҳи ҷинояткор, иҷрокунандаи асосии 
ҳамлаи террористӣ дар ноҳияи Данғара 
Абдусамадов Ҳусейн Абду-
самадович, ки ҳангоми дар 
ш. Одинтсовои вилояти Мо-
скваи ФР дар муҳоҷирати 
меҳнатӣ  қарор дошт, соли 
2013 аз ҷониби ҳамшаҳраш, 
узви фаъоли ТТЭ ҲНИ Убай-
дов Носирхуҷа Аҳтамович бо 
лақаби «Қорӣ Носир» ба сафи 
ин ташкилоти террористӣ ҷалб 
карда шуд. Бародари Абдуса-
мадов Ҳ. – Бахтиёр бо лақаби 
«Мулло Умар» узви ТБТ 
«Ҳаракати исломии Турки-
стон» буда, барои содир наму-
дани ҷиноятҳои дорои хусуси-
яти террористӣ ва экстремистӣ 
ба муҳлати 24 сол аз озодӣ 
маҳрум шудааст.

Зимни бозпурсӣ Абдуса-
мадов Ҳ. тасдиқ намуд, ки аз 
соли 2014 то соли 2015 омо-
дагии идеологӣ ва ҳарбӣ-тахрибкориро дар 
шаҳри Қум ва урдугоҳи тамринии шаҳри 
Омули остони Мозандарони Эрон гириф-
тааст. Баъд аз бозгашт, моҳи сентябри соли 
2015 дар ҳайати гурӯҳи мусаллаҳонаи ТТЭ 
ҲНИ бо нияти кӯшиши табаддулоти давлатӣ 
дар амалиёти ҷангӣ ба муқобили қувваҳои 
ҳукуматӣ иштирок намудааст (баъдан авф 
карда шуд). Бо нияти аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 
гурехтан, 1 ноябри соли 2015 аз Беларус, 
ки он ҷо тариқи роҳҳои даврӣ омадааст, та-
вассути ҳавопаймо ба Озарбойҷон парвоз 
кард. Аз он ҷо 9 ноябри худи ҳамон сол ба 
Эрон парвоз кард, ки инро қайдҳояш дар 
хатсайрҳо собит месозанд. Чопи хатсайрҳои 
ӯро тавассути Интернет бидуни ҳеҷ ма-
моният дастрас кардан имконпазир аст ва 
метавон чунин суоли табииро ба миён гу-
зошт: чаро баъди кӯшиши бенатиҷаи та-
баддулоти давлатӣ Абдусамадов Ҳ. ба хо-
тири пинҳон шудан на ба Россия, Америка, 
Аврупо, Африқо ва ё ҳамчун узви ДОИШ 
ба Афғонистон, ки он ҷо ҳоло ҳазорҳо 
доишиҳо қарор доранд, фирор накарду бал-
ки маҳз ба Эрон рафт? Агар Абдусамадов Ҳ. 
узви ДОИШ мебуд, чаро хадамоти махсуси 
зираки Эрон, ки бо ин ташкилот дар ҳоли 
муқовимати шадид қарор доранд, ӯро даст-
гир накарданду иҷозат доданд, ки бемамо-
ниат ва озодона сарҳадро борҳо убур намо-
яд ва дар қаламрави Эрон озодона ҳаракат 
намояд? Бо истифода аз пойгоҳи маълумоти 
байналмилалӣ оид ба террористон хадамоти 
махсуси ҶИЭ медонистанд, ки Абдусамадов 
Ҳ. дар ҷустуҷӯ қарор дорад, вале хомӯширо 
ихтиёр карданд. Лоақал, онҳоро далеле, ки 
аъзои ТТЭ ҲНИ Абдусамадов Ҳ. ва Убайдов 
Н.А. дар шаҳрҳои Одинтсово ва Подолски 
назди Москва ҳамчун иддае аз террористон 
ҷамъ гардида, ба корҳои ҷалбкунӣ машғул 
шуда, беҷазо мондаанд, бояд ҳушдор медод.

Фармоишгари ҷинояти мудҳише, ки 
дар Данғара содир карда шуд, Убайдов 
Носирхуҷа Аҳтамович, с.т. 1973, зодаи 
ноҳияи Фархор, аз соли 1992 узви фаъоли 
ТТЭ ҲНИ ва аз соли 2012 дар ҷустуҷӯ қарор 
дорад, мебошад. Соли 2015 ба рӯйхати 
кофтуковии Интерпол ворид шудааст. 
Ҷинояткор ба падараш Убайдов Саидаҳтам, 
с.т. 1930, узви фаъоли ТТЭ ҲНИ пайравӣ 
кардааст. Падараш дар деҳаи Фрунзеи кол-
хози Карл Маркси ноҳияи Фархор зиндагӣ 
мекард ва мудири анбор буд. Дар даст силоҳ 
ба муқобили сохти конститутсионӣ ҷангида, 
дар куштори чандин нафар аҳолии осоишта 
ва дар ҳамлаи террористӣ ба намояндагони 
зиёии кишвар даст дорад, инчунин дуздиву 
ғоратгарӣ низ кардааст. Писари ӯ, Убайдов 
Носирхуҷа дар мактаби динии узви ТТЭ 
ҲНИ Мирзоев М.А., дар ноҳияи Ҳисор 

таҳсил кардааст. Ҳамзамон, бо падараш, дар 
солҳои 90-ум, замоне ки ҳанӯз аз ДОИШ 
ҳарфе ҳам набуд, ӯ ба сафи ТТЭ ҲНИ дохил 
шуд ва баъдан ба гирифтани қасоси падараш 
шурӯъ кард. Убайдов бо роҳбари қаноти 
ҷангии ТТЭ ҲНИ «Ҷамоати Ансоруллоҳ» 
Табаров Амриддин дар робитаи зич дошт. 
Аз соли 2002 то 2006 Убайдов Н.А. дар 
Эрон зиндагӣ карда, дар муассисаҳои динии 
шаҳрҳои Зоҳидон ва Хош таҳсил намудааст. 
Дар урдугоҳҳои тамринии Эрон омӯзиши 
тахрибкориро гузаштааст. Ҳангоми дар 
Эрон будан, Убайдов Н.А. фаъолона ба 
ҷалби ҷавонон аз ҷумлаи шаҳрвандони 
ҶТ машғул буд. Солҳои 2011-2015, вақте 
ки  дар шаҳрҳои назди Москва (Одинтсо-
во ва Подолск) қарор дошт, ки он ҷо ҷалби 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва донишҷӯёнро ба 
сафи ТТЭ ҲНИ идома медод. Нисбат ба ӯ 
аз рӯи қ.2-и м.187 (Иштирок дар ҷамъияти 
ҷиноятӣ)  парвандаи ҷиноятӣ боз карда 

шудааст. Дар амалиёти ҳарбии кишварҳои 
Шарқи Наздик бар зидди қувваҳои ҳукуматӣ 
ширкат варзидааст. Ду ҳамсар дорад, ки яке 
аз онҳо Шарифова М.Т. дар соли 2004 дар 
мадрасаи «Мадинат ул-Явм» таҳсил кар-
дааст. Ӯ ҳоло дар Ироқ дар маҳбас қарор 
дорад. Амалҳои гурӯҳи ҷинояткори Абду-
самадов Ҳ-ро, ки амали террористӣ содир 
намуд, Убайдов Н.А. тавассути барномаи 
“WhatsApp”, на аз ҷои дигар, балки аз шаҳри 
Хоши Эрон роҳбарӣ мекард.

Аъзои дигари гурӯҳи ҷинояткор 
Маҷидов А.Ё. ва Сафаров З.Д. аз моҳи фев-
рал то июни соли 2018 дар ш. Новосибирски 
ФР дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доштанд. 
Рӯзҳои 17 ва 20 июли соли ҷорӣ онҳо ба номи 
узви ТТЭ ҲНИ Ғаниев Кароматулло Исма-
туллоевич, истиқоматкунандаи ш. Норак 
дар ҳаҷми 20 000 рубли  русӣ маблағи пулӣ 
равон карданд, ки ӯ онҳоро барои омодагӣ 
ба содир намудани амали террористӣ нисбат 
ба сайёҳони велосипедрони хориҷӣ истифо-
да намуд. Ҳоло Ғаниев К.И. таҳти тафтишот 
қарор дорад.

Далелҳои интиқоли маблағҳо мувофиқи 
аснод собит шудаанд (Дар акс расиди банк 
оид ба интиқоли маблағ бо забони русӣ 
оварда шудааст).

Коршиносони русиро мебоист бидо-
нанд, ки ДОИШ, ки талош доранд ҳамлаи 
террористӣ бар зидди сайёҳони вело-
сипедрони хориҷӣ дар Данғараро бо он 
алоқаманд созанд, ҳамчун қувваи ба таври 
фаъол амалкунанда, аллакай  вуҷуд надо-
рад, аз ҷумла бо шарофати амалҳои низоми-
ёни ФР. Аз ДОИШ гурӯҳакҳои ночизе боқӣ 
мондаанд, ки дар Шарқи Наздику Миёна 
паҳн гардидаанд. Он паёмҳои видеоие, ки 
аз ном ва зери парчами ДОИШ, бо мақсади 
таблиғот ва тарсонидан интишор мешуданд, 
аз қабили навори аз ҷониби гурӯҳи Абдуса-
мадов Ҳ. истифодашуда, дигар арзи вуҷуд 
надоранд. Ин ТТЭ ҲНИ аст, ки аз парчами 
бегона – парчами сиёҳи ДОИШ истифода 
бурда, зери он ҷиноятҳои навбатии худро 
пинҳон месозад.

Ҳолатҳое мешаванд, ки як ташкилоти 
террористӣ (ДОИШ) масъулияти ҳамлаи 
террористии содирнамудаи узви ташки-
лоти террористии дигарро (ТТЭ ҲНИ), ба 
хотири аз ҳастии худ дарак додан, нишон 
додани қувваи собиқа ва муҳиммияти худ, 
«васеъ намудани» миқёси ҷуғрофии нуфузи, 
ба зимма мегирад. Вале, маълум аст, ки дар 
айни ҳол хадамоти махсуси Эрон бренди 
ДОИШ-ро ҳамчун асбоб ва пардаи пӯшиши 
ҳадафҳои худ истифода бурда, таҳти ин 
«чатр» изи фаъолияти ТТЭ ҲНИ-ро, ки нис-
бат ба шаҳрвандони хориҷӣ ҳамлаи терро-
ристии мудҳиш содир намуд ва зери пуш-

тибонии ғоявӣ, маънавӣ ва моли ҶИЭ қарор 
дорад, пинҳон месозад.

Боиси нигаронист, ки ҳамаи гуфтаҳои 
болозикр аз ҷониби ба ном «коршиносони 
мустақил», ки талош доранд, то аслияти 
фоҷеаеро, ки дар Тоҷикистон рух дод ва 
боиси ба ҳалокат расидани сокинони осо-
ишта гардид, инъикос намоянд, пинҳон ва 
барқасдона таҳриф мешаванд. Вале, маъ-
лум мешавад, ки ин мустақилият танҳо 
аз дурии онҳо нисбат ба ҳақиқат, воқеият, 
мантиқ ва афкори солим иборат буда, дар 
фазои ВАО тибқи қонунҳои манфиатҷӯӣ ва 
муносибатҳои бозаргонӣ ба роҳ монда шу-
дааст.

А. Дубнов (бо Кабирӣ муносибатҳои 
шахсӣ дорад), В. Панфилова (шавҳараш – 
О. Панфилов дар солҳои 90-ум ҲНИТ-ро 
фаъолона дастгирӣ мекард), А. Серенко 
(солноманавис ва хушомадгӯи ТТЭ ҲНИ), 
А. Грозин, А. Князев ва дигар иштирок-

дорон ба эҳтимоли зиёд бо намояндагони 
ташкилоти террористӣ-экстремистии маз-
кур ҳамкории зич доранд. Онҳо дар мавзӯи 
Осиёи Марказӣ туфайлихур шуда, омодаанд 
дар бораи ҳар чизе, ки лозиму нолозим аст, 
нависанд, бе назардошти он ки як калимаи 
беҷо метавонад сӯитафоҳумро дар тудаи ху-
дашон барнгезад.

Ҳар санҷиш ва таҳқиқи ҳар суоле 
аз ҷониби мутахассис (коршинос) аз ӯ 
донишҳои махсусеро дар соҳаҳои муайян 
тақозо мекунад. Мутаассифона, муаллифо-
ни номбаршудаи ВАО аз ин чиз бехабаранд. 
Фавти мудҳиши сокинони осоишта барои 
онҳои ҷиҳати бори дигар хидмати навбатӣ 
кардан ба хоҷагон – фармоишгаронашон 
баҳонаи иттилоотии муносиб гардид. Аз 
ҳама хатарнок ва зиёновар ин аст, ки онҳо 
худро ба унвони рӯзноманигорони рус 
муаррифӣ намуда, ноинсофона (ноҳақона) 
ба худ мақоми коршиносон-таҳлилгаронро 
гирифтаанд. Баъди гирифтани фармоиши 
иттилоотӣ, бо ҷӯшу хурӯш нуқтаи назари 
худро ҳамчун ҳақиқати ягона пешниҳод ме-
кунанд. Бо дастрас будани Интернет ва дар 
пеши чашми худ доштани маводҳои расмии 
интишоршудаи тафтишот, маълумоти ВКД 
аз рӯи ҳодисаи ин ҷиноят, ягон нафаре аз 
ин бо ном коршиносон фурсат пайдо на-
кардааст, ки оид ба қазияи рухдода дуруст 
фикр кунад, далелҳоро муқоиса намояд, 
ба иттифоқҳо диққат диҳад, иттилоотро 
баррасӣ намояд ва «мағзҳои таҳлилӣ»-ро 
густариш диҳад.

Ин чӣ аст? Корношоямии касбӣ, 
ғайриҳирфаӣ ё қасдан таҳриф кардан, таш-
кили нусхаҳои муғризона? Танҳо корши-
носони ҳақиқӣ аз маълумоти камтарин 
метавонанд хулосаҳои саҳеҳ бароранд, 
на коршиносони сохта. Ҳол он ки имрӯз 
дар нашриёти озод факту далелҳои зиёде 
мавҷуданд, ки дар бораи ҳамлаи террористӣ 
ва иҷрокунандагони онҳо гувоҳӣ медиҳанд.

Пас, барои чӣ муаллифони номбурда, ки 
ҳеҷ робитаи мустақиме бо Тоҷикистон надо-
ранд, ба сохти дунявии иҷтимоӣ муносибати 
манфӣ зоҳир намуда, исломгароёни ифротӣ, 
ҷинояткорони ТТЭ ҲНИ-ро беғаразона 
ҳимоят мекунанд? Бо кадом мақсад ҷониби 
Кабириро мегиранд, ки аз лиҳози тафак-
кур, ақоид ва дину мазҳаб ба онҳо бегона 
аст? Таваҷҷуҳи онҳо нисбат ба террори-
стони ТТЭ ҲНИ чӣ гуна аст? Чаро ҳимояи 
манфиатҳои ҷинояткороне, ки амалҳои ху-
шунатбори ғайриинсониро анҷом додаанд 
барои онҳо болотар аз ҳақиқат, амният ва 
субот аст? Чаро онҳо экстремистонро, ки ба 
ҳар роҳе набошад мехоҳанд ҳокимиятро ба 
даст оварда, давлати шариатӣ барпо намо-
янд, ҳамраъйӣ мекунанд?

Охир, маҳз аъзои ТТЭ ҲНИ нисбат ба 
намояндагони дигар миллату мазҳабҳо 
ва хориҷиён ҳисси бетаҳаммулӣ, кина ва 
бадбинӣ нишон медоданду медиҳанд. Онҳо 
буданд, ки иғвои хурӯҷи дастаҷамъонаи 
русҳо ва намояндагони дигар миллиятҳоро 
аз Тоҷикистон барангехтанд. Ин ҳизб аз 
ибтидои ҳастии худ ташкилоти террористӣ 
ва экстремистӣ буд. Ҳадафи террор – ин 
бо роҳи зӯроварӣ ноил шудан ба ҳадафҳои 
худ, тезу тунд кардани фазо ва носубот сох-
тани вазъ бо роҳи хушунату тарсонидан 
мебошад. Дар куштори мақсадноки даҳҳо 
шаҳрвандони Россия аз ҷумлаи хизматчиё-
ни ҳарбӣ, журналистон ва аҳолии осоишта 
маҳз аъзои ТТЭ ҲНИ даст доштанд. Марду-
мони миллатҳои гуногуне, ки дар ҷумҳурӣ 
зиндагӣ мекарданд, қурбонии онҳо гардида-
анд.

13 июли соли 1993 силоҳбадастони 
ТТЭ ҲНИ ба постгоҳи марзии 12-и да-
стаи сарҳадии Москваи Гурӯҳи қӯшунҳои 
сарҳадии Россия дар ҶТ ҳуҷум карда, 25 

сарҳадбонро ба ҳалокат 
расониданд. Дар давраи 
аз с. 1994 то 1998 даст 
доштани аъзои ҳизби 
исломӣ-ваҳҳобӣ дар 
шаш ҳодисаи куштори 
хизматчиёни ҳарбии 
Россия дар шаҳрҳои 
Душанбе, Чкалов ва 
Қӯрғонтепа собит шу-
дааст. Ба ғайр аз ин, 53 
хизматчиёни ҳарбии 
Қазоқистон, ки қарзи 
хизматии худро дар 
Тоҷикистон адо ме-
карданд, қурбонии 
амалҳои террористии 
ТТЭ ҲНИ гардидаанд. 
Ҷинояткорони ТТЭ 
ҲНИ журналисти рус 
Виктор Никулинро дар 
ҷои кориаш ба таври 
ваҳшиёна ба қатл расо-
ниданд. Аз дасти онҳо 
беҳтарин фарзандони 

Тоҷикистон, аз ҷумлаи ходимони ҷамъиятӣ 
ва зиёиён ба ҳалокат расиданд: И. Исҳоқӣ, 
М. Ғуломов, М. Осимӣ, М. Назаршоев, Н. 
Ҳувайдуллоев ва дигар ходимони равшан-
фикр. Фармоишгари ин ҷиноятҳои мудҳиш 
хадамоти Эрон буд. Агар коршиносони Рос-
сия таърихи динро меомӯхтанд ва медони-
станд, ки тоҷикон дар маҷмӯъ – суннианду 
эрониҳо шиаӣ, пас ба онҳо маълум мегар-
дид, ки чӣ гуна фармоишгари ҷиноятҳо – 
хадамоти ҶИЭ ба осонӣ ба ТТЭ ҲНИ қатли 
ҳаммазҳабонашонро супориш дода буд. 
Ҳамаи қурбониён аз ҷониби тоҷиконе аз 
байн бурда шудаанд, ки омодагии махсус-
ро дар қаламрави Эрон гирифтаанд. Айнан 
мисли имрӯз, баъди ҳамлаи террористӣ 
ба сайёҳони хориҷӣ, дар солҳои 90-ум 
роҳбарияти ТТЭ ҲНИ, сарпарастон ва пуш-
тибонони хориҷии онҳо ба таври оммавӣ 
андӯҳу тасаллияти мунофиқонаи худро ба 
хешовандони қурбониёни ҳамлаҳои терро-
ристии худашон ташкилнамуда изҳор ме-
карданд.

Ба ҷомеаи қаламбадасте, ки таҳти 
пӯшиши «коршиносони Осиёи Марказӣ» 
амал мекунанд, бояд чатри маъмулии, 
ҳазорҳо бор истифодашудаи пӯшиши ха-
дамоти махсуси ҷаҳон, найрангҳои онҳо, 
кӯшиши зери парчами бегона амал кар-
дан, ошно бошад. Парчами ДОИШ низ 
чун шиносномаҳои қалбакии кишварҳои 
дигар, ки дар чопхонаҳои КСИР, Вазора-
ти иттилооти Эрон чоп мекунанд ва дар 
бештари кишварҳои Шарқи Наздик ва 
Афғонистон паҳн гаштааст – ин ҳунари 
маъмулии ҳамарӯзаи охундҳоеанд, ки имрӯз 
ғосибони ҳукумати интеллектуалии марду-
ми Эрон мебошанд. Фикр намекунам, ки 
онҳо хостори як умр ҳамчун коршиносо-
ни таҳти пӯшиши нодонӣ бимонанд, баху-
сус, бо боғоҷи шӯравӣ, бо иддаои нақши 
ҷӯяндагони ҳақиқат.

Аъзои ҷавони ТТЭ ҲНИ, ки ба шасти 
ҳамқавми сиёсии Эрон гирифтор шуда, омо-
дагии тахрибкоронаро дар урдугоҳҳои Эрон 
гирифтаанд, анъанаҳои харобкоронаи гу-
заштагони худро идома медиҳанд.

Бинобар ин ҳам ҳамлаи террористии 
нави ТТЭ ҲНИ дар Тоҷикистон, ки бо да-
стури хадамоти махсуси Эрон содир шу-
дааст, гувоҳи он аст, ки онҳо сайъ доранд,  
таърихи хунини солҳои 1990-умро та-
крор кунанд. Барои ҳамин ҳам бояд ҷомеа 
сарҷамъу муттаҳид бошад, то густариши 
имконпазири таҷовузҳои террористиро 
саривақт пешгирӣ намояд.

Навиштаҷоти дар боло зикргардида 
бояд барои коршиносони рус ҳамчун маълу-
мот барои андешидан ва сабаб барои аз нав 
баррасӣ намудани ақидаҳои нодурусташон 
гардад.

Бахтиёр РАҲИмоВ, корманди илмии 
шуъбаи ҷамъиятшиносии Академияи 
илмҳои Тоҷикистон

коршиносони ғайриҳирфаии рус ВоҚеиятро наМебинанд
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 

Орзу ЊАМИДИёН

Њайати мушовара: 
Давлатшоњ ГУЛМАЊМАДЗОДА, 

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: 11400 нусха 

љањон дар як љумла
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тарроњ:                                                                                                                                      
Хусрав мазориЕв

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,

Аловуддин АМИРЗОДА,
Ҳусейн САИДОВ

таъзия

Ҳафтаи гузашта дар ноҳияи 
Данғара курси бозомӯзӣ барои 
раисони кумитаҳои иҷроияи 
ибтидоӣ, ташкилотҳои ибтидоӣ ва 
кормандони масъули  ҳизбӣ доир 
гардид. Ҳамзамон, дар ҳошияи чо-
рабинии мазкур даври ноҳиявии  
озмунҳои “Беҳтарин намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ”, “Армуғони 
хатлонӣ”, “Тарроҳи Хатлон”, бах-
шида ба Соли тақвияти робита бо 
маҳал” ҷамъбаст гардид.

Дар рафти семинар-машварат 
муовини Раиси Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон Бобоҷониён 
Раънохон Маҳмудзода  дар 
мавзӯъи "Нақши ҲХДТ дар 
таҳкими ҳокимияти давлатӣ"  
маърӯзаи пурмуҳтаво намуд. 

Инчунин, дар идома доир ба 
самтҳои афзалиятноки фаъоли-
яти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва Соли  тақвияти 
робита бо маҳал  раиси Кумитаи 

иҷроияи  Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон Раҳмонзода Абдулло 
Қурбоналӣ андешаронӣ намуд. 

Дар идомаи  маҷлис  дигар 
шахсони даъватӣ  оид ба тарзу ус-
луби замонавии таблиғу ташвиқ 
бо истифода аз технологияҳои му-
осири электронӣ ва истифодаи са-
марабахши ВАО дар маъракаҳои 
сиёсӣ,  татбиқи қарорҳои Маҷлиси 
Кумитаи Иҷроияи Марказӣ (аз 
16.02.2018) ва амалигардонии 
ҳадафҳои Оинномавӣ ва Барно-
мавии ҲХДТ дар ташкилотҳои 
ибтидоӣ андешаронӣ намуданд.

Дар ҷараёни курси бозомӯзӣ 
шунавандагон бо аҳли раёсат са-
волу ҷавоб намуда,  ба саволҳои 
худ ҷавобҳои қаноатбахш гириф-
танд.

Метавон бо боварии комил 
гуфт, ки курси бозомӯзии маз-
кур дар самти татбиқи босифати 
ҳадафҳои созандаи ҲХДТ дар 
сатҳи маҳал кӯмак хоҳад кард. 

н.ДАнҒАРА

курси бозоМӯзӣ дар саМти татбиҚи босифати 
ҳадафҳои созандаи ҳхдт дар сатҳи МаҳаЛ наҚши 

Муассир хоҳад гузошт!

Бо иштироки  гурӯҳи корӣ аз 
КИМ ҲХДТ таҳти роҳбарии му-
овини Раиси  ҲХДТ Бобоҷониён 
Раънохон Маҳмудзода ва раиси 
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ дар  ви-
лояти Хатлон  Раҳмонзода  Абдул-
ло Қурбоналӣ курси бозомӯзӣ оид 
ба тақвият бахшидани фаъолияти 
ташкилотҳои ҳизбӣ дар минтақаҳо 
ва баланд бардоштани дониши 
сиёсии раисони ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбӣ бо иштироки фаъо-

лон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ, 
раисони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ баргузор  гардид.

Бобоҷониён Раъно-
хон Маҳмудзода дар  назди 
ҷамъомадагон  дар мавзӯъи 
“Нақши ҲХДТ дар таҳкими 
ҳокимияти давлатӣ ” андешаронӣ 
намуд. Баъдан раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон Раҳмонзода Абдул-

ло Қурбоналӣ доир ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон,  
Соли тақвияти робита бо маҳал, 
тибқи талаботи Оиннома ва Бар-
номаи ҲХДТ  фаъолият намудани  
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, ба 
роҳ мондани корҳои тарғиботиву 
ташвиқотӣ бо ҷалби мутахасси-
сони соҳа бо аҳолӣ, тарзи дурусти 
корбарӣ, ба сафи ҳизб шомил кар-
дани шахсони  арзанда ва ҳодисаи  
нангину даҳшатбори аъзои ТЭТ 
ҲНИ дар куштори  сайёҳони 
хориҷиро   муҳокима намуд. 

Курси  бозомузӣ  ба  раисони  
ташкилотҳои  ибтидоӣ,  корман-
дони масъули  Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар  ноҳияи  Темурмалик,  
вакилони  Маҷлиси  вакилони  
халқи  ноҳияи  Темурмалик   таас-
суроти   нек  бахшид.

н.ТЕмУРмАЛИК

курси бозоМӯзӣ барои такМиЛи Минбаъдаи 
кори ҳизбиён хеЛе баМаВрид буд

Дар ноҳияи Восеъ бо иштироки муовини Раиси 
ҲХДТ Бобоҷониён Раънохон Маҳмудзода, раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода 
Абдулло Қурбоналӣ, раиси ноҳияи Восеъ Ғафурзода 
Мӯсо Зариф, мудири шуъбаи кор бо ҷавонон ва за-
нони Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи Марказии ҲХДТ 

Илҳомҷон Ҳамидов, мудири бахши бақайдгирӣ ва кор 
бо созмонҳои ҷамъиятии Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи 
Марказии ҲХДТ Шоҳиён Абдураҳим бо  кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ, 
раисони ташкилотҳои ибтидоии деҳаву маҳаллаҳо ва 
муассисаву ташкилотҳо, инчунин вакилони Маҷлиси 
вакилони халқии ноҳия курси бозомӯзӣ дар мавзӯъи 
“Тақвият бахшидани фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ 
дар минтақаҳо ва баланд бардоштани дониши сиёсии 
раисони ташкилотҳои ибтидоӣ” баргузор гардид.

Иштирокчиёни курси бозомӯзӣ барои  ташкили  
курс миннатдории худро ба масъулин баён намуда, 
қайд карданд, ки курси бозомӯзӣ барои баланд бар-
доштани дониши сиёсии онҳо хеле манфиатбахш ме-
бошад ва дар фаъолияти ояндаи онҳо мусоидат  хоҳад 
кард.

н.ВоСЕЪ

курси бозоМӯзӣ дар пешрафти фаъоЛият Ва баЛанд 
гардидани МасъуЛияи ҳизбӣ такони ҷиддӣ бахшид

Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара Каримов Пирмаҳмад ҷиҳати даргузашти 
ХоҲАРБУЗУРГАШ изҳори ҳамдардӣ намуда, ба хешону наздикони марҳум   
сабри ҷамил хоҳонанд.

Дар масҷиди рустои Хоҷаҳасани шаҳри Гардези вилоя-
ти Пактиёи Афғонистон ду террорист аввал ба дохили бино 
якноринҷакӣ андохта, сипас ҷониби намозгузорон оташ кушо-
да, дар охир худро миёни масҷид тарконданд, ки дар натиҷа 
40 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 80 каси дигар ҷароҳат бар-
дошт;

Дар кишвари Красноярски Федератсияи Россия чархболи 
МИ-8 ба фалокат дучор шуд, ки дар пайи ҳодиса 18 нафар ба 
ҳалокат расид;

Дар қисми шимолу ғарбии Нигерия киштии мусофирбар 
бар асари тӯфон ва баланд шудани мавҷҳои баҳр ғарқ шуд, ки 
дар натиҷа 21 нафар (17 зан ва 4 кӯдак) ҷон бохт;

Дар музофоти Юнани Ҷумҳурии халқии Хитой боришот са-
баби обхезӣ гардид, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 
226000 каси дигар зарар диданд;

Теъдоди ҳалокшудагон бар асари мушакборони нерӯҳои 
ҳарбӣ-ҳавоии эътилофи ҷумҳуриҳои арабӣ дар шаҳри 
Ҳудайдаи Яман ба 52 нафар расида, беш аз сад нафари дигар бо 
ҷароҳатҳои гуногун бистарии беморхонаҳо гардиданд;

Шумораи ҳалокшудагон бар асари хароб гардидани обан-
бор ва ба амал омадани обхезӣ дар 6 минтақаи Лаос ба 23 нафар 
расида, 108 нафари дигар бенишон гардидаанд;

Дар штати Калифорнияи Штатҳои муттаҳидаи Америка 
сӯхтори бешазор идома дошта, алангаи оташ беш аз 100000 га 
ҷангалзорро нобуд карда, дар натиҷа 8 нафар ҳалок ва 19 на-
фари дигар бенишон гаштааст;

Дар вилояти Кубани кишвари Краснодари Федератсияи 
Россия чархболи МИ-2 ҳангоми дорӯ пошидан ба заминҳои 
шолӣ суқут кард, ки дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расид;

Дар як қатор кишварҳои аврупоӣ, аз ҷумла Латвия, Литвия, 
Франсия ва Олмон бар асари гармии ҳаво ҳолати фавқуллода 
эълон шуда, дар ин кишварҳо ҳарорат аз 40 дараҷа баланд буда, 
ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ 15% коҳиш ёфтааст;

Дар қисми шимолии штати Утар-продеши Ҳиндустон бори-
шот обхезиро ба вуҷуд овард, ки дар натиҷа беш аз 100 нафар 
ба ҳалокат расида, қариб ҳамин миқдори дигар маҷруҳ гардид;

Давоми ду ҳафтаи охир дар шаҳри Хонг-Чони Кореяи 
Ҷанубӣ аз гармии тоқатфарсо 28 нафар ба ҳалокат расида, беш 
аз 2500 нафари дигар дар беморхонаҳо бистарианд;

Дар Яман бар асари ҷангу нооромиҳо беш аз 8 миллион со-
кинон аз гуруснагӣ азият мекашанд, ки шумораи зиёди онҳоро 
кӯдакон ташкил медиҳад;

Мувофиқ ба иттилои Созмони Миллали Муттаҳид дар 
нимсолаи аввали соли 2018 бар асари нооромиҳои дохилӣ дар 
қаламрави Ҷумҳурии исломии Афғонистон 1690 сокини осо-
ишта ба ҳалокат расида, 3420 нафари дигар маҷруҳ шудаанд, ки 
аксарияти онҳоро занону кӯдакон ташкил медиҳанд;

Дар қисми марказии Уганда садамаи нақлиётӣ боиси марги 
6 нафар ва захмӣ гардидани 6 нафари дигар гардид;

Дар фурудгоҳи шаҳри Дурангои Мексика ҳавопаймои му-
софирбар ба фалокат дучор шуд, ки бар асари ҳодиса 98 нафар 
мусофирон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. 


