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ЧИЛДУХТАРОН МУҶАССАМАИ ОЗОДИИ МИЛЛАТ АСТ

САРРИшТАкОРОНА ИСТИфОДА 
бУРДАН АЗ НеРӯИ бАРқ ОМИЛИ 

РАСИДАН бА ИСТИқЛОЛИяТИ 
пУРРАИ эНеРгеТИкИСТ

қАДРИ МАРДУМ САфАР 
пАДИД ОРАД…

ҲАДАфИ НАҲЗАТИёНИ кУРДИЛ НИЗ 
МИСЛИ бОСМАЧИҲО ЗИёИёНРО 

НОбУД кАРДАН  МебОшАД!

ТОҶИк МИЛЛАТИ 
бОфАРҲАНгУ 

ТАМАДДУНОфАР АСТ 

АкСИяИ ҲИЗбӣ 
МУшкИЛОТИ СОкИНОНРО 

ОСОН  МекУНАД!
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Абдулло РАҲМОНЗОДА,                 
раиси кумитаи иҷроияи ҲХДТ             

дар  вилояти Хатлон

Тавре медонем, яке аз ҳадафҳои стратегии дав-
лату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин раси-
дан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. Ҷойи 
зикри хос аст, ки зимни баёни Паёми навбатии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (22.12.2017) қайд гардид, 
ки имсол дар давраи солҳои соҳибистиқлолӣ ав-
валин бор аст, ки маҳдудияти барқ пурра бардош-
та шуд ва мо ба Истиқлолияти комили энергетикӣ 
хеле наздик шудем. Ин дастоварду комёбии бу-
зург боиси шукргузории ҳар як шаҳрванди киш-
вар аз фазои суботу осоиштагии комил ва ваҳдати 
саросарӣ мебошад. 

Дар паёмади дастоварди 
мазкур вазифаи ҳар яки мо 
аз он иборат аст, ки ин сар-
вати бебаҳоро бо сарфаву 
эҳтиёткорӣ истифода бурда, 
ҳаққи хизматрасонии барқро 
саривақт ва бовиҷдонона 
пардозем. Пешвои миллат 
дар Паёми навбатии худ бо 
ишора ба ин мавзӯъ қайд на-
муданд, ки “Истеъмолкунан-
дагон ва тамоми сокинонро 
зарур аст, ки барои кам кар-
дани талафоти нерӯи барқ ва 
истифодаи сарфакоронаи он, 
аз ҷумла тавассути истифо-
даи васеи технологияҳои кам-
масраф кӯшиш намоянд. Дар 
ин сурат мо метавонем дар се 
соли оянда ба истиқлолияти 
энергетикӣ ноил гардем”.

Бояд гуфт, самаранок ис-
тифода бурдани нерӯи барқ 
ва пардохти саривақтии 
ҳаққи истифодаи он нишонаи 
фарҳанги баланд ва масъули-
яти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда, 
ба таъмини фаъолияти муназзаму боэътимоди 
шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ 
мусоидат менамояд. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар 
Тоҷикистон нархи истифодаи нерӯи барқ дар нис-
бат ба дигар кишварҳо ба маротиб арзон аст. Ин 
мавзӯъ дар Паёми навбатӣ низ зикр гардида, гуф-
та шуд, ки тарифи миёнаи як киловатт-соат нерӯи 
барқ ба аҳолӣ дар кишварҳои аъзои Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил, ба мисли Қазоқистон бо 
ҳисоб бо арзи миллии мо 30 дирам, Россия 38-40 
дирам, Беларусия 44-45 дирам, Ӯзбекистон 53-55 
дирам, Арманистон 80 дирам буда, дар Аврупо, 
аз ҷумла Дания, Олмон, Белгия ва дигарҳо ҳатто 
2,8-3 сомониро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон 
нархи як киловатт соат барқ ҳамагӣ 19,36 дирам 
аст. Пас агар муқоиса кунем, аз ҳама барқи арзон 
дорем ва мебояд ба қадри он бирасем.

Зимнан, истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, 
ки имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимму страте-
гии давлат ба ҳисоб меравад, аз ҳар кадоми мо 
шаҳрвандон муносибати ҷиддӣ ва ғамхоронаро 
талаб мекунад. 

Ҷиҳати сарфаву сарриштакорона истифода 
бурдани нерӯи барқ ҳанӯз 24 апрели соли 2009 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи тадбирҳои иловагии истифодаи 
сарфаҷӯёнаи энергия” ба имзо расид, ки дар 
он аз ҷумла омадааст: “Бо мақсади таъмини 
ҳарчи беҳтари аҳолӣ бо нерӯи барқ ва ба роҳ 
мондани истифодаи сарфаҷӯёнаи он, инчунин 
баҳрабардории васеъ аз асбоб ва таҷҳизоти кам-
масрафи барқӣ, мутобиқи моддаи 69 Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам: 
Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи 
соли 2009 гузаштан ба истифодаи лампаҳои кам-
масрафи барқӣ оғоз карда шавад”.

Мутаассифона, ҳанӯз ҳам лампаҳои тафсон 
дар гардиши савдо қарор доранд ва баъзе соки-
нон бо дидани онҳо дар фурӯш оқибати манфии 
таъсирашро ҷиҳати талафоти нерӯи барқ фикр 
накарда, харидорӣ менамоянд ва мавриди исти-
фода қарор медиҳанд. 

Аъзо ва ҷонибдорони ҳизбро зарур аст 

тарғиботро дар ин самт боз ҳам ҷоннок на-
моянд ва ба ҷомеа фаҳмонанд, ки истифодаи 
лампаҳои тафсон ва дигар воситаҳои гармидиҳии 
ғайристандартӣ дар маҷмӯъ ба кори муътадили 
системаи энергетикии кишвар таъсири манфӣ ме-
расонад. Агар мо дар робита ба ин масъала ҳисси 
баланди масъулияти шаҳрвандӣ нишон диҳем, ба 
натиҷаҳои дилхоҳ зудтар ноил мегардем ва дар 
ҳамаи фаслҳои сол аз норасоии нерӯи барқ ранҷу 
душворӣ нахоҳем кашид. 

Ҳамзамон, месазад оид ба фоидаҳои исти-
фода аз лампаҳои каммасраф сатҳи огоҳии мар-
думро баландтар созем. Лампаҳои каммасраф 

аз ҷиҳати сохт ва тарзи кор ду намуд мешаванд. 
Якум, лампаҳои люминестсентӣ, ки каммасраф 
дониста шудаанд ва кайҳо ба мо шиносанд. Ин 
навъи лампаҳо ҳанӯз дар даврони шӯравӣ дар 
истеҳсолот пайдо шуда, мавриди истифода қарор 
доштанд. Дар корхонаҳо, толорҳо, роҳравҳо ва 
хонаҳои истиқоматӣ аз онҳо пеш ҳам истифода 
мебурданд. Дар солҳои 70 ва 80-и асри гузаш-
та бузургтарин ширкатҳои истеҳсоли таҷҳизоти 
барқии Аврупо ба истеҳсоли ин лампаҳо оғоз кар-
данд. Дуввум, лампаҳои диодӣ, ки мо лампаҳои 
каммасраф гуфта, пеш аз ҳама онҳоро дар назар 
дорем. 

Ин намуд лампаҳо аз лампаҳои тафсон фарқ 
доранд. Онҳо аз чанд ҷиҳат бехатаранд. Ба-
рои муқоиса лампаҳои тафсон аз  то 200 Вт 
қувваи ҷараён талаб намуда, ҳар лампа 1000 
соат муҳлати истифода дорад. Лампаҳои 
люминестсентӣ аз 18 то 58 Вт қувваи ҷараён ги-
рифта, 8 000 соат кор мекунанд. Лампаҳои диодӣ 
аз 0,07 то 50 Вт қувваи ҷараёнро талаб намуда, то 
100000 соат кор мекунанд. Ғайр аз ин, рӯшноии 
ин гуна лампаҳо ба рӯшноии рӯз наздик буда, ба 
узви босира зарар надорад. Лампаҳои диодӣ ва 
люминестсентӣ он вақт ба муҳит зарарнок меша-
ванд, ки шикананд ё аз кор бароянд. Дар асл онҳо 
хеле мустаҳкам буда, дуру дароз кор мекунанд. 
Муҳлати кафолатнокии давраи истифодаи онҳо 
5 сол ва муҳлати хидматашон 10 солро ташкил 
медиҳад. Тавре мутахассисон таҳлил намуданд, 
дар сурати истифодаи 8 лампаи каммасраф дар 
як сол хароҷоти умумии аҳолӣ ба 506 миллион 
киловатт-соат баробар мешавад, яъне иваз на-
мудани лампаҳои тафсон ба каммасраф танҳо аз 
ҳисоби аҳолии кишвар 3 миллиарду 120 милли-
он киловатт соат нерӯи барқ сарфа мешавад, ки 
ба ҳаҷми истеҳсоли нерӯгоҳи барқи обии дорои 
иқтидори 810 мегаватт баробар аст. 

Ин нишондиҳандаҳо баёнгари онанд, ки мо 
зимни пурра гузаштан ба лампаҳои каммасраф аз 
хароҷоти беҳудаи нерӯи барқ пешгирӣ намуда, аз 
ин ҳисоб ва аз ҳисоби кори дарозмуддаташон ба 
буҷаи оилавӣ манфиат меорем.

Ҳамзамон, омили дигаре, ки дар ҷомеа ба чашм 

мерасад ва ниҳоят таассуфовар аст, ин истифодаи 
нерӯи барқ бе ҳисобкунакҳои барқӣ ва ё ба тав-
ри пинҳонӣ кашидани хатҳои барқ ба манзилҳои 
истиқоматӣ мебошад. Ҳамарӯза аз тарафи 
мақомот даҳҳо ҳолати истифодаи ғайриқонунии 
нерӯи барқ ва ба истилоҳ барқдуздӣ ба қайд ги-
рифта шуда, баъзеи онҳо аз тариқи шабакаҳои 
телевизионӣ низ намоиш дода мешаванд, ки дар 
шаъни миллати бофарҳанги мо намезебад. Баху-
сус, чун 90%-и сокинони Тоҷикистонро пайраво-
ни дини Ислом ташкил медиҳанд, анҷоми чунин 
амалҳо тааҷҷубовар аст. Зеро ҳар як мусалмон 
медонад, ки гармии нерӯи барқ ва равшании он 

ҳузури руҳу ҷон буда, дар 
айни замон руҳу ҷони мо 
амонати Парвардигор аст. 
Яъне анҷоми чунин амалҳои 
ношоиста ин худ хиёнат ба 
амонати Худованд мебошад. 
Дар воқеъ, чунин муносибат 
ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва ҳам 
аз лиҳози маънавию динӣ 
ғайри қобили қабул аст ва 
бояд фавран ислоҳ карда ша-
вад. Дар акси ҳол, аз тарафи 
сардори оила анҷом ёфтани 
чунин амалҳои ношоиста 
дар баробари хисороти молӣ 
ба буҷаи давлат, ҳамзамон 
ба руҳияи маънавӣ ва сатҳи 
тарбияи ахлоқии фарзандон 
низ таъсири манфӣ мерасо-
над. Падару модарон бояд 
дарк кунанд, ки бо ин ама-
ли худ фарзандони наврасу 
ҷавони худро дар руҳияи 
қонуншканӣ ва дуздиву фи-
реб ба воя мерасонанд, ки 
чунин рафтор дар ду дунё 
оқибатҳои манфиро дар пай 

дорад. 
Дар робита ба ин масъала сохторҳои ҳизбӣ ва 

фаъолони ҷомеаро зарур аст ҳиссаи арзандаи ху-
дро гузошта, корҳои зеринро анҷом диҳанд:

-Ба дарки ҷомеа расонанд, ки истифодаи сар-
факоронаи нерӯи барқ ва саривақт супоридани 
ҳаққи он боиси рушди соҳаи энергетикии киш-
вар гашта, омили доимо таъмин будани гармиву 
рӯшноӣ дар хонадони ҳар яки мо мегардад;

-Истифода аз технологияи каммасраф, ху-
сусан лампаҳои каммасрафро дар миёни ҷомеа 
ташвиқу тарғиб намуда, дар якҷоягӣ бо мақомоти 
дахлдор ҷиҳати аз муомилот пурра гирифтани 
лампаҳои тафсон ва лампаҳои каммасрафи сифа-
ташон паст мусоидат намоянд;

-Дар рафти анҷом додани корҳои хайру сахо 
ба оилаҳои камбизоат дар баробари дигар маво-
ди ниёзи аввалия, инчунин лампаҳои каммасраф 
тақдим созанд;

-Назорати ҷамъиятиро ҷиҳати пешгирӣ аз ис-
тифодаи лампаҳои тафсон ва дигар технологияи 
нодуруст бо ҷалби фаъолони ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ дар деҳаву маҳаллаҳо ба роҳ монанд;

-Ҷиҳати пешгирӣ аз пинҳонӣ кашидани 
хатҳои барқ ба манзилҳои истиқоматӣ ва бе 
ҳисобкунакҳои барқӣ истифода бурдан аз нерӯи 
барқ миёни ҷомеа корҳои тарғиботӣ баранд ва 
ғайра.

Моро зарур аст пеш аз ҳама ба қадри заҳматҳои 
шабонарӯзии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бирасем, дар сари чанбари мо-
шини вазнин нишастану маҷрои дарёро ба хоти-
ри бунёди саргаҳи нерӯгоҳи барқии обии Роғун 
дигар карданашонро пеши назар орем, фикри 
имрӯзу ояндаи худу фарзандонамонро намуда, 
дар рушди соҳаи энергетикаи кишвар бо ҳисси 
баланди масъулияти шаҳрвандӣ саҳм гузорем.  

САРфАвУ САРРИшТАкОРОНА ИСТИфОДА бУРДАН АЗ НеРӯИ бАРқ ОМИЛИ 
ҲАРЧИ ЗУДТАР РАСИДАН бА ИСТИқЛОЛИяТИ пУРРАИ эНеРгеТИкИСТ
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бА МУНОСИбАТИ СОЛИ РУшДИ САЙёҲӣ вА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӣ

Бо ибтикори фарҳангпарваронаву 
ватандӯстонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Ватани азизамон им-
сол Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон гардид. 

Воқеан, сайёҳӣ имрӯзҳо дар сароса-
ри олам ба як соҳаи муҳимму даромад-
нок табдил ёфтааст. Аз рӯи иттилои Со-
змони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли гузашта 
мизони даромади кишварҳо аз ин соҳа 
дар маҷмӯъ ба 120 миллиард доллари 
амрикоӣ баробар будааст. 

Кишвари биҳиштосои мо низ ба 
хотири доштани табиати зебо, ҳавои 
поку беолоиш, кӯҳҳои осмонбӯс, 
сангҳои лоҷувардиву гаронбаҳо, дарёву 
рӯдхонаҳои муҷалло, чашмаҳои софу 
зулол, гиёҳҳои шифобахш, меваҳои 
тару тозаи хуштаъм, манзараҳои аф-
сунгару дилфиреб, дашту дамани сабзу 
хуррам, мардумони шоду суҳбаторо ва 
меҳмоннавоз, фарҳанги волои бостонӣ 

барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ диёри 
бисёр ҷаззоб аст. 

Мардуми мо аз замонҳои хело қадим 
ба сафар ва сайру саёҳат таваҷҷуҳи зиёд 
доштанд. Ба андешаи онҳо, чи қадаре, 
ки инсон ҷаҳонгашта шавад, ҳамон 
қадар ӯ пухта мегардад. Носири Хусра-
ви Қубодиёнӣ таъкид мекунад, ки агар 
дар хона нишинӣ, танҳо нури аз равза-
на дохилшавандаи хуршедро мебинӣ. 
Агар рӯзро дидан хоҳӣ, бояд аз кулбаат 
берун бароӣ… 

Агар мар рӯзро медид хоҳӣ,
Сар аз равзан бурун бояд-т кардан.
Саъдии Шерозӣ, ки сеяки умри боба-

ракати хешро ба ҷаҳонгардӣ гузарони-
да, китобҳои оламшумули «Бӯстон»-у 
«Гулистон»-ро эҷод кардааст, мегӯяд: 
«Бисёр сафар бояд, то пухта шавад 
хоме».

Ҷойи дигар гуфта:
Гар ба дӯкону хона дар гаравӣ,
Ҳаргиз, эй хом, одамӣ нашавӣ.
Бирав, андар ҷаҳон ту сайре кун,
Пеш аз он рӯз, к-аз ҷаҳон биравӣ.

Шайх Саъдии Шерозӣ ҷаҳонгардиро 
тавсиф намуда, онро сабабу омили 
ба дониши инсонҳо зам гардидани 
донишҳои нав ба нави ба ҳаёту зиндагӣ 
даркорӣ меҳисобад: 

Дар ақсои олам бигаштам басе, 
Ба сар бурдам айём бо ҳар касе.
Таматтӯъ зи ҳар гӯшае ёфтам,
Зи ҳар хирмане хӯшае ёфтам.
Имрӯз низ ин анъанаи нек дар байни 

адибони муосири мо роиҷ аст. Дар ра-
дифи ҳамон абармардони арсаи шеъру 
эҷод мо тасмим гирифтем, ки аз рӯзгори 
марди хоксору оддӣ, ҷаҳондида, ин-
сони ҳақталабу ҳақҷӯ, сайёҳ-дӯстдори 
табиати биҳиштосои Тоҷикистон Тӯра 
Шукур қисса кунем. Мусаннифи ин 
сатрҳо чор-панҷ сол қабл аз ин дар 
бораи саёҳати ҳафтоду ҳафтрӯзаи ин 
марди наҷиб ва оҳанинирода, сабур ва 
пуртоқат ба хонандагон маълумот дода 
будам. 

Баъд аз гузаштани чанд муддат аз 
ин саёҳати тӯлонӣ ногоҳ Тӯра Шукур 
бемор шуда, ба шифохона бистарӣ ме-
гардад. Ман аз бемории ӯ огоҳӣ ёфта, 
чандин маротиба ба аёдаташ рафтам. 
Табибон ба хулосае омаданд, ки пойи 
чапи ӯ осеб дида, бо асобағал роҳ раф-
танаш имкон дорад. Муаллим чанд муд-
дат бо асобағал ба кор ҳозир мешуд (ӯ 
дар бунгоҳи дастурдиҳии шуъбаи мао-
рифи ноҳияи Кушониён мушовир шуда, 
адои вазифа менамуд). 

Баъзан банда шӯхиомез мегуфтам, 
ки боз ба саёҳат рафтанист? Ӯ ҳар за-
мон «Ҳамин, ки шифо ёфтам, албатта 
боз ба саёҳат меравам» мегуфт.

Рӯзе Тӯра Шукур маро ба чойхонаи 
шаҳрак даъват намуд. Ману мусоҳибам 
қариб чор соат суҳбат кардем. Мавзӯъи 
суҳбатамон сафари тӯлонии бистрӯзаи 
Тӯра Шукур буд. 

Дар муддати бист рӯз қаҳрамони 

лавҳаи мо як гурӯҳи ноҳияҳои минтақаи 
Кӯлоби вилояти Хатлонро тавассути 
дучархааш сайр намудааст. 

Хатсайри мусоҳиби мо чунин буда-
аст: аз ноҳияи Вахш ба шаҳри Бохтар 
ва ҳамин тавр ба ноҳияҳои Леваканд, 
Данғара, Темурмалик, Балҷувон, Хова-
линг, шаҳри Кӯлоб ва аз он сӯ тавассути 
ноҳияи Восеъ то зодгоҳаш.  Дар рафти 
сафар аз 20-уми май то 10-уми июли 
соли 2018 қаҳрамони мо аз мавзеъҳои 
зебои табииву дарёчаҳои шӯх ва 
маконҳои таърихиву оромгоҳҳои 
шахсиятҳои шинохта дидан намуда, бо 
як ҷаҳон таассурот баргаштааст. 

Тавре аз бардоштҳои эшон бармео-
яд: “Аҷибаш он ки гузаштани ин бист 
рӯза сафарро қариб эҳсос накардам. 
Бистрӯза сафар ба ман нишон дод, ки 
мардуми мо бештар ба меҳнати бунёд-
корона машғуланд. Аз сиёсати пеш-
гирифтаи Пешвои миллат қаноатманд 
буда, бо кори амалии хеш нишон 
медиҳанд, ки ин Ватани воҳид, ки 
Тоҷикистон ном дорад, боз ҳам ободу 
шукуфон мегардонанд”. 

Дар фароварди сухан мо ба Тӯра 
Шукур дар ин Соли рушди сайёҳӣ 
ва хунарҳои мардумӣ пеш аз ҳама 
тансиҳатии комил, рӯзгори хушу хур-
рам ва комёбиҳои эҷодӣ (қаҳрамони мо 
шеър ҳам эҷод мекунад) таманно карда, 
андешаҳои худро бо мисраъҳои Ҳаким 
Саноӣ ҳусни анҷом мебахшем: 

Қадри мардум сафар падид орад, 
Хонаи хеш мардро банд аст.
Чу ба санг андарун бувад гавҳар,
Кас надонад, ки қимматаш 

 чанд даст.

Ҳотам Ҳоҷӣ, омӯзгори собиқадори 
муассисаи таҳсилоти миёнаи уму-

мии № 1-и ноҳияи Кушониён 

қАДРИ МАРДУМ САфАР пАДИД ОРАД…

Аз чап ба рост Ҳотам Ҳоҷӣ ва Тура Шукур

Дар диёри биҳиштосоямон зиёда аз 
2000 мавзеъҳои таърихӣ мавҷуданд. 
Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки хоки ин 
диёр муқаддасу пурганҷест. Бар зам-
ми он, 93 фоизи ин сарзамини кӯчаки 
муқаддасро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. 
Ин кӯҳҳо низ дар навбати худ ба 
иқтидору фаровонии маъданҳои табиӣ 
ва бахусус ба таъмин кардани обҳои 
мусаффо дар минтақа, нақши калиди-
ро иҷро мекунад.

«Чилдухтарон» — яке аз кӯҳҳои 
таърихӣ ба ҳисоб рафта, он дар ноҳияи 
Мӯъминобод ҷойгир аст. Кӯҳи «Чил-
духтарон» дар 80-километрии шаҳри 
Кӯлоб воқеъ мебошад. Баландии он 
аз сатҳи баҳр ба 2 ҳазор метр мерасад. 
Кӯҳи сангини Чилдухтарон миёни ду 
рӯдхонаи кӯчак бар фарози кӯҳ хеле 
ҷолиб аст.

Кӯҳи «Чилдухтарон» табиати 
ба худ хос дорад. Бахусус кӯҳҳои 
ҳайратангези он, одамшакле, ки ба ма-
софаи 5-6 метр рост кашида, то 60 метр 
баланди доранд, диққати бинандаро ба 
худ ҷалб мекунанд. Ин қаторкӯҳҳо аз 
регсангҳои сурх ва хокистарранг ибо-
ратанд. Мувофиқи тадқиқоти олимон 
синну соли қаторкӯҳҳо ба 70 миллион 
сол баробар аст. Вобаста ба баландӣ 
ва фаслҳои сол иқлим тағйир меёбад 
ва ин мавзеъе ба ҳисоб меравад, ки аз 
ҷиҳати сарватҳои табиӣ, гулу гиёҳҳо, 
ҷонварону паррандагони нодир хеле 
бой аст.

 Атрофи кӯҳи зебоманзари Чил-
духтарон, дар ноҳияи Мӯъминобод, 
ҷануби Тоҷикистон, ки ба назар, гӯё 
дар он мавзеъ аз санги сурхтоб бар 
фарози кӯҳ пайкараҳо барсохтаанд, 
чунин ривояте мавҷуд аст: “Чиҳил 
ҷавондухтари тиркашу шамшерзан ба-
рои ҳифзи номуси худу диёр ҷасурона 
муқобили лашкари ғосиб мубори-

за мебаранд. Аз куштаи ин лашкар 
пушта месозанд ва то вопасин нафас, 
замоне, ки муқовиматро дар қиболи 
лашкари муру малахмонанд аз даст 
медиҳанд, ба худ иҷозаи таслим шу-
дан намедиҳанд. Бо шамшери шикаста 
ва халтаҳои холӣ аз тир ба кӯҳистон 
ақибнишинӣ мекунанд. Наздик аст, 
ки онҳоро зинда асир бигиранд. Аммо 
ин ҷавондухтарони покдомани ғаюр 
ба сӯи Худованд дасти дуо мебар-
доранд, то онҳоро ба санг мубаддал 
гардонад ва ба дасти таҷовузгарон на-
афтанд. Дуои онҳо мустаҷоб мегардад 
ва чил духтар дар ҷамъ ба кӯҳи сан-
гин бадал мегарданд. Лашкари ғосиб 
аз ин ба даҳшат афтода, фавран ин 
мавзеъро тарк мекунад. Муборизаи 
ҷавондухтарон замоне ба вуқӯъ меояд, 
ки дар паи як шабехун тамоми марду 
зани ин мавзеъ кушта мешавад.”...

Аслан, воқеият ва дар кадом дав-
ру замон ба вуқӯъ пайвастани ин 
ҳодисаро касе намедонад. Яке инро 
ба замони ҳуҷуми мақдуниҳо, дигаре 
ба замони турку аъробу муғул марбут 
медонад. 

Сокинони зиёди ин мавзеъ бар ин 
боваранд, ки то ҳанӯз рӯҳи 40 дух-
тари покдоман бо хости Худо ба 
онҳо кӯмак мекунад. Ба гуфтаи со-
кинон ривоятҳои зиёде дар мавриди 
шабонгаҳ ба асли хеш баргаштани ин 
духтарони диловар низ мавҷуд аст. 
Аксар низ бар ин боваранд, ки замо-
не духтарон шавҳар намеёбанд ва ё 
шавҳар доранду кӯдак намеёбанд, дар 
ин мавзеъ даст ба дуо мебардоранд ва 
ҳатман дуояшон мустаҷоб мегардад. 
Аз сӯи дигар, ба гуфтаи ӯ, ривояти 
қаҳрамонии чилдухтар ҳамеша боиси 

ифтихори онҳо будааст.
Зафар Мирзоён, донишманди 

тоҷик, аз зумраи он нафаронест, ки ба 
воқеияти ин ривоят шак дорад. Аммо, ӯ 
мегӯяд, ин асотир беҳтар аз як ҳақиқат 
аст, ки ниёкони мо барои рӯҳбаландии 

мардуми худ эҷод кардааст.
Зафар Мирзоён мегӯяд, дар гу-

зашта ниёкони донишвар чунин 
ривоятҳоро ҳамчун як идеологияи 
вижа миёни мардум талқин мекар-
данд: Яъне, ҷадди шумо барои ин сар-
замин ҷоннисориҳо кардааст ва шумо 
низ бояд аз онҳо пайравӣ кунед. За-
фар Мирзоён мегӯяд, чунин достонҳо, 
ки дар кӯҳистон зиёд эҷод шудааст, 
мисли Сангтӯдаҳои Ховалинг, ки гӯё 
аз шумори куштаи лашкари муғул 
шаҳодат медиҳад, ба мардум таъси-
ри вижаи худро ҳамеша гузоштааст. 
Донишманд мегӯяд, ин мардум лаш-
кари арабро шикаст дод, ки бар ши-

касти он аввалин шеъри тоҷикӣ “аз 
Хуталон омадия” эҷод шуд. Ватанро 
ба муғулон ҳам бо хубӣ надод ва лаш-
кари “шикастнопазир”-и Чингизхонро 
низ бо тиру шамшер пешвоз гирифта, 
дар чанд муҳориба шикаст дода буд.

Аз сӯи дигар, бо чунин табиати зе-
бову дилкаш Чилдухтарон ба феҳрасти 
осорхонаи табиӣ Тоҷикистон шомил 
аст. Як нуктаи дигар дар ин аст, ки 
ривояти Чилдухтарон ба ҷузъ номи 
қавми ғосиб дигар тағийр наёфтааст, 
дар ҳоле ки дигаре аз чунин ривоятҳо 
ба шаклҳои гуногун ривоят мешаванд. 
Аз сӯи дигар, вай мегӯяд, воқеан та-
биати Чилдухтарон як осори нодири 
табиӣ дар Тоҷикистон аст.

Ин мавзеъ бо чунин табиати дилкаш 
ҳамасола таваҷҷуҳи садҳо сайёҳони 
дохили хориҷиро ҷалб мекунад. 

“ҲХ”

ЧИЛДУХТАРОН МУҶАССАМАИ ОЗОДИИ МИЛЛАТ АСТ
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ДАр роСТои Соли ТАҚвияТи роБиТА Бо  мАҲАл  

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ дар доираи нақшаи 
тасдиқгардида дар сам-
ти шинохти фарҳанги 
миллӣ дар маҳаллаи Ай-
нии ҷамоати деҳоти Наво-
бод бо сокинон чорабинии 
фарҳангӣ баргузор намуд.

Тавре дар рафти 
чорабиниҳо қайд гардид, 
ҳунарҳои миллӣ натанҳо 
меъроси таърихиву бадеӣ, 
балки қисми муҳими 
фарҳангӣ- маънавии замони 
муосир маҳсуб меёбанд.

Дар чорабинии маз-
кур ҳамаи сокинон саҳми 
босазои худро гузоштанд. 
Ҷавондухтарон низ бо 
нақшу нигори чакандӯзӣ, 
қуроқдӯзӣ, мӯйбофӣ, за-
нони рӯзгордида бошад бо 
хӯрокҳои миллӣ, шакароб, 

қурутоб, отала, қалама ва 
намоиши ҳунарҳои миллӣ, 
ки аз бобову бибиҳо ба меъ-
рос мондаанд ва дигарон бо 
рақсу сурудҳои дилнишин 
дар баргузории чорабинӣ 
саҳм гузоштанд.

н. ҷ.БАлХӣ

ҲИЗбИ ХАЛқИИ ДеМОкРАТИИ ТОҶИкИСТОН ДАР 
ТАшАккУЛИ АфкОРУ МАъНАвИёТИ ҶОМеА 

МАСъУЛ АСТ

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии “Нурафкан” 
тибқи ҷадвали баргузо-
рии хониши сиёсӣ вобаста 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ 
баргузор гардида, дар ин 
вохӯрӣ  мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва мат-
буот Ализода Одил ишти-
рок намуд. 

Зимнан Ализода Одил 
ба сухан баромада,  оид 
ба самтҳои афзалият-
ноки фаъолияти ҳизбӣ 
ҳарф зада, қайд намуд, ки 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҳизбест, ки ба-

рои  мардуми Тоҷикистон 
мебошад. Ғояи аслии ин 
ҳизб низ он аст, ки тамоми 
шаҳрвандон барои таҳкими 
давлатдории миллӣ кӯшиш 
намоянд ва бо қувваи пеш-
барандаи ҳизби созандаву 
бунёдкор  муттаҳид шаванд. 

Сипас, дар идома 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизбӣ, аз ҷумла 
баланд бардоштани сатҳи 
огоҳии мардум дар маври-
ди хатари терроризму экс-
тремизм бо мақсади пешги-
рии шаҳрвандон, алалхусус 
ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои 
дар Тоҷикистони мамнуъи 

ифротиро баррасӣ наму-
данд. 

ш. БоХТАр

ҲИЗбИ ХАЛқИИ ДеМОкРАТИИ ТОҶИкИСТОН 
ҲИЗбӣ МАРДУМӣ МебОшАД

Тибқи нақшаи корӣ 
ва ҷадвали баргузории 
мулоқоту вохӯриҳо бо иш-
тироки кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Вахш дар ташкило-
ти ибтидоии  «Ҷавонӣ»-и 
ҷамоати деҳоти Ваҳдат бо 
сокинони маҳалла доир ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ дар мавзӯъи 
«Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» чорабинии 
фарҳангӣ доир карда шуд. 

Дар чорабинии маз-
кур фаъолзанону дух-
тарони деҳот намоиши 
ҳунарҳои дастии худро, аз 
қабили қурокдӯзӣ, гулдӯзӣ, 
ҷуроббофӣ, ва дигар намуди 
ҳунарҳои мардумиро ба на-
моиш гузоштанд. 

Сараввал Мардонова 

Сайёра дар назди ҳозирин 
ба сухан баромада, иброз 
дошт, ки ба хотири боло 
бурдани сатҳу сифати зин-
дагии сокинон Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон соли 2018-ро дар 
кишвар хамчун Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон намуданд. Пас аз 

сухарониҳои судманд масъ-
улин аз намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ, ки ҳунармандони 
завқманди маҳалла ба намо-
иш гузошта буданд, дидан 
карда ба ҳунару маҳорати 
волои ҳунармандони чира-
дасту хушсалиқа баҳои ба-
ланд доданд.

н.вАХШ

ИқДОМҲОИ СОЗАНДАИ пешвОИ МИЛЛАТ бА 
ХОТИРИ пешРАфТИ РӯЗгОРИ МАРДУМ АСТ 

Вохӯрии навбатии кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ 
дар деҳаи дурдасти  Пах-
такори ҷамоати деҳоти Ху-
доёр Раҷабов  бо сокинони 
маҳал баргузор гардид.

Дар вохӯрии мазкур  
корманди масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ Гулрухсор Мирзоева, 
вакили Маҷлиси вакилони 
халқи ноҳия Шоева Зараф-
шон иштирок ва баромад 
намуданд.

Зимнан, Гулрухсор 
Мирзоева оид ба самтҳои 
афзалятноки фаъолияти 
ҲХДТ ва Соли тақвияти 
робита бо маҳал суханронӣ 
намуда, қайд кард, ки тар-
бияи ватандӯстӣ ва таҳкими 
ягонагии халқ, пойдорӣ ва 
инкишофи арзишҳои мод-
диву маънавии ҷамъият, 
тағйирнопазирии сохти ко-
ниститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, устувор 

гардонидани фаъолия-
ти ниҳодҳои давлатдорӣ, 
таҳким ва самаранокии 
кори онҳо, таъмини руш-
ди устувори истиқлолият, 
пирӯзӣ ва мубориза бар 
зидди ҷинояткорӣ, аз ҷумла 
терроризм, экстремизм, 
гардиши ғайриқонунии ма-
води мухаддир ва амалҳои 
коррупсионӣ аз самтҳои 
муҳимми фаъолияти 
сохторҳои Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
буда, мо ҳизбиён низ бояд 
саҳми  арзанда гузорем.

Ҳамзамон, Шоева За-
рафшон иброз намуд, ки 
барои мо шаҳрвандони 
Тоҷикистон сулҳу суботи 

сиёсӣ ва Ваҳдати миллӣ 
арзишҳои бузурганд ва 
тарғибу ташвиқи фарҳанги 
сулҳпарваронаи тоҷикон 
яке аз ҳадафҳои аслии мо 
мебошад.

Баъдан, бонувони 
ҳунар-манди деҳаи мазкур 
Ятимова Оламбӣ ва Ятимо-
ва Гулбута ҳунарҳои дастии 
хешро, аз қабили қуроқдӯзӣ, 
зардӯзӣ, гулдӯзӣ, либосҳои 
миллии хоси занони тоҷик 
ва тоқиҳои зебои тоҷикона 
ба маърази тамошо гузош-
танд.

н. воСЕЪ

ТАРғИбУ ТАшфИқИ фАРҲАНгИ СУЛҲпАРвАРОНАИ 
ТОҶИкОН яке АЗ ҲАДАфҲОИ АСЛИИ МО ҲИЗбИёН АСТ

Замоне расидааст, ки 
гурӯҳҳои бадхоҳи миллат 
даст боло бардошта, иқрор 
шаванд, ки ин халқу мил-
лат ҳеҷ гоҳ сар хам наме-
кунад ва иҷозат намедиҳад, 
ки пойи нохалафе ба хоки 
ин сарзамини аҷдодӣ ва 
соҳибтамаддун гузошта ша-
вад. 

Тибқи нақша-чораби-
ниҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи  Данғара 
дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Нури Истиқлол”-и 
Донишгоҳи давлатии 

Данғара  хониши сиёсӣ оид 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбӣ доир кар-
да шуд. 

Зимни вохӯрӣ оид ба 
мавзӯъҳои  пешгирии шо-
милшавии ҷавонон ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротию 
террористӣ, эҳё ва рушди 
ҳунарҳои мардумӣ, корҳои 
созандагию ободкорӣ, тар-
бияи ватандӯстиву хештан-
шиносии миллии ҷавонон 
ва моҳияти Истиқлолияти 
давлатӣ мубодилаи афкор 
карда шуд.

ИРОДАИ МАТИНИ ХАЛқИ вАТАНДӯСТУ вАТАН-
пАРвАР пешИ РОҲИ АМАЛҲОИ ХУДХОҲОНАИ 

гУРӯҲҲОИ МАНфИАТҶӯРО гИРИфТ

Дар вохӯрии мазкур 
зикр гардид, ки бо дарназар-
дошти чунин натиҷагириҳо, 
ки аз таҳлилҳо ва амалҳои 
худхоҳонаи гурӯҳҳои 
манфиатҷӯ бармеоянд, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
кӯшиш намуданд, ки ба 
ғаразҳои нопоки худ расанд, 

аммо иродаи матини халқи 
ватандӯсту ватанпарвар, 
дорои ҳуввият ва шуҷоати 
миллӣ таҳти сарварии фар-
занди фарзонаи миллат, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нагузошт, 
ки амалҳои бадхоҳонаи ху-
дро дар ин сарзамин  пиёда 
намоянд.

н. ДАНҒАрА

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории суҳбату вохӯриҳо 
дар деҳаи Гулободи ҷамоати 
деҳоти Даҳана бо иштиро-
ки раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 
Валиева Саъбагул ва дигар 
шахсони расмӣ намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ баргузор 
гардид.

Зимни суханронии худ 
Валиева Саъбагул қайд 

кард, ки дар асл Тоҷикистон 
сарзамини сайёҳӣ ва 
ҳунармандӣ мебошад. Эъ-
лон шудани соли 2018 Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ аз ҷониби Пешвои 
миллат аз як тараф боиси 
ободу зеботар гардидани 
мавзеъҳои сайёҳии кишва-
рамон шавад, аз тарафи ди-
гар барои эҳё ва зинда гар-
донидани ҳунарҳои хонагӣ, 

густариш додани урфу одат 
ва анъанаҳои неки ниёгона-
мон ва дар ин замина бедор 
кардани завқи мардум ба 
ҳунарҳои дастӣ, ҷалб на-
мудани ҷавонон ва занҳои 
хонашин ба истеҳсолоти 
хонагӣ мусоидат менамояд.

Инчунин, таъкид гар-
дид, ки барои инсони 
боҳунар аз ҳама чизи гарон 
ва муқаддас ин ҳунари во-
лояш  мебошад, зеро аз рӯи 
ҳунараш дар байни ҷомеа 
эҳтироми хоса дошта, дар 
ободиву пешравии Ватани 
худ, бо ҳунари дастон ва 
омӯзонидани ҳунари худ 
ба шогирдон саҳми арзанда 
мегузорад.

ш. КӮлоБ

ТОҶИкИСТОН САРЗАМИНИ САЙёҲӣ вА 
ҲУНАРМАНДИСТ

Тибқи ҷадвали тасдиқ-
гардидаи Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Дӯстӣ дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии деҳаи 
«Истиқлоли» ҷамоати 
деҳоти ба номи Гардӣ Гул-
муродов оид ба эълон  гар-
дидани соли 2018 ҳамчун 
Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ва оз-
муни ҳизбӣ таҳти унво-

ни «Армуғони хатлонӣ», 
чорабинӣ баргузор гардид. 

Чорабинии ҳизбиро кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, 
муовини раиси ҷамоати 
деҳоти Гардӣ Гулмуродов 
Шоназриев Мирзо ва ваки-
ли Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Дӯстӣ Чориева Та-
мара аз наздик дидан наму-
данд. 

Дар қисмати сиёсии 

чорабинӣ масъулин атро-
фи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти  ҲХДТ, Соли 
тақвияти робита бо маҳал,  
огоҳонидани мардум аз хав-
фу хатарҳои  ҷаҳони муосир 
ва амалҳои террористии 
ТТЭ ҲНИ суханронӣ наму-
данд. 

Дар охир бори дигар 
хотирнишон гардид, ки 
таваҷҷуҳи мардум нисба-
ти ғамхориҳои Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зиёд гардида, сокинон дар 
рушди Ватан саҳми бештар 
гузошта истодаанд. 

н. ДӮСТӣ

ОЗМУИ «АРМУғОНИ ХАТЛОНӣ» ҲУНАМАНДОНИ 
ҶАвОНРО МУТТАҲИД кАРД

Бо иштироки  раи-
си  Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Ку-
шониён Сатторова Мунав-
вара ва мудири шуъбаи кор 
бо занон ва ҷавонони Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Дилафрӯзи 
Абдулло бо мардуми  
ҳунарманди  деҳаи Навко-
ри ҷамоати деҳоти Сарвати 
Истиқлоли ноҳияи Кушони-
ён вохӯрӣ баргузор гардид. 

Масъулин қайд карданд, ки 
мо дар самти дар руҳияи 
мардум тақвият додани 
ҳунармандиву бунёдкорӣ, 
тарзи омода сохтани 
таомҳои миллӣ ва ҷалби 
бештари сайёҳон ба давла-
ти азизамон-Тоҷикистон 
диққати махсусро равона 
намудаем.

Дар баробари андеша-
ронӣ раиси  Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Кушониён Сат-

торова Мунаввара атрофи 
ҳодисаи  фоҷиабору нан-
гини  гурӯҳи муташаккили  
ҷиноятпеша, ки бо фармои-
ши  наҳзатиён  дар куштори 
4 нафар сайёҳони хориҷӣ 
дар ноҳияи Данғара  даст 
заданд,  ҳарф зада, мар-
думро бори дигар аз хавфу 
хатарҳои   ташкилотҳои тер-
рористиву экстремистӣ огоҳ 
намуд.

Дар охир  иштирок-
дорон амали  сангину  
нанговари гурӯҳи  авбо-
шони ҳайвонсиратро, ки 
намехоҳанд Тоҷикистони 
мо ободу  зебо ва зиндагии 
мардум орому осуда бошад, 
қотеъона маҳкум карда, ба 
ҳамлаи  қотилон нафрат 
хонданд. 

н. КУШоНиЁН 

ҲАДАфҲОИ   СОЗАНДАИ  ҲХДТ  ДАР АМАЛ ТАТбИқ 
гАРДИДА ИСТОДААНД
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ДАр роСТои Соли ТАҚвияТи роБиТА Бо  мАҲАл  

Дар деҳаи Шулулуи 
ҷамоати деҳоти Балхо-
бии ноҳияи Мӯъминобод 
бо сокинони деҳаи мазкур 
тибқи ҷадвали баргузории 
мулоқотҳо бахшида ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ вохӯрӣ баргузор 
гардид. 

Дар вохӯрӣ мудири 
шуъбаи таблиғот, иттило-
от ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Мӯъминобод Рамазон Ҳай-
даров ва раиси ҷамоати 
деҳоти Балхобӣ Л.Холова 
иштирок ва суханронӣ на-
муданд. 

Зимнан Рамазон Ҳайда-
ров дар назди ҷамъомадагон 
оид ба самтҳои афзалият-
ноки фаъолияти ҲХДТ, 
шарҳу тавзеҳи нуктаҳои 
асосии Паёми Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷ-
лиси Олии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, сиёсати дохиливу 
хориҷии кишвар, Соли 
тақвияти робита бо маҳал, 
тарғиби либоси миллӣ, тар-
бияи ҳарбӣ- ватандӯстии 
ҷавонон ва сафарбар карда-

ни ҷавонони синни давъати 
ба хизмати Ватан-Модар, 
пешгирии шомилшавии 
занону ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротӣ, му-
бориза бар зидди терро-
ризм, пешгирии гаравиш 
ба ҳизбу ҳаракатҳои дар 
кишвар мамнуъи ТЭТ ҲНИ 
ва гурӯҳи 24, расидан ба 
қадри дастовардҳои бенази-
ри Истиқлолияти давлатӣ ва 
Ваҳдати миллӣ андешаронӣ 
карданд.

Инчунин, дигар баро-
мадкунандагон низ роҷеъ 
ба масъалаҳои болозикр 
андешаҳои хешро баён до-
шта, аз онҳо даъват ба амал 
оварданд, ки дастаҷамъона 
саҳм гузоштан дар корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ 
қарзи фарзандии ҳар яки мо 
мебошад. 

н.мӮЪмиНоБоД

ОбОДИвУ шУкУфОИИ вАТАН қАРЗИ шАҲРвАНДИИ 
МОСТ 

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории суҳбату вохӯриҳо 
дар нимсолаи дуюми соли 
ҷорӣ  дар ташкилотҳои иб-
тидоии “Айнӣ”-и маҳалаи 
Энергетик, “Баҳор”-и кӯчаи 
Баҳор, “Сомонӣ”-и кӯчаи 
Сомонии шаҳри Норак бо 
иштироки  раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Норак Қумриниссо 
Гулмуродзода  чорабинии 
фарҳангӣ-сиёсӣ  баргузор 

гардид. 
Дар чорабинӣ зано-

ну бонувони ҳунарманд 
ҳунарҳои дастии хешро ба 
маърази тамошо гузошта, 
аз ҷониби иштирокдорон 
бо хушнудӣ пазируфта шу-
данд.

Зимни вохӯрӣ Қум-
риниссо Глмуродзода  дар 
назди ҷамъомадагон  оид ба 
рушди ҳунарҳои  мардумӣ 

ва корҳои хонагӣ, сафараи 
кории Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Раиси муаззами 
ҳизб муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Ҷум-ҳурии 
Ӯзбекистон,  самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти 
ҲХДТ, Соли тақвияти ро-
бита бо маҳал ва Даҳсолаи 
байналмилалии амал 
“Об барои рушди усту-
вор, солҳои 2018-2028” 
андешаронӣ карда, инчу-
нин дар идома озмунҳои 
ҳизбӣ ва роҳандозии Акси-
яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” мавриди баррасӣ 
қарор дод. 

ш. НорАК

ТОҶИк МИЛЛАТИ бОфАРҲАНгУ 
ТАМАДДУНОфАР АСТ 

Дар асоси нақша-чора-
биниҳои тасдиқгардидаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Қубодиён бо 
мақсади тарғиби урфу одат 
ва анъанаҳои мардумӣ дар 
деҳаи Пакалаи ҷамоати 
деҳоти ба номи Ишмурод 
эҲёИ УРфУ ОДАТ вА АНъАНАҲОИ НекИ МАРДУМӣ бО 

МАқСАДИ ТАРбИяИ АХЛОқИвУ МАъНАвИИ ҶОМеА
Ниёзови ноҳия чорабинии 
фарҳангӣ-сиёсӣ бо намои-
ши ҳунарҳои мардумӣ бар-
гузор карда шуд. 

Дар чорабинии мазкур 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Қубодиён Абдул-
лоев Ваҳобиддин иштирок 
намуда, аз дастовардҳои 
ҳунармандони деҳаи Пакала 
дидан кард.

Дар чорабинӣ ҳунарҳои 
сӯзанидӯзӣ, қуроқдӯзӣ, 
гулдӯзӣ, кӯрпачадӯзӣ, на-
моиши либосҳои миллӣ ва 
маҳсулоти кишоварзӣ ба 
намоиш гузошта шуда бу-
данд, ки ҳамагон аз дидани 
намоишгоҳ як ҷаҳон таасу-
роти нек бардоштанд.

Абдуллоев Ваҳобиддин 

оид ба самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҲХДТ, руш-
ди ҳунарҳои мардумӣ ва 
ҷалби сайёҳон ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сухан наму-
да, афзуд, ки дар Паёми 
имсолаи худ Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон рушди 
сайёҳиро яке аз самтҳои 
афзалиятнок арзёбӣ на-
муда, иброз доштанд, ки 
“Сайёҳӣ яке аз самтҳои 
муҳими ба шуғл фаро ги-
рифтани аҳолии қобили 
меҳнат, баланд бардошта-
ни сатҳи зиндагии мардум, 
рушди дигар соҳаҳои хиз-
матрасониву истеҳсолӣ, 
инчунин муаррифкунан-
даи таъриху фарҳанг, та-
биат ва анъанаҳои нек ба 

ҳисоб меравад”. Ҳамин 
тавр дар заминаи таҳлили 
имкониятҳои мавҷуда ва 
баёни таклифҳо иброз до-
штанд, ки “Бо мақсади 
тараққӣ додани соҳаҳои 
сайёҳӣ, муаррифии шоистаи 
имкониятҳои сайёҳии мам-
лакат ва фарҳанги миллӣ дар 
арсаи байналмиллалӣ, инчу-
нин ҷалби сармоя ба инфра-
сохтори сайёҳӣ пешниҳод 
менамоям, ки соли 2018 дар 
кишвар Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ эълон 
карда шавад”.

Дар охири вохӯрӣ аз 
иштиркчиён даъват ба амал 
оварда шуд, ки ҳушёрии 
сиёсиро аз даст надода, 
бо меҳнати ҳалол дар обо-
донии кишвари азизамон 
саҳмгузор бошанд.

н. ҚУБоДиЁН

Дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ  «Мавҷи 
дарё»-и деҳаи 25-сола-
гии Тоҷикистони ҷамоати 
деҳоти Ғайрат чорабинии 
фарҳангӣ  бахшида ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  баргузор гардид.

Дар чорабинӣ наму-
наи гуногуни ҳунарҳои 
мардумӣ ба намоиш гу-
зошта шуданд, ки аз ин 
намоишгоҳ иштирокдорон 

дидан карда, ба ҳунару 
маҳорати ҳунармандони чи-
радаст баҳои хуб доданд.

Баргузории чунин 
чорабиниҳои фарҳангию 

сиёсӣ дар ҳудуди ноҳияи 
Фархор бо ҷалби фаъолон, 
аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ 
бо  маром идома доранд.

н. ФАрХор

2018 – СОЛИ ТАРғИбИ  АНъАНАҲОИ НекИ НИёгОН 

Бо ташаббуси кормандо-
ни Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин дар деҳаи Лангар бо 
сокинону ҷавонон ва фаъо-
лони ҳизб атрофи самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҳизбӣ ва бахшида ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  вохӯрӣ доир  гар-
дид. 

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шам-
сиддин Шоҳин Назарзо-
да Толибҷон дар бораи  
Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ, баргу-
зори чорабиниҳои фарҳангӣ 
ва намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ суханронӣ намуда,  
иброз дошт, ки  бештари 
ҷамъомадагони чорабинии 
имрӯзаро  ҳунармандони 
номдору хушзавқи деҳа 

ташкил медиҳанд.  
Мавсуф дар идома аф-

зуд, ки ҳифзи сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ вазифаи ҳар 
шаҳрванди ватандӯст ва бо-
нангу  номуси кишвар мебо-
шад.

н. Ш.ШоҲиН

АъЗОИ ТҶҶ «СОЗАНДАгОНИ вАТАН» пешОҲАНгИ 
ҶАвОНОН ДАР кОРҲОИ СОЗАНДАгӣ вА ДАРкИ СИёСАТИ 

СОЗАНДАИ пешвОИ МИЛЛАТ МебОшАНД

Дар деҳаи Зафарободи  
ҷамоати деҳоти Панҷоби 
ноҳия бо иштироки раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Давлатҷон 
Ғаффорзода чорабинии 
фарҳангӣ- сиёсӣ бахшида ба  
эълон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ баргу-
зор гардид. 

Меҳмонон аз ҳунарҳои 
мардумии сокинони деҳа, 
ки  ба  рангу шаклҳои гуно-
гуни ҳунармандӣ ба намоиш 

гузошта буданд,  дидан на-
муда,  ба онҳо барои боз ҳам 
ривоҷу равнақ додани  соҳа  
тависяҳои судманд доданд.  

Баъдан Давлатҷон 
Ғаффорзода бо ҷамъ-
омадагон дар бораи риояи 
қонунҳои амалкунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи масъулияти па-
дару модар дар таълиму тар-
бияи фарзанд» «Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»,  фаъол гар-

донидани шаҳрвандон ва 
ҷалби бештари онҳо ба 
соҳибкорӣ, хоҷагидорию 
ҳунарҳои мардумӣ ба хо-
тири паст кардани шиддати 
бекорӣ ва фаро гирифтани 
сокинон ба шуғл ва аз ин 
ҳисоб паст кардани  сатҳи 
камбизоатӣ дар маҳал  
суҳбат намуд.

Дар охир  суханрониҳои 
судманди ҳизбиёнро со-
кинони маҳал  ҳамаҷониба 
дастгирӣ карда, чанде аз 
онҳо иброз доштанд, ки 
дар  густариш бахшида-
ни  анъанаҳои неки ниё-
гон ва омӯзонидани касбу 
ҳунарҳои мардумӣ ба нас-
ли наврасу ҷавонон саҳм 
хоҳанд гузошт. 

н.ҲАмАДоНӣ

ҲУНАРМАНД ҲАМА ҶО АРҶМАНД АСТ! 

Бо мақсади иҷрои 
нақша-чорабинии Кумитаи 
иҷроиши ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун миёни аъзои таш-
килоти ибтидоии «Марка-
зи назорати давлатии са-
нитарию эпидимологӣ»-и 
ноҳия вохӯрии судманди 
ҳизбӣ перомуни мавзӯъи 
«Баланд бардоштани сатҳи 
огоҳии мардум аз хатари 
терроризму экстремизм ва 
роҳҳои ҷалби шаҳрвандон 
ба ташкилотҳои экстре-
мистиву террористӣ» бо 
иштироки мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва мат-
буоти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун 
Фарҳод Обидзода доир гар-
дид.

Зимни баргузории вохӯ-
рӣ Фарҳод Обидов атрофи 
мавзуъи болозикр муфассал 
суханронӣ намуда, аз ҷумла 

қайд кард, ки ҷавонони 
имрӯзаи мо аз таълиму тар-
бияи ростӣ ба каҷфаҳмию 
тундравӣ пайравӣ намуда, 
баъзе аз фарзандони со-
кинони ноҳияи мо бошад 
аз сустиродагӣ фирефтаи 
ташкилотҳои террористӣ-
экстремистӣ шуда, аз 
муҳоҷирати меҳнатии Ру-
сия тариқи давлати Туркия 
ба хоки ҷангзадаи Сурия 
гузашта, ба дигар ҳизбу 
ҳаракатҳои иртиҷоӣ шомил 
гардидаанд. Маҳз таблиғоти 
бардурӯғи моҷароҷӯёни 

ифротӣ аст, ки ҷавононро бо 
усули мағзшӯӣ, ақли онҳоро 
коста мегардонанду шоми-
ли ҳаргуна ташкилотҳои 
террористӣ экстремистӣ ме-
созанд.

Аз ин рӯ, мо тоҷикис-
тониёнро месазад, ки ҷиҳа-
ти пешгирии гаравиши 
ҷавонон ба дигар ҳизбу 
ҳаракатҳои тундрави динӣ-
мазҳабӣ дар таълиму тар-
бияи насли наврас бетараф 
набошем.

н.ҷАЙҲУН

НеСТ бОД ТеРРОРИЗМИ МАРДУМфИРебУ ХАТАРЗО!

Бо эълон гардидани 
соли 2018 ҳамчун Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ бори дигар мавқеъ 
ва манзалати зан- мода-
ри тоҷик баланд бардош-
та шуда, имсол бонувони 
ҳунарманди Тоҷикистон 

шукргузорӣ аз давлати 
тинҷу обод ва сулҳу суботи 
ҷовидона намуда, ҳунарҳои 
мардумии хешро тақвият 
бахшида истодаанд.

Чанде қабл бо мақсади 
тарғиби арзишҳои миллӣ 
дар Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ ва 
тақвият бахшидани ро-
бита бо маҳал дар деҳаи 
Қулободи ҷамоати деҳоти 
Чоргул чорабинии сиёсию 
фарҳангӣ роҳандозӣ гарди-
да, дар чорабинии мазкур 
намояндагони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, 
намояндагони беморхонаи 
марказии ноҳия Иззатул-
лоева Сайёра ва Алифов 
Ҷаҳонбек иштирок ва оид 
ба масъалаҳои мубрами рӯз 
андешаронӣ намуданд.

Муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 

Саёҳат Абдуллоева зим-
ни суханронии хеш занону 
бонувонро барои иштиро-
ки фаъолона дар озмунҳои 
«Тарроҳи беҳтарин», «Ма-
ликаи Хатлон», «Армуғони 
хатлонӣ», «Беҳтарин намо-
иши ҳунарҳои мардумӣ» ва 
«Беҳтарин доиркунандаи 
чорабинии сатҳи маҳал» 
даъват намуда, таъкид ба 
амал овард, ки ғолибони 
озмунҳоро туҳфаҳои арзиш-
нок ва маблағҳои пулӣ ин-
тизор аст.

Дар охир аз ҷониби бо-
нувони ҳунарманди деҳаи 
Қулобод   ҳунарҳои мардумӣ 
ба намоиш гузошта шуда, аз 
ҷониби намояндагони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия бо хушнудӣ пазируф-
та шуданд.

н. ЁвоН

ТАТбИқИ ОЗМУНҲОИ ҲИЗбӣ ДАР МАҲАЛ
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ДАр роСТои  Соли ТАҚвияТи роБиТА Бо  мАҲАл  

Ҷиҳати дар амал татбиқ 
намудани ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон оиди 
ҳарчи бештар тақвият бах-
шидани робитаи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Темурмалик  
бо маҳал ва иҷрои дастуру 
супоришҳои мақомотҳои 
болоӣ бобати  баргузории 
вохӯрию мулоқот дар деҳаю 
маҳаллаҳои ноҳия  дар 
деҳаи Яккасадаи ҷамоати 
деҳоти ба номи Бобоюну-
си  ноҳияи Темурмалик 
вохӯрии нақшави корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон дар ноҳияи Те-
мурмалик  бо сокинон бар-
гузор гардид. 

Дар рафти мулоқот на-
хуст  хониши сиёсӣ дар  
бораи самтҳои  афзалият-
ноки фаъолияти ҲХДТ, 
вобаста ба сафари кории 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба шаҳру ноҳияҳои ВМКБ ва 
мулоқоташон бо роҳбарону 
фаъолони вилоят, 
натиҷаҳои нахустин сафари 
давлатии Пешвои миллат 
ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 
инчунин дар масъалаи Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  бо иштирок ва  
ҳамкории бевоситаи ваки-

лони ҷамоати номбурда  ва 
фаъолони деҳа гузаронида 
шуд.   Доир ба суханронии 
раиси Кумита Раҷабзода 
Маҳмадсаид вакили ҷамоат  
Ашӯров Тағай андешаронӣ 
кард. 

Сипас, бо иштирок ва 
фарогирии зиёда аз 70 нафар 
ҳунармандону кишоварзо-
ни  моҳири маҳалла намо-
иши ҳунарҳои мардумӣ ва 
маҳсули дастони кишовар-
зон ташкил  карда  шуд. 

Зимни  намоиш со-
кинони деҳаи Яккасада, 
дастовардҳои ҳунарии худ 
ва маҳсулотҳои кишовар-
зиро ба маърази тамошо гу-
зоштанд.

Дар охири вохӯрӣ ра-
иси Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳияи  Те-
мурмалик   Раҷабзода 
Маҳмадсаид ва намояндаи  
ҷамоати деҳоти номбурда 
Саймаҳмуди Саймуҳиддин 
ба созмондиҳандагони на-
моиши ҳунарҳои мардумӣ 
изҳори миннатдорӣ баён на-
муданд. 

н. ТЕмУрмАлиК

НАМОИшИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӣ вА МАҲСУЛОТИ 
кИшОвАРЗӣ МАЙДОНеСТ бАРОИ ТАбОДУЛИ ТАҶРИбА

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории вохӯриву мулоқот 
дар корхона, муассиса, таш-
килот ва деҳаю маҳаллаҳои 
ноҳияи Хуросон бо иш-
тироки муовини раис-му-
дири шуъбаи ташкилӣ ва 
баҳисобгирии Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Хуросон Ази-
зова Сабоҳат ва раиси 
деҳаи Шевченкои ҷамоати 
деҳоти ба номи Садрид-
дин Айнӣ оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, Соли тақвияти 
робита бо маҳал ва татбиқи 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» вохӯрӣ бар-

гузор гардид. 
Дар вохӯрӣ Азизо-

ва Сабоҳат дар баробари 
тарғиби самтҳои афзалият-
ноки фаъолияти ҲХДТ, хиз-
мат дар сафҳои Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун мактаби 
ҷасорату мардонагӣ, ки яке 
аз самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ  ба ҳисоб 
мераванд,  ибрози андеша 
намуда, зикр кард, ки  хиз-

мати Ватан -Модар барои 
ҳар як ҷавонмарди худогоҳу 
бедордил ҷиҳати ҳифзи оро-
миву осудагии мардум ва 
ҳифзи марзу буми кишвар 
қарзи фарзандӣ мебошад.  
Аз ин рӯ, ҷавонони бонан-
гу номуси  моро лозим аст, 
ихтиёрӣ ба хизмати  ҳарбӣ 
рафта, қарзи фарзандии ху-
дро дар назди давлату мил-
лат адо намоянд. 

н. ХУроСоН

МОДАРОН ҲУНАРОМӯЗИ ДУХТАРОН ҲАСТАНД

Тибқи ҷадвали 
тасдиқгардида  бо иштиро-
ки раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ Муҳаммаддовуд 
Ҳалимов ва бо  ҷалби ва-
килони Маҷлиси вакило-
ни маҳаллӣ  дар  муссисаи 
таълимии №62-и  ноҳияи 
Абдураҳмони  Ҷомӣ  бо  
коллективи  омӯзгорон,  аъ-
зои кумитаи падару мода-
рон, алалхусус  ҷавонони 
маҳал  вохӯрии  судманд  
гузаронида  шуд.

Зимни вохӯрӣ баро-
мадкунандагон  дар бо-
раи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, баланд 

бардоштани сатҳи огоҳии 
мардум дар мавриди хатари 
терроризму экстремизм бо 
мақсади пешгирӣ аз ҷалби 
шаҳрвандон ба ташкилотҳои 
экстремистию террористӣ, 
тақвият бахшидани дӯстӣ 
байни миллатхо, алалхусус 
тоҷику ӯзбек дар доираи си-
ёсати сулҳҷӯёнаи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон муҳтарам Шав-
кат Мирзиёев ва ҳамчунон  
дар асоси ҳамкориҳои 
судманди Ҷумҳурии 
Тоҷикистону Ӯзбекистон,  
пардохти намудҳои гуногу-

ҲХДТ РОҲбАРУ РАҲНАМОИ МАРДУМ ДАР САМТИ 
РУшДИ АНДешАИ МИЛЛӣ МебОшАД 

ни андозҳои ҳифзи иҷтимоӣ, 
ҷалби ҷавонони синну соли 
даъватӣ ба хизмати Ватан-
Модар, муқовимат бо кор-
рупсия, дар бораи фаъолгар-
донии шаҳрвандон ва ҷалби 
бештари онҳо ба соҳибкорӣ, 
хоҷагидорию кишоварзӣ ва 
корҳои хонагию ҳунарҳои 
мардумӣ, пешгирӣ аз бегона-
парастию майл ба фарҳанги 
бегона бо мақсади ҳифзи 

ҳуввияту асолати миллӣ, 
моҳияти қонунҳои миллӣ 
ва дуруст сафарбар кардани 
корҳои хайру сахо ба хотири 
рушди иқтисодию  иҷтимоӣ 
ва маънавию  фарҳангии  
ҷомеа, бо дастовардҳои  ар-
зандаи  меҳнатӣ истиқбол 
намудани ҷашни 30- сола-
гии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон   
суханронӣ   намуд.

Дар охир аз ҷониби на-
мояндагии ТҶҶ  «Созан-
дагони Ватан»  ба ҳозирин  
шеърҳои ватандӯстона  
қироат гардид.

н. А.ҷомӣ

 Бо мақсади амалигар-
донии ҷадвали вохӯриву 
мулоқотҳо дар ташкило-
ту муассисаҳо ва деҳаву 
маҳаллаҳо ин навбат дар 
ташкилоти ибтидоии «Си-
парони  Ватан»-и ноҳия хо-
ниши сиёсӣ дар мавзӯъи ба-
ланд бардоштани маърифат 
ва масъулияти шаҳрвандон 
бо мақсади пешгирӣ аз 
паҳншавии бемориҳои 
сироятӣ, пешгирии  во-
ридшавии шаҳрвандон ба 
ташкилотҳои  экстреми-

стию террористӣ   баргузор 
гардид. Дар он кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб иштирок ва 
суханронӣ намуданд. 

Зимнан масъулин дар 
назди ҷамъомадагон оид 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, тарғиби 
тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ 
аз бемориҳои сироятӣ, му-
бориза бо коррупсия ҳамчун 
зуҳуроти номатлуб дар 
ҷомеаи имрӯза, сайқал дода-
ни касбу ҳунарҳои мардумӣ 

ва ҷалби ҷавонон ба ҳунару 
ҳунармандӣ,тарбияи дуру-
сти фарзандон, риояи тала-
боти қонунҳои миллӣ,  аз 
ин ҳисоб баланд бардошта-
ни  сатҳи зиндагии сокинон,  
дар амал татбиқ намудани 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!», ки барои 
беҳбудии рӯзгори  мардум 
ва ободии Ватан равона 
карда шудааст, андешаронӣ 
карданд. 

Дар охир  аз иштирок-
дорон, ки бештари онҳоро 
шахсони солманд ташкил 
медод даъват ба амал оварда 
шуд, ки фарзандону пайван-
дони хешро барои сафарбар 
кардан ба хизмати  ҳарбӣ  
даъват намоянд, чунки  адои 
хизмат қарзи шаҳрвандии 
ҳар як  ҷавони баору номуси 
диёр аст. 

н. ШАҲриТУЗ

СОЛМАНДОН ТАҶРИбАИ ХУДРО ДАР РОҲИ 
ТАРбИяИ ҶАвОНОН САРф МекУНАНД!

Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Панҷ бо мақсади дастги-
рии моддиву маънавӣ ва 
ҳавасманд намудани соки-
нон ба  корҳои хонагӣ ва 
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ бай-
ни бонувон, махсусан байни 
ҷавонони завқи баланди 
эҷодкоридошта ва ба ин ва-
сила дарёфти ҳунармандон 
озмунҳои «Беҳтарин намо-
иши ҳунарҳои мардумӣ», 
«Армуғони хатлонӣ», «Ма-
ликаи Хатлон», «Тарроҳи 
Хатлон» ва “Беҳтарин 
доиркунандаи чорабинӣ 
сатҳи маҳал” эълоншударо 
натиҷагирӣ карда истода-
анд.

Бошандагони маҳаллаи 
Сармантой-1 озмунҳоро бо 
хушнудӣ пазируфта, бар-
гузории чорабинии воба-
ста ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумиро бо  
шавқу завқи зиёд ташкил 
намуданд.

Дар чорабинӣ масъуло-
ни Кумитаи иҷроия, намоян-
дагони Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ, вакило-
ни ҳизбӣ ва сокинони маҳал 

иштирок доштанд.
Дар ҷараёни баромадҳо 

оид ба  муҳтавои самтҳои 
афзалиятноки  фаъолия-
ти ҲХДТ ва анҷом додани 
корҳои хайру сахо ҷиҳати 
дар амал татбиқ намудани   
Аксияи тарғиботӣ- амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» андешаронӣ  
карда шуд. Ҳамзамон, оид 
ба Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дастовардҳои 27-соли дав-
рони соҳибихтиёрии киш-
варамон баромадҳо шунида 
шуд.

Вакили Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳияи Панҷ 
аз ҳавзаи нтихоботии №23  
Абдулҳаев Абдухалил  оид 
ба  қонунҳои амалкунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарби-
яи фарзанд”  ва “Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”  ҳарф зада, 
қайд намуд, ки иҷрои ин 
қонунҳои муҳими давлатӣ, 
ки бешак ба беҳтар шудани 
шароити зиндагии ҳар як 
оила аст,  қарзи шаҳрвандии 

ҳар як сокини кишвар мебо-
шад.

Макони чорабинии сиё-
сӣ бахшида ба Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
бо шиору овезаҳои ҳизбӣ  ва 
намоиши ҳунарҳои дастии 
сокинони маҳал, аз қабили  
кашидадӯзиҳои гуногун, 
маҳсули ҳунари кандакорӣ, 
оҳангарӣ, таомҳои миллӣ ва 
маҳсулоти кишоварзӣ оро 
дода шуда буд.

Қобили қайд аст, ки 
ҷиҳати амалӣ гардонидани 
дастуру ҳидоятҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки аз Паёмашон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати ҳаллу 
фасли мушкилоти мардум 
ва дар ин замина сафарбар 
кардани аҳолӣ ба созандаги-
ву бунёдкорӣ, инчунин фа-
ъол гардонидани онҳо дар 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
мавҷуда аз роҳи тарғиби 
дуруст сафарбар намудани 
корҳои хайру сахо ва дар ин 
росто роҳандозӣ намудани 
Аксияи тарғиботӣ-амалии  
ҳизбӣ таҳти  унвони ”Якҷоя 
ҳал мекунем!” бо тасмими 
сокинони маҳаллаи Сарман-
той-1 дар маркази деҳа май-
дончаи хурди варзишӣ сох-
та ба истофода дода шуд, ки  
ин амали хайр боиси хуш-
нудии ҷавонон гардид. 

н. ПАНҷ

эъЛОН шУДАНИ АкСИявУ ОЗМУНҲОИ ҲИЗбӣ 
бОИСИ ХУшҲОЛИИ СОкИНОНИ МАҲАЛ гАРДИД

Санаи 09.10.2018 дар 
ноҳияи Балҷувон дар до-
ираи аксияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
таҳти унвони  «Якҷоя хал 
мекунем!” раиси ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Корхонаи 
нафту гази минтақаи №2” 
дар ноҳияи Балҷувон Исма-
тов Ҷумахон бо маблағи 230 
ҳазор сомонӣ аз чуқурии 61 
метр об бароварда шуд. Ин 
хатти об барои ташкило-
ту муассисаҳои ноҳиявӣи 
ва деҳаҳои Сари Мазор, 
Балҷувон ва болои Қалъаи 
Мири Балҷувон гузарони-
да шуда, сокинони деҳаҳои 
номбурдаро бо оби ошоми-
дани таъмин мегардонад. 

Иқдоми мазкур шаҳодат 
аз он медиҳад, ки идеяи 
созандаи Аксияи ҳизбии 

“Якҷоя ҳал мекунем!”, ки 
ба истиқболи 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бах-
шида шудааст,  ба дарки 
ҷомеа пурра расида, дар 
айни замон чунин иқдоми 

наҷибонаву хайрхоҳонаи 
аъзои Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон  дар 
ноҳияи Балҷувон боиси пай-
равист.

н. БАлҷУвоН

ДАР ДОИРАИ АкСИяИ ҲИЗбИИ “якҶОя ҲАЛ 
МекУНеМ!” СОкИНОН бА ОбИ НӯшОкӣ 

ТАъМИН гАРДИДАНД



7Њамрози халќ№ 19, 10 октябри соли 2018

Яке аз хусусиятҳои асосии 
миллати тоҷик доштани ҳисси 
мустақилӣ буда, дар тамоми 
давраи мавҷудияти худ онро 
талаб намуда ва барои ҳифзи 
он ҷоннисориҳои зиёд наму-
дааст. Бинобар ҳамин, милла-
ти тоҷик барои доштани ҳисси 
озодихоҳӣ ва бузургманишӣ 
дар тўли таърихи гузаштаи 
худ ба ҳуҷумҳои бераҳмонаи 
душманони истилоъгар дучор 
шудааст. Гузаштаи пурифти-

хори миллати тоҷик намегу-
зорад, ки миллати мо тобеъ ва 
дастнигари бегонагон бошад. 
Гузаштагони миллати тоҷик 
ҳамеша дар бораи бузургӣ 
ва озодихоҳии миллати мо 
асарҳо офаридаанд. Онҳо 
озодӣ ва истиқлолиятро ганҷи 
беҳамто дониста, ҳамеша таъ-
кид намудаанд, ки ояндагон 
бояд қадри онро бидонанд 
ва ҳаматарафа барои ҳифзи 
он талош намоянд. Дар вазъ-
ияти мавҷудаи муосир до-
штани истиқлолияти сиёсӣ 
яке аз рукнҳои асосӣ дониста 
мешавад, чунки бе дошта-
ни истиқлолияти сиёсӣ хеҷ 
миллате бақои худро ҳифз 
намуда наметавонад. Барои 
ҳифзи бақои миллат ва таъ-
мини зиндагии шоиста ба ҳар 
як фард фаҳмиши доштани 
истиқлолияти сиёсӣ амри но-
гузир мебошад. Ин нукта аз 
ҷониби Президенти кишвар 
борҳо зикр шуда, аз ҳар як со-
кини кишвар ҳоҳиш шудааст, 
ки ба қадри истиқлолият би-
расанд ва онро чун гавҳараки 
чашм ҳифз намоянд. Хушбах-
тона, баъди саргардониҳои зи-
ёди таърихӣ миллати тоҷик бо 
заҳматҳои фарзандони боору 

номусаш дубора соҳиби дав-
лати мустақили ҳуқуқбунёди 
ягона гардид. Ба ҳар як сокини 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур 
аст, ки қадри истиқлолиятро 
дониста, барои таҳкими он 
содиқона хизмат намояд ва 
барои ҳифзи он ҳамеша тайёр 
бошад.

Мутасифона, гурӯҳҳо 
ва нафароне ҳастанд ки 
бо вуҷуди ҳамин қадар 
хиёнатҳое, ки карданд, боз 
ҳам Пешвои миллат бо онҳо 
созиш намуданд, бо онҳо 
аҳду паймони сулҳ бастанд, 
вале онҳо ба хотири ваъдаҳои 
дурӯғини хоҷагони худ ин 
аҳду паймонро шикастанд ва 
аз дӯсте, ки онҳоро бахшида 
буд, мансаб дода буд, расман 
шинохта эътироф карда буд 
ва имкониятҳои васеъ дода 
буд, кӯрнамакона буриданд 
ва ба душманони ин миллат 
ва ин давлат пайвастанд, чун-
ки онҳо ба ихтиёри худ не-
станд, балки бозичаи дасти 
душманон ва бадхоҳони ин 
миллат ва ин давлат ҳастанд 
ва намехоҳанд, ки ин миллат 
ва ин давлат рушд кунад ва 
тинҷу ором бошад. Раванди 
воқеоти гузаштаву имрӯза 

ва аъмоли ноҷавонмардонаи 
наҳзатиёни террорист нишон 
медиҳад, ки барои ин гурӯҳи 
сияҳкор истиқлолият, дав-
лат ва ҳуввияти миллӣ ҳеҷ 
арзише надоранд. Аъзои фи-
рории ТТЭ ҲНИ, ки ҳамчун 
абзори бозиҳои сиёсӣ исти-
фода мешаванд, ҳанӯз ҳам аз 
кирдорҳои нангине, назири 
таъсиррасонӣ ба мафкураи 
мардум, бесубот кардани 
вазъи дохилии Тоҷикистон 
даст набардоштаанд ва чаш-
ми умед ба он доранд, ки бо 
чунин амалҳои носавоб аз 
хоҷагони бурунаашон пул ме-
ситонанд. Зеро онҳо ғуломи 
пулу сармоя гашта, ба асли 
арзишҳои инсонӣ пушт гар-
дондаанд.

Чун оина равшан аст, ки 
дастовардҳои бесобиқаи дав-
лату миллати тоҷик, ҷойгоҳи 
баланди Тоҷикистон дар ар-
саи байналмилалӣ тавассути 
шоҳкориҳои беназири Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
наҳзатиёнро башиддат 
нороҳату асабонӣ кардааст. 
Ин ҳақиқатро метавон аз ма-

толибу гузоришоти ғаразноки 
сомонаҳои интернетие, 
ки таҳти ҳимояти молии 
хоҷагони ТТЭ ҲНИ қарор до-
ранд, дарёфт. Қаламбадастони 
хоину беномус ба маҳзи ризо-
ияти муассисонашон аз ҳеҷ 
дурӯғу тавтеасозӣ нисбат ба 
давлату Ҳукумат ва мардуми 
тоҷик парҳез намекунанд ва 
гумон аст, ки барои ислоҳи 
худ дар ин самт гоми мус-
бат бардоранд. Зеро чунин 
бешарафӣ одати деринаву зо-
тии ин гурӯҳи аввомфиреб ме-
бошад. Аз ин рӯ, ҳар даъвое, 
ки ин гурӯҳи худбохта оид ба 
озодиву озодандешӣ пеш мео-
варад, ҳарфи дурӯғе беш нест. 
Зеро исботи дурӯғпардозиву 
тавтеасозии террористони 
наҳзатӣ кори мураккабе на-
буда, бо як нигоҳ ба таъриху 
роҳи тайкардаи ТТЭ ҲНИ 
ҳамаи воқеиятҳо пеши на-
зар меоянд. Ҳеҷ як фарди 
худогоҳ инкор нахоҳад кард, 
ки ин ташкилоти террористӣ 
аз бунёдаш зиддимилливу ху-
рофотзада буда, то кунун ҳеҷ 
амали хуберо ба манфиати 
давлату миллати тоҷик анҷом 
надодааст.

МИЛЛАТИ ТОҶИк ҲеҶ гОҲ бА ҲОҶАгОНИ ХОРИҶИИ 
НАҲЗАТИёНИ ХОИН ТАСЛИМ НАМешАвАД

Ҳолати кунунии ҷаҳони имрӯза 
аз ҳар як инсони худогоҳу ватансоз 
тақозо менамояд, ки дар ҳифзу таҳкими 
дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ 
беш аз ҳарвақта камари ҳиммат бандад. 
Зеро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳанӯз дар Иҷлосияи таърихии ХVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намуда, 
ҳифзи дастовардҳои истиқлолиятро ба 
сифати ғояи миллӣ муайян карданд.

Ба ҳифзи Истиқлолияти давлатӣ 
ҳимояи асолат, забон, расму ойин, ва 
фарҳанги миллӣ низ марбут аст. Дар 
шароити имрӯза як зумра наҳзатиёни 
лаънатӣ, ки ҳанӯз солҳои навадум 
кӯшиши буғӣ кардани Истиқлолияти 
давлатиро доштанд, дигарбора кӯшиш 
доранд бо тарғиби фарҳангу андешаи 
бегона ва ба низоъу тафриқа овардани 
миллати тоҷик пояҳои Истиқлолияти 
давлатиро заиф созанд. Бояд гуфт, ун-
сур ё воситаи муҳим дар мубориза бар 
зидди терроризм ва дигар намудҳои 
тахрибкорӣ фаҳанги миллӣ мебошад. 
Аз ин ҷост, ки Асосгузри сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бахши таълиму тар-
бия ва тарғиби фарҳанги миллиро 
омили асосии рушди давлатдорӣ ва 
наҷоти миллат меҳисобанд. Зеро танҳо 
инсонҳои соҳибмаърифату худшинос, 
дорои алоқи неку фарҳанги воло ме-
тавонанд ҳувияти миллии худро ҳифз 
намоянд, яъне таълиму тарбия заминаи 
устувор дар тарбияи ахлоқианд ва онҳо 
дар ташаккули насли наврас ҳамчун 
шахсияти комил ба воя расидан нақши 
муҳим доранд. Ғановати маънавӣ 
дар ташаккули шахсият бештар аз 
сарватҳои моддӣ арзиш дорад.

Омӯзиш ва парвариши руҳияи илму 
фарҳанг (аз ҷумла фарҳанги техникӣ) 
дар насли ҷавони ҷомеаи имрӯза бояд ба 
суннати миллӣ табдил ёбад, вагарна дар 
ояндаи начандон дур шоҳиди фоҷиаи 

бузурги инсонӣ, фарҳангситезӣ ва фурӯ 
рехтани пояҳои ахлоқии ҷамъият хоҳем 
шуд, ки мақсади ниҳоии наҳзатиёни 
лаънатӣ ҳам ҳамин аст. Муҳим аст, ин 
талошҳо, ки мо барои баланд бардош-
тани сифати зиндагии ҳаррӯзаи худ ме-
кунем, бояд дар ахлоқи суннатии мил-
латамон сурат бигиранд.  

Дар ҳақиқат инсон дар ҳамаи 
марҳила ва пояи илму дониш ҳамеша ба 
панду насиҳати пирон ва солеҳон ниёз-
манд аст. Ба ҳар ҳол пастию баландии 
ин зиндагӣ хоҳу нохоҳ дар руҳияи ин-
сон осоре мегузорад. Маъмулан, агар 
ӯ аз панду насиҳати насиҳатгарон дур 
шавад, баъд аз ба худ омадан меби-
над, ки бисёре аз хислатҳои инсониро 
аз даст додааст ва ба ҷои онҳо як сил-
сила сифатҳои ҳайвониро касб карда-
аст. Сифатҳои ҳайвоние, ки як гурӯҳ 
пайравони гумроҳи наҳзатӣ доранд. 
Албатта сабаби ин ҳама дигаргуниҳо 
камтаваҷҷуҳӣ ба панди омӯзгорону 
насиҳатгарон мебошад. Расман ин 
қонуни ахлоқии рафтор тавассути 
он табақае аз насл ба насл интиқол 
дода мешавад, ки маъмулан онҳоро 
“рӯшанфикр” (зиёӣ) меноманд. Агар 
дар миёни наҳзатиён лоақал як равшан-
фикр мебуд, ҳеҷ гоҳ аз замони ҷаҳолати 
босмачиён ба тавсиф ёд намекарданд. 
Босмачиёне, ки омӯзгоронро дар май-
дон зинда оташ заданд. Солҳои навадум 
низ ҳамин наҳзатиёни бехираду торик-
дил буданд, ки нони омӯзгорро ҳаром 
мегуфтанд.

Инсони рӯшанфикр пеш аз ҳама бояд 
дорои дониши фарогир, ҷаҳонбинии ва-
сеъ ва бомаърифат бошад. Осори ада-
бии ниёгони хеш ва ҷаҳонӣ, мусиқии 
классикӣ ва муосирро хуб донад, 
андешаҳояшро озод баён созад, анде-
шаи дурусти дигаронро эҳтиром гузо-
рад ва масъулиятнокии худро ҳифз на-
мояд.

Дониши инсон ҳангоме метавонад 
барояш муфид бошад, ки аввал худи 
ӯро ислоҳ кунад ва баъд аз он метаво-
над барои дигарон дарси ибрат гардад. 

Баръакси ҳол, на танҳо вайро огоҳӣ 
намедиҳад, балки ӯро ба гумроҳии 
мутлақ мекашад ва дар натиҷа, мо-
нанди касе хоҳад буд, ки ба истилоҳ 
аз чуқурие берун ояду боз ба чоҳе аф-
тад. Бинобар ин лозим аст, ки ҷавонон 
ҳушёр бошанд, то дучори нақшаҳои 
ҳилагарони гумроҳкунандаи гуногун, 
хусусан наҳзатиён нашаванд.Чунон ки 
Асосгузри сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
қайд намуда буд: “... Ҷавонони мо бояд 
зиракии сиёсиро аз даст надода, баҳри 
ҳифзи Ватани азизамон Тоҷикистон 
кӯшиш намуда, бар зидди ҳар гуна 
зуҳуроти бегонапарастӣ мубориза ба-
ранд”.

Муҳаммад Ҳиҷоз менависад, ки 
“ҷавонӣ шуъбае аз девонагист”, ё дар 
урфият мегӯянд, ки:

 Дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи 
пайғамбарист,

 Гурги золим вақти пирӣ мешавад, 
парҳезгор.

Албатта, гарчанде ки ҷавонӣ як дав-
раи фаромӯшнашавандаи ҳаёт мебошад, 
набояд аз такопуҳои зиндагӣ дур рафт, 

чаро ки ончи ки бо мост ва дар мост ин 
тақозои замон аст. Аз он дурӣ ҷустан, 
узлат ихтиёр кардан ҳам аз рӯи одамият 
нест, чунки бо замона ҳамқадам будан 
ин сифати зотии (ирсӣ) инсон аст. Чу-
нон ки муаллимони инсоният мегӯянд: 
“Онон ки ба кунҷи узлат мехазанд ва аз 
ҳаёҳуи муҳит мегурезанд, рози вуҷуд 
ва фалсафаи офаринишро намедонанд. 
Бархезед домани ҳиммат бар занед, 
бикӯшед ва зиндагиро ба по доред, мо-
нанди зиндабагӯрон худро дар кунҷи 
узлат дафн накунед ва ҳаргиз аз Худо-
ванд нахоҳед, ки шуморо аз зиндагӣ ба 
канор барад”.

Дар фарҷом, сухани Пешвои милла-
тро ба хотир меоварем, ки қайд наму-
да буд: «Ҷавонон қувваи бузург, нерӯи 
созанда ва ояндаи миллатанд». Бояд 
ҷавонони имрӯза сазовори ин бовариҳои 
Пешвои миллат бошанд ва дар ҳамаи 
амалу рафтори хеш ботаҳаммул ва бо-
андеша бошанд.

Аҳадов Шамсулло – узви гурӯҳи 
вакилии ҲХДТ дар маҷлиси вакилони 

халқи ноҳияи Балҷувон

ҲАДАфИ НАҲЗАТИёНИ кӯРДИЛ НИЗ МИСЛИ бОСМАЧИҲО 
ОМӯЗгОРОН вА РАвшАНфИкРОНРО НОбУД кАРДАН АСТ!

Қурбонова Шаҳло, узви 
гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар 
маҷлиси вакилони халқи 

ноҳияи Панҷ
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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

Дар деҳаи Доробии ҷамоати 
деҳоти Ҷомбахт сокинони деҳа 
баромади кормандони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Сайҷалол  Сатторов, Ш. Набиев ва 
вакили Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия аз ҳавзаи интихоботии №12 
Ҷангихон Одинаевро дар бораи 
самтҳои афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ ва хатарҳои терроризм, ки 
рӯз то рӯз дар ҷаҳон доман паҳн 
намуда, аҳли башарро ба таҳлука 
андохтааст, бо диққат гӯш наму-
данд. 

Дар ҷамъбаст фаъолияти ТТЭ 
ҲНИ ва амалҳои террористии со-

дирнамудаи сарварон ва аъзои он 
ба таври қатъӣ маҳкум карда шуд.

Намоиши ҳунарии ба иф-
тихори Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ташкил наму-
да,  бо номгӯй ва рангорангӣ пи-
санди тамошобинон гардид.

Инчунин, қисмати тарғиботии 
Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал меку-
нем!» дар деҳа гузаронида шуд, 
ки сокинон дар ҳамдастӣ иҷрои 
корҳои муҳим ва ҳалталабро ба 
ӯҳда гирифтанд.  

н. ХовАлиНГ

СОкИНОНИ ДеҲА бА ҲУшёРИИ СИёСӣ ДАъвАТ
 кАРДА  шУДАНД

оБУНА 
БА НАШрияи «ҲАмроЗи ХАлҚ» Бо мАром иДомА ДорАД

нархи обуна бо назардошти ҳаққи хизматрасонии почта 60 сомониро ташкил дода, 
маблағҳои пардохти обуна ба таври нақдӣ ва ё ғайринақдӣ ба суратҳисоби зерин 

интиқол дода мешаванд:
С/ҳ: 20202972000180000014, РМБ: 350501707, РМА: 280003903, 

филиали ҶСК «Бонки Эсхата» дар шаҳри Бохтар
Нашрияи «Ҳамрози халқ» минбари афкори созанда ва инъикоскунандаи 

фаъолияти ҳизбиёни вилояти Хатлон мебошад.

раёсати Шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Хатлон бино-
бар даргузашти собиқадори меҳнат, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ 
муҳаббат Шарифов ба наздикони марҳум ҳамдардӣ баён мекунад.

Минтақаҳои наздисоҳилии Гаитиро зилзилаи навбатӣ 
такон дод, ки ҷунбиши қишри замин мутобиқ ба ҷадвали 
Рихтер наздики 5,5 баллро ташкил дода, дар натиҷа 14 на-
фар ба ҳалокат расид;

Дар штати Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амри-
ко автомобили сабукрави тамғаи “Лимузин” ҳомили 
меҳмонони як ҷашни арӯсӣ ба садама дучор гардид, ки 
дар пайи ҳодиса 20 нафар ҳалок шуд;

Дар пойтахти Ироқ-шаҳри Бағдод таркиш ба амал 
омад, ки бар асари ҳодиса 3 нафар ба ҳалокат расида, 12 
тан ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд;

Хадамоти наҷотдиҳии Испания аз дарёи Алборан да-
воми чанд рӯзи охир беш аз 670 муҳоҷири ғайриқонунии 
африқоиро аз ғарқшавӣ наҷот доданд; 

Шумораи фавтидагон бар асари зилзила ва сунами дар 
Индонезия ба 1200 нафар расида, дар натиҷаи офати табиӣ 
16 ҳазор нафар аз манзили зист маҳрум монд;

Дар шаҳри Гуадуаси Калумбия автомобил анбӯҳи ода-
монро пахш кард, ки дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат раси-
да, 10 тани дигар маҷрӯҳ шуд;

Дар қисми шимолии вилояти Форёби Ҷумҳурии ис-
ломии Афғонистон гурӯҳи силоҳбадастон ба нуқтаи 
гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои қудратӣ 
ҳамла карданд, ки бар асари ҳодиса 10 нафар корманди 
мақомот ба ҳалокат расида, 4 каси дигар ҷароҳат бардошт;

Дар ҷазираи Сулавеси Индонезия шумораи 
ҳалокшудагон бар асари заминларзаи шадид ва тӯфон 
қариб ба 2000 нафар расида, наздики 3000 нафар бо 
ҷароҳатҳои гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ шудаанд;

Дар Ҷумҳурии Конго автомашинаи борбари ҳомили 
маводи сӯзишворӣ ба нақлиёти дигар бархӯрд, ки дар 
натиҷа таркиш рух дода, бар асари он 60 нафар оташ ги-
рифта ҳалок шуданд;

Дар вилояти Қандаҳори Ҷумҳурии исломии Афғонистон 
автомобили мусофиркаш дар роҳ маводи таркандаи худ-
сохти террористон хобондаро зер кард, ки дар натиҷа тар-
киш ба вуқӯъ пайваста, 18 нафар ба ҳалокат расид;

Дар яке аз минтақаҳои хатарноки кӯҳии шаҳри Утарка-
ши Ҳиндӯстон автобусе, ки сайёҳонро интиқол медод, аз 
баландии 150 метр ба дара афтода, боиси марги 9 нафар ва 
ҷароҳат бардоштани 5 нафар гардид;

Ҳукумати Ливия 96 нафар гурезаро, ки шаҳрвандони 
Бангладеш ва Покистон буда, мехостанд тавассути ин 
кишвари ҷангзада ба давлатҳои аврупоӣ роҳ ёбанд, ба ва-
танашон баргардонданд;

Дар минтақаи Калабраи Италия боришот обхезиро ба 
миён овард, ки бар асари ин офати табиӣ 2 нафар ҷон бох-
та, 1 кӯдаки дигар бенишон гардид;

Гурӯҳи силоҳбадастон ба сокинони шаҳри Басейи 
Ҷумҳурии Нигерия ҳамла карданд, ки бар асари ҳодиса 
18 нафар сокини осоишта, аз ҷумла занону кӯдакон ҳалок 
шуданд.

Бо ибтикори Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант бах-
шида ба эълон гардидани соли 
2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ дар Литсейи 
касбӣ саноатии кимиёвии  шаҳр 
чорабинии фарҳангӣ сиёсӣ бо иш-
тироки аъзои намояндагии ТҶҶ 
“Созандагони Ватан“ дар сатҳи 
баланд  баргузор  гардид.  

Пеш аз оғози чорабинӣ 

омӯзгорону донишҷӯён, аъзои 
намояндагии ТҶҶ “Созандаго-
ни Ватан” ҳунарҳои пазандагӣ, 
дӯзандагӣ, қуроқдӯзӣ, чакандӯзӣ, 
бофандагӣ, дуредгарӣ, оҳангарӣ 
бо дастони худ тайёрнамудаашон-
ро ба маърази тамошо гузоштанд. 

Сухани ифтитоҳиро роҳбари 
намояндагии ТҶҶ “Созандагони 
Ватан”-и Литсейи касбӣ саноатии 
кимиёвӣ  Расулов Меҳроҷиддин 

оғоз карда доир ба ин неъмати  
бузурги давлату миллат дар тӯли 
27 соли  соҳибистиқлолии киш-
вар андешаронӣ карда,  иброз на-
муд, ки Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
ҷавононро нерӯи созандаву бунёд-
кор гуфта, ба мо ҷавонон эътимо-
ди қавӣ доранд.  

 Сипас, аъзои намояндагии 
ТҶҶ ”Созандагони Ватан” бо 
шеръхонӣ ва рақсу сурудҳои дар 
васфи ватану ватандорӣ тайёрна-
мудаашон таъби ҳозиринро боли-
да намуданд. Дар охир аз тарафи  
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант ба иштирокчиёни 
фаъол Сипосномаи ҳизбӣ тақдим 
карда шуд.    

ш. лЕвАКАНТ

ҲУНАРМАНДОНИ ҶАвОН МАҲСУЛИ ДАСТИ ХУДРО бА 
НАМОИш гУЗОшТАНД

Бахшида ба 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон ва бо мақсади амалӣ 
гардонидани Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» бо  иштиро-
ки   фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ дар маҳаллаи Арабхона  
корҳои ободониву созандагӣ доир 
карда шуд.  

Бо ибтикори Ташкилоти  иб-
тидоии  ҳизбии   «Арабхона» бо 
мақсади ба роҳ  мондани корҳои  
ободонӣ, беҳтар  намудани шаро-
ити  зиндагии сокинони маҳалла, 
сазовор  истиқбол  намудани  
ҷашни 30-солагии  Истиқлолияти  
давлатии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
ва дар амал татбиқ намудани 
ҳадафҳои созандаи ҲХДТ  Ак-

сияи  ҳизбиро  баргузор  намуда,   
кӯчаҳои  маҳалла, ки  дар  фасли  
зимистон барои  рафтуомади со-
кинон  мушкилӣ   меовард,  бо 
ҳашари дастаҷамъона сангфарш  
карда шуданд.

Сокинон аз иқдоми неки Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  

миннатдор буда,  иброз доштанд, 
ки  минбаъд низ  кӯшиш меку-
нанд, ки дар корҳои созандаги-
ву бунёдкорӣ, хуррамгардониву 
ободонӣ   саҳми арзандаи худро 
гузоранд.  

н. Н. ХУСрАв                                        

АМАЛИгАРДОНИИ АкСИяИ ҲИЗбИИ «якҶОя ҲАЛ МекУНеМ!»  
МУшкИЛОТИ СОкИНОНРО ОСОН  МекУНАД!


