Барои вањдати миллї, сулњу оромї, суботи сиёсї, созандагиву
ободонї, рушди устувори иќтисодї ва зиндагии шоистаи мардум!

№ 20, (320),
24 октябри соли 2018
E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru

www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИЉРОИЯИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

ИСЛОҲОТ ДАР САМТИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРӢ ИДОМА ДОДА МЕШАВАД
Суханронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми байналмилалии соҳибкорӣ 2018 таҳти унвони «Рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва равандҳои муосири иқтисодӣ»

Ширкаткунандагони муҳтарами форум!
Меҳмонони гиромӣ!
Ҳозирини арҷманд!
Ҳамаи шуморо ба Форуми байналмилалии
соҳибкорӣ дар шаҳри Душанбе хуш омадед
мегӯям.
Баргузории ин чорабинӣ барои мубодилаи афкор ва таҷриба, баррасии имкониятҳои
мавҷуда ва тавсеаи ҳамкориҳои судманди
иштирокчиёни он бисёр муҳим мебошад. Доираи мавзӯъҳои форум сол ба сол васеъ гардида, сатҳи баррасии масъалаҳову натиҷагирӣ
аз онҳо такмил меёбад.Ҳукумати Тоҷикистон
ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар кишвар таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд ва ташаббускори ҳалли
масъалаҳои марбут ба дастгирии соҳибкорӣ
мебошад. Бовар дорам, ки масъалаҳои дар
форуми имрӯза баррасишаванда низ ба ҳалли
масъалаҳои муҳимми фаъолияти соҳибкорӣ,
таҳияи пешниҳоду тавсияҳо дар самти беҳтар
намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва
дастгирии давлатии ин соҳа мусоидат менамоянд.
Хонумҳо ва ҷанобон!
Қобили зикр аст, ки дар ҷараёни форумҳое,
ки солҳои қаблӣ баргузор гардиданд, як
қатор санадҳои ҳамкорӣ дар самти истеҳсоли
маҳсулоти саноатӣ, сохтмони инфрасохтори
бахши воқеии иқтисодиёт, аз ҷумла энерге-
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тика, саноат, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятноки иҷтимоӣ ба имзо расида, амалӣ
шуда истодаанд. Роҳандозии ҳамкории
мутақобилан судманд бо сармоягузорону
соҳибкорони хориҷӣ дар панҷ соли охир барои
ба иқтисодиёти кишвар ҷалб гардидани беш аз
5 миллиард доллари амрикоӣ сармоягузории
хориҷӣ, аз ҷумла қариб 2 миллиард доллари
амрикоӣ сармояи мустақим мусоидат намуд.
Дар натиҷа соли ҷорӣ саҳми бахши хусусӣ дар
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёда аз 70 фоизро
ташкил дода, назар ба панҷ сол пеш 12 банди
фоизӣ зиёд гардидааст. Тавассути ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ саҳми бахши саноат
дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар дар
соли 2017-ум 17 фоизро ташкил дода, содироти
маҳсулоти соҳа, алалхусус, семент, гаҷкартон,
масолеҳи рангубор, маъдан, консерваи меваю
сабзавот, матоъҳои пахтагин ва қолин бамаротиб афзудааст.
Аммо таъкид месозам, ки имкониятҳои
Тоҷикистон дар самти содироти маҳсулоти
ниҳоӣ зиёданд ва соҳибкорону сармоягузоронро зарур аст, ки малакаву имкониятҳои худро
барои истеҳсол ва содироти маҳсулоти дорои
қобилияти рақобат дар бозорҳои дохиливу
хориҷӣ ва ба даст овардани арзиши баланди
иловагӣ равона намоянд.
Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 гуза-

Занони маҳал дар амалишавии
ҳадафҳои созандаи ҳизб
саҳмгузоранд
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риш аз иқтисодиёти аграриву саноатӣ ба саноативу аграрӣ ҳадафи асосӣ ва шакли фаъолияти иқтисоди миллӣ дар дурнамо интихоб
шудааст.Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ бояд якҷо бо сохтору
мақомоти дахлдори давлатӣ ва ғайридавлатӣ
минбаъд ҷиҳати баланд бардоштани мақоми
истеҳсолкунанда дар кишвар, ҳамаҷониба
дастгирӣ намудани истеҳсолкунандагони
ватанӣ ва ташкили марказҳои рушди захираҳои
инсонӣ барои хизматрасонӣ ба соҳибкорону
сармоягузорон тадбирҳои зарурӣ андешад. Бо
татбиқи чунин нақшаи амал мо метавонем ба
баланд бардоштани саҳми бахши хусусӣ дар
ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар, таъсиси
ҷойҳои кори доимӣ ва боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ муваффақ
гардем.
Ман ба қобилияти соҳибкорони имрӯза дар
самти васеъ намудани истеҳсолоти саноатӣ,
истеҳсоли маҳсулоти қобили рақобат, зиёд
кардани ҳаҷми содироти маҳсулоти ниҳоӣ ва
бо ҷалби технологияҳои пешқадам ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии истеҳсолот итминон дорам ва бори дигар изҳор менамоям, ки
Ҳукумати мамлакат ташаббусҳои соҳибкорону
сармоягузоронро ҳамеша дастгирӣ мекунад.
Ман ба ҳамаи соҳибкорони бонангу номусе,
ки иқдоми Ҳукуматро ҷиҳати бо дастовезҳои
сазовор истиқбол намудани 30-солагии
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дастгирӣ намуда, дар шаҳру ноҳияҳои кишвар
корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ, иншооти
иҷтимоиву хизматрасонӣ ва роҳу пулҳо бунёд
карда, дар дигар корҳои ободонӣ ва амалҳои
хайру савоб ташаббускор ҳастанд, миннатдорӣ
баён менамоям.
Мехоҳам махсус хотирнишон намоям, ки дар шароити ҳассоси муносибатҳои
геосиёсӣ, авҷ гирифтани бархӯрдҳои тиҷоратӣ
ва таҳримҳо байни кишварҳои абарқудрати
ҷаҳон гузоштани заминаҳои мусоид барои
рушди истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсоли молу
маҳсулоти баландсифат, афзоиш додани содирот ва пайдо кардани мавқеи сазовор дар
бозори ҷаҳонии молу хизматрасонӣ ниҳоят
муҳим мебошад. Аз ин лиҳоз, ворид намудан
ва истифодаи васеи технологияҳои муосири инноватсионӣ, баланд бардоштани сатҳи
касбияти соҳибкорон ва қобилияти идоракунии онҳо, ҷорӣ намудани усулҳои муосири менеҷменти сифат ва омодасозии кадрҳо
омилҳои асосии ноил шудан ба ин ҳадаф ба
ҳисоб мераванд. Зарур аст, ки аз ҷониби ширкаткунандагони форум доир ба самтҳои минбаъдаи рушди соҳибкорӣ ва дастгирии давлатии он пешниҳодҳои мушаххас манзур карда
шаванд, то ки сохторҳои дахлдор доир ба онҳо
дар татбиқи сиёсати дастгирии соҳибкорӣ
чораҷӯӣ намоянд.

Фарҳанги миллӣ дар даврони
соҳибистиқлолии кишвар
рушд намуд
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Раванди дастгирии давлатии соҳибкорӣ
вобаста ба вазъ ва рушди муносибатҳои
бозорӣ дар кишвар талаб мекунад, ки ислоҳот
дар ин самт идома дода шавад. Зеро ҳарчанд
ки аз ҷониби Ҳукумати мамлакат дар ин самт
корҳои зиёд амалӣ гардидаанд, вале ҳоло ҳам
як қатор масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мондаанд. Ислоҳоти доир ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ амалигардида имкон дод, ки дар давоми даҳ соли охир
нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар
дар сатҳи устувор нигоҳ дошта, рушди воқеии
иқтисодиёт ба ҳисоби миёна 7 фоиз таъмин
карда шавад.
Бори дигар таъкид менамоям, ки саҳми
бахши хусусӣ дар ин раванд арзишманд буда,
вазифаи давлат ҳамоно аз таъмин намудани
шароити мусоид барои фаъолияти босамари
ин бахш иборат мебошад. Имрӯз дар назди мо
доир ба истифодаи самараноки захираҳои бузурги гидроэнергетикии кишвар, табдил додани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ ва таъмин
намудани сатҳи баланди зиндагии мардум,
ҳамчунин, тавсеаи имкониятҳои шуғли босамари аҳолӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ вазифаҳои
умда қарор доранд. Барои ноил гардидан ба
ҳадафҳои гузошташуда то соли 2030 як қатор
нишондиҳандаҳои мақсаднок муайян карда
шудаанд, ки зиёда аз 3 баробар афзоиш додани
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, тавсеаи диверсификатсияи иқтисодиёти миллӣ, зиёда аз 2 баробар коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва то 50
фоиз баланд бардоштани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. Ҳукумати
мамлакат вобаста ба фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорон ҳамасола
ислоҳоти муҳимро дар самтҳои мухталифи
иқтисодиёт, аз ҷумла соддагардонии расмиёти бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, ҳимоя
ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон,
такмили низоми андозбандӣ, соддагардонии
санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ислоҳоти
низоми иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ амалӣ
менамояд.
Дар доираи фаъолияти Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ,
ки муколамаи озоди давлат ва бахши хусусиро таъмин намуда, ба он, ҳамчунин, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва
сармоягузорони хориҷӣ шомиланд, такмили заминаи қонунгузорӣ дар самти дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва беҳсозии фазои
сармоягузорӣ идома дода мешавад. Тавассути
такмили қонунгузории соҳавӣ тақвият бахшидани муколамаи давлат ва бахши хусусӣ,
рушди малакаву иқтидори соҳибкорӣ, дастгирии истеҳсолкунандагони молу маҳсулот
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нашъамандиву нашъаҷаллобӣ зуҳуроти хатарзо ба
амнияти миллӣ ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон аст!

Абдулло РАҲМОНЗОДА,
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон
Муомилоти ғайриқонунии маводи
нашъаовар дар баробари терроризм
ва экстремизм яке аз сарчашмаҳои
таҳдид ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва бехатарии давлатҳо ба ҳисоб меравад. Боиси
таассуф аст, ки мушкилоти муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар
ҳамчун яке аз хатарҳои ҷиддӣ барои
инсоният дар асри 21 боқӣ мемонад ва
ба мӯътадилии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва
сиёсии давлатҳову минтақаҳои алоҳида
таҳдид менамояд. Миллионҳо нафар
бо сабаби истеъмол намудани маводи
нашъаовар азият мекашанд ва ҳазорҳо
ҷавон ҷони худро бохтаанд.
Барои бештар сохтани таъсири
муқовимат бо ин вабои аср моро зарур аст нахустомилҳои онро мушаххас созем. Таҳлилу мушоҳидаҳо собит сохтаанд, ки омилҳои асосии ҷалб
шудани шаҳрвандон ба нашъамандиву
нашъаҷаллобӣ ба таври умум чунинанд:
-Ҳавову
ҳаваси
фаҳмидани
“лаззат”-и маводи мухаддир, ки оқибат
ба муътодӣ ва нобудӣ оварда мерасонад;
-Соҳиби пули муфт шудан аз роҳи
интиқоли маводи мухаддир;
-Робитаҳои ғайриқонунии баъзе сокинони минтақаҳои наздисарҳадӣ бо
қочоқчиёни афғонистонӣ;
-Аз тарафи баъзан сокинон дар
манзили истиқоматӣ ташкил кардани бангихонаҳо ва дар ҷойҳои муайян созмон додани фоҳишахонаву
дискоклубҳои фаҳшафзо;
-Бетарафии баъзе нафарон, ки
ба мақомот саривақт нисбати чунин
амалҳо хабар намедиҳанд ва ғайра.
Агар ба таърихчаи роҳ ёфтани маводи мухаддир ба Тоҷикистон назар андозем, дар кишвари мо то нимаи аввали
солҳои 90-уми асри гузашта муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва
истифодаи он чандон нигаронкунанда
набуд. Зеро дар Тоҷикистон ҳар сол ба
ҳисоби миёна тақрибан 7-10 килограмм
маводи нашъаовари навъи бангдона
мусодира мешуд ва шумораи нашъамандони ба қайди диспансерӣ гирифташуда ҳамагӣ 936 нафарро ташкил
медоданд. Вале пас аз суқути Иттиҳоди
Шӯравӣ дар кишвари мо низоъҳои
сиёсӣ ва мазҳабӣ оғоз шуда, ниҳоят
боиси сар задани ҷанги таҳмилии
шаҳрвандӣ
гардиданд.
Гурӯҳҳои
ҷинояткор бо истифода аз вазъи ноороми он солҳо роҳҳои пинҳонии интиқоли
қочоқи маводи нашъадори истеҳсоли
Афғонистонро, ки яке аз бузургтарин
истеҳсолкунандагони маводи мухаддир дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ба
Тоҷикистон аз худ намуданд.
Аз ҳамон давра дар Тоҷикистон
сатҳи ҷиноятҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир рӯ
ба афзоиш ниҳод ва мақомоти ҳифзи
ҳуқуқу сохторҳои низомии мамлакат
бори аввал соли 1993 38 килограмм
афюн ва соли 1996 6 килограмм героини истеҳсоли Афғонистонро мусодира

намуданд.
Баробари афзоиши ҳаҷми қочоқи
мухаддирот Ҳукумати Тоҷикистон бо
эҳсоси масъулият дар назди халқи кишвар ва тамоми башарият ба татбиқи
чорабиниҳои маҷмӯӣ ҷиҳати пешгирии
муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар шурӯъ намуд. Аз ҷумла, соли
1994 дар сохтори мақомоти корҳои
дохилӣ воҳидҳои мустақил ва махсуси
мубориза бо муомилоти ғайриқонунии
маводи нашъаовар ташкил карда шуд.
Дар ин ҷода Тоҷикистон солҳои
1995-1996 ба як қатор Конвенсияҳои
Созмони Милали Муттаҳид дар ин самт
ҳамроҳ гардид.
12 апрели соли 1996 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи чораҳои таъхирнопазир оид ба
пурзӯр намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар»
ба тасвиб расонида шуд, ки асоси муборизаи мақсаднокро бо мухаддирот
гузошт.
Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1 июни соли 1999
мақоми ҳифзи ҳуқуқи нав – Агентии
назорати маводи нашъаовари назди Президенти ҶТ таъсис дода шуд,
ки он барои амалӣ намудани сиёсати
давлатӣ, ҳамоҳангсозии байниидоравӣ,
инчунин ҳамоҳангсозии ҳамкориҳои
байналмилалӣ дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъадор, моддаҳои
психотропӣ ва прекурсорҳо, муқовимат
бо муомилоти ғайриқонунии онҳо ва
пешгирии нашъамандӣ ваколатдор гардид.
Ҳамзамон бо ин, барои фароҳам
овардани асосҳои ҳуқуқии мубориза
бар зидди ҷиноятҳои марбут ба муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир як силсила санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ таҳия ва тасдиқ шуда, бо асноди
байналмилалӣ мутобиқ гардонида шудаанд. Заминаҳои ҳуқуқии мубориза ва
назорати муомилоти маводи мухаддир,
инчунин пешгирии нашъамандӣ дар
сатҳи ҷаҳонӣ фароҳам оварда шуд.
Муомилоти
ғайриқонунии
маводи нашъаовар барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан
ҷиноятҳои фаромиллӣ шароити мусоид
фароҳам меорад.
Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали
соҳибистиқлолӣ дилхоҳ ташаббусҳои
муфид ва самаранокро, ки дар самти
муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии
маводи нашъаовар ва нашъамандӣ равона карда шудааст, дастгирӣ менамуд
ва менамояд.
Ин мушкилиҳо ҳамеша таҳти назорати роҳбарияти давлат қарор доранд.
Оид ба тасмими Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷиҳати мубориза бо ин
вабои аср борҳо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар
тамоми сатҳҳо, аз ҷумла аз минбари
Созмони Милали Муттаҳид хотиррасон карда шудааст. Ташаббусҳои зиддимухаддиротии Тоҷикистон аз ҷониби
бисёр давлатҳои бонуфузи ҷаҳон ва
созмонҳои байналмилалӣ дастгирӣ ёфтаанд. Мавриди зикр аст, ки Тоҷикистон
давлати истеҳсолкунандаи маводи
нашъадор нест, вале бо назардошти
мавқеи ҷуғрофии ҷойгиршавӣ дар баробари Туркманистон ва Ӯзбекистон
ба давлати транзитии ба ном “Масири
шимолӣ” табдил ёфтааст.
Ҳодисаҳои фоҷеаоваре, ки тайи
солҳои охир аз ҷониби гурӯҳҳои
террористӣ-экстремистӣ ва гурӯҳҳои
мутташаккили ҷиноятпеша содир шуданд, аз як тараф гӯшрас намудани
ҷомеаи ҷаҳонӣ оид ба хатари терроризм бошад, аз тарафи дигар кирдорҳои
мазкур водор намуданд, ки бо кадом
зуҳурот робита доштани терроризмро

андеша намоем. Яке аз робитаи хатарноктарини он, муомилоти ғайриқонунии
маводи нашъаовар мебошад, ки он яке
аз сарчашмаҳои асосии маблағгузории
терроризми байналмиллалӣ аст.
Ҳоло ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муяссар нагаштааст, то вазъи глобалии маводи
нашъаоварро ба самти беҳтар равона
созад: дар солҳои 2000-ум маводи нашъаоварро 180 млн. нафар ё инки 3%
аҳолии курраи замин истеъмол менамудаанд. Соли 2006 шумораи онҳо
ба 200 млн. нафар расид. Ҳоло бошад
шумораи расмии он аз 300 млн. гузаштааст. Дар омори ҷаҳонӣ зикр шудааст, ки нашъамандӣ яке аз омилҳои
гирифторшавӣ ба бемориҳои сироятӣ
мебошад. Масалан, айни замон беш
аз 12 млн. нашъаманд ба бемории гепотити С гирифторанд. Беш аз чоряки нашъамандон ба вируси норасоии
масъунияти бадан ва бемории норасоии
масъуният (ВИЧ/СПИД) гирифторанд.
Хариду фурӯши маводи нашъаовар
мувофиқи маълумотҳои алоҳида ба
400-500 млрд. долл. ё ин ки 8-10% -и
арзиши умумии гардиши моли тамоми
дунёро ташкил медиҳад, ки ҳамаи ин ба
тахрибкорӣ ва анҷоми амалҳои террористиву экстремистӣ равона мегарданд.
Яке аз механизмҳои муқовимат ё
паст намудани вазъи нашъамандӣ ин
ҳамкории байналмиллалии Тоҷикистон
бо дигар давлатҳо ва созмонҳо мебошад. Дар доираи созишномаҳои байналмилалии зиддимухаддиротӣ, ки
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба имзо
расонидааст, як қатор созишномаҳо,
протоколҳо ва ёддошти тафоҳуми
дуҷониба ва бисёрҷониба қабул гардиданд.
Пас аз сарнагун шудани низоми “Толибон” дар Афғонистон, Тоҷикистон
миёни давлатҳои хориҷӣ яке аз
аввалинҳо шуда рушди ҳамкориро бо
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин кишвар оғоз
намуд. Бо ин мақсад 27 апрели соли
2005 дар шаҳри Кобул Созишнома миёни Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳукумати
Афғонистон оид ба ҳамкорӣ дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии
воситаҳои
нашъадор,
моддаҳои
психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ба
имзо расонида шуд.
Тоҷикистон яке аз иштирокчиёни фаъоли мубориза бар зидди маводи мухаддир буда, тамоми имконияту
воситаҳои худро дар мубориза бо ин
зуҳуроти номатлуб равона намудааст.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз
соли 1994 то моҳи январи соли гузашта
дар ҷумҳурӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ ва сохторҳои низомии кишвар
113 тоннаю 541 кг маводи нашъадор, аз
ҷумла: афюн - 38 тоннаю 494 кг, героин
- 33 тоннаю 800 кг, гурӯҳи бангдона - 39
тоннаю 954 кг ва 1 тоннаю 292 кг дигар
намудҳои маводи нашъадор мусодира
шудааст. Мувофиқи таҳлилҳои оморӣ
ин миқдор маводи мухаддир метавонист қариб 50 миллион нафарро ба бемории нашъамандӣ гирифтор намояд.
Соли гузашта наздики 5 тонна маводи мухаддир мусодира карда шуд, ки
ҳар як киллограми он метавонист зиёда аз чорсад нафарро нашъаманд созад.
Яъне ин миқдор маводи мухаддири мусодирашуда метавонист 2 миллион нафарро бадбахт созад.
Мутаассифона, ба тамоми чораҳои
андешидашуда нигоҳ накарда, ин мушкилот ҳоло ҳам яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ боқӣ мемонад. Бо вуҷуди чунин ҳамкориҳои мубрам, вазъи нашъамандӣ дар ҷумҳурӣ
дар сатҳи ташвишовар қарор дорад.
Бо ин мақсад дар Тоҷикистон як

қатор тадбирҳои таъхирнопазир барои
муътадил сохтани вазъи вобаста ба
маводи нашъаовар, пешгирии роҳҳои
қочоқ, коҳиши сатҳи муомилоти
ғайриқонунии онҳо ва истифодаи маводи нашъадор роҳандозӣ карда шудаанд.
Бо мақсади пешгирӣ аз болоравии сатҳи муомилоти ғайриқонунии
маводи нашъадор ва истифодаи
ғайритиббии онҳо бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13уми феврали соли 2013 таҳти №1409
“Стратегияи миллии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2013-2020” қабул карда шуд.
Қабули Стратегияи мазкур вобаста ба
вуҷуд омадани таҳдидҳои нав, қабл
аз ҳама вобаста ба фаъол гардидани
ҷиноятҳои трансмиллӣ, аз ҷумла муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар алоқаманд мебошад. Стратегия барои ҳамкории созанда байни
мақомоти ҳокимияти давлатӣ, созмонҳо
ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳимояи
манфиатҳои миллӣ ва таъмини бехатарии шахсият, ҷомеа ва давлат мусоидат
менамояд. Мақсади асосии Стратегия
коҳиши амалии паҳншавии муомилоти
ғайриқонунии маводи мухаддир ва истеъмоли ғайритиббии онҳо буда, хатари
ин омилҳоро ба солимии аҳолӣ коҳиш
медиҳад.
Зимнан, бояд хотирнишон сохт,
ки гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир масъалаест, ки дар мубориза бо он дар баробари сохторҳои
давлатӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла
мо ҳизбиён масъулем. Чунки дар шароити рӯзафзуни мураккаб гардидани
авзои ҷомеа яке аз хатарҳои ҷиддӣ ба
саломатӣ ва генафонди миллат ин маводи мухаддир аст, ки аз тарафи гурӯҳҳои
манфиатхоҳ ҳамчун яроқи қатли ом
мавриди истифода қарор дода шудааст.
Таҳлилҳои оморӣ гувоҳи онанд, ки ба
ҳисоби расмӣ теъдоди нашъамандони
бақайдгирифташуда дар Тоҷикистон ба
беш аз 7000 нафар расида, беш аз 60%и онҳоро ҷавонони то 35-сола ташкил
медиҳанд. Аз ин шумора 1385 нафараш
ба вилояти Хатлон рост меояд. Ин шумораест, ки дар он аксари истифодабарандагони бангдонаву афюн, ки дар
қайди расмӣ нестанд, дохил намешаванд. Месазад қайд намоем, ки аз шумораи умумии нашъамандон дар кишвар 3796 нафарашон гирифтори АНМО/
ВНМО (ВИЧ/СПИД) ҳастанд.
Дар ин росто вазифаи ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва сохторҳои ҳизбӣ чунинанд:
-Маводҳои чопии таҳлилӣ ва
ҳушдордиҳанда бештар нашр ва паҳн
карда шавад, то сатҳи огоҳии ҷомеа дар
ин самт баланд гардад;
-Волидон дар кӯчаву маҳалла ва
деҳаҳо фарзандони худро аз муносибат
бо ҳамсояи нашъаманд дур нигоҳ доранд ва эҳтиёт кунанд;
-Ҷавононе, ки эҳтимоли майл карданашон ба чунин гурӯҳҳои нашъаманду
нашъаҷалоб эҳсос мегардад, бояд мавриди тарбияи ҷамъиятӣ қарор гиранд,
то саривақт аз рӯй додани фоҷиаву
бадбахтӣ дар оила пешгирӣ карда шавад;
-Бо мақомоти дахлдор ҳамкориҳо
зичтар намоянд, то аз густариши чунин
омилҳо саривақт пешгирӣ карда шавад;
-Бо
назардошти
бадбахтиҳову
бемориҳо ва хонавайрониҳое, ки ин
амалҳои номатлуб ба сари ҳар хонавода
оварданаш мумкин аст, фазои нафрат
аз нашъамандону нашъаҷаллобон дар
ҷомеа ба вуҷуд оварда шавад ва ғайра.
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ИСЛОҲОТ ДАР САМТИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРӢ ИДОМА ДОДА МЕШАВАД
Суханронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми байналмилалии соҳибкорӣ 2018 таҳти унвони «Рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва равандҳои муосири иқтисодӣ»
(Идома аз саҳ.1)

ва таъминкунандагони кору хизматрасонӣ ва
рушди низоми қарзу молия барои субъектҳои
соҳибкорӣ муайян карда шудаанд. Дар ин раванд, такмили қонунгузории кишвар доир ба
дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва беҳсозии
фазои сармоягузорӣ идома дода мешавад. Аз
ҷумла, бо мақсади мукаммал гардонидани
маъмурикунонии андоз ва андозбандӣ моҳи
феврали соли ҷорӣ ба Кодекси андоз ва Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру
иловаҳо ворид карда шуданд. Дар маҷмӯъ,
тағйиру иловаҳои қабулшуда 30 номгӯй имтиёзу сабукиҳоро дар бар мегиранд, ки ба беҳтар
гардидани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ
дар бахшҳои воқеии иқтисодиёт ва соҳаи
хизматрасонӣ равона карда шудаанд. Дар ин
раванд, зарур аст, ки субъектҳои хоҷагидор
имтиёзҳо ва сабукиҳои пешбининамудаи
қонунгузориро самаранок истифода баранд
ва интизоми андозро пурра риоя намоянд.
Ҳамзамон бо ин, баланд бардоштани маърифати молиявию иқтисодии соҳибкорон ва истифода гардидани стандартҳои байналмилалии
муҳосибӣ аз ҷониби онҳо муҳим мебошад. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, кумитаи андоз ва мақомоти дахлдори соҳаи дастгирии соҳибкориро зарур аст,
ки дар ин самт тадбирҳои иловагӣ андешанд.
Ҷиҳати соддагардонии расмиёти санҷиши
фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар доираи
фаъолияти Шӯрои навтаъсиси ҳамоҳангсози
фаъолияти мақомоти санҷиш бо мақсади таъмин намудани рушди бахши хусусӣ ва коҳиш
додани санҷишҳо шумораи мақомоти санҷиш
аз 31 ба 25 ва шумораи санҷишҳои нақшавӣ
нисбат ба нишондиҳандаи соли 2017-ум қариб
23 фоиз кам карда шуданд. Дар кишвари мо бо
мақсади дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ дар
солҳои 2018-2019 барои санҷишҳои мақомоти
гуногун мораторий эълон гардида, илова бар
ин, як қатор имтиёзҳои андозӣ ҷорӣ карда шудаанд. Дар натиҷа, дар ҳашт моҳи соли ҷорӣ
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта назорати камералӣ беш аз 50 фоиз кам гардид. Бо
вуҷуди шароити мусоиди барои соҳибкорӣ
муҳайёгардида, бори дигар таъкид менамоям,
ки мутаассифона, то ҳол як қисми андозсупорандагон ба вайронкунии қонунгузории андоз
роҳ медиҳанд. Аз рӯи натиҷаи санҷишҳо дар
соли 2017 ва ҳашт моҳи соли 2018 дар маҷмӯъ,
1 миллиарду 240 миллион сомонӣ маблағи
пинҳонкардаи андозҳо ошкор гардида, аз он
900 миллион сомонӣ ба буҷет ворид карда шудааст. Бинобар ин, зарур аст, ки барои минбаъд
роҳ надодан ба чунин қонунвайронкуниҳои
андоз чораҳои дахлдор андешида шаванд. Дар
маҷмӯъ, дар масъалаи санҷишҳо мехоҳам таъкид созам, ки мо мақсад дорем дар оянда ба
нақша гирифтани ҳамаи намуди санҷишҳои
фаъолияти субъектҳои хоҷагидорро тибқи
таҷрибаи байналмилалӣ дар асоси арзёбии
хавфҳо ба роҳ монем. Ҷорӣ намудани тартиби
электронии пардохти боҷи давлатӣ барои якчанд хизматрасонии давлатӣ бо истифода аз
кортҳои пардохтӣ дастоварди дигари ислоҳот
дар соли ҷорӣ мебошад, ки хароҷоти пардохти андозро барои соҳибкорон коҳиш медиҳад.
Аз рӯи ин таҷриба ба ҳамаи мақомоти дахлдори давлатӣ, ки хизматрасонии давлатиро
ба субъектҳои хоҷагидорӣ пешниҳод менамоянд, зарур аст, ки дар солҳои наздик қабули
пардохтҳоро пурра тавассути низоми зикршуда ба роҳ монанд. Дар доираи ислоҳоти
низоми иҷозатдиҳӣ шумораи иҷозатҳо аз 605
то 74 номгӯй кам гардида, дар ин замина дар
кишвар Феҳристи ягонаи давлатии электронии
ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳӣ ҷорӣ карда шуд. Имрӯз
дар мамлакат бо мақсади баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ раванди
таъсиси “Равзанаи ягона” оид ба гирифтани
иҷозат барои сохтмон, бақайдгирии амволи
ғайриманқул, амалиёти содироту воридот ва
транзит, ҷараёни роҳандозии хизматрасониҳои
электронии давлатӣ, ба шакли электронӣ
гузаронидани ҳуҷҷатгузорӣ ва муосиргардонии махзани маълумоти мақомоти танзими давлатӣ оғоз шудааст. Тибқи таҷрибаи
пешқадами байналмилалӣ дар назар аст, ки
тартиби электронии хариди давлатии мол,
феҳристи ягонаи электронии вобаста намудани
қитъаҳои замин ва феҳристи ба гарав мондани
молу мулк дар доираи як низоми бақайдгирии
электронӣ ҳамоҳанг карда мешаванд. Вобаста
ба ин, ҷиҳати таҳия ва ҷорӣ намудани низоми
иттилоотӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои
минбаъд ташкил намудани феҳристи электронии аҳолӣ аллакай тадбирҳои муайян амалӣ
шуда истодаанд ва дар қаламрави Тоҷикистон
аз соли 2019 роҳандозии сабтҳои электронии

асноди ҳолати шаҳрвандӣ оғоз мегардад.
Ҳозирини гиромӣ!
Барои дастгирии давлатии бахши хусусӣ
ва рушди соҳибкории хурду миёна ҳамасола
аз буҷети давлат маблағҳои мақсаднок ҷудо
карда мешаванд. Аз ҷумла танҳо дар соли ҷорӣ
тавассути грантҳои Президенти Тоҷикистон
барои рушди соҳибкории занон 8 миллион
сомонӣ ҷиҳати оғози фаъолияти соҳибкорӣ
ва рушди он 15 миллион сомонӣ, Фонди давлатии дастгирии соҳибкорӣ 370 миллион
сомонӣ ва Фонди дастгирии омӯзгорони ҷавон
8 миллион сомонӣ равона мегардад. Инчунин, тавассути Фонди дастгирии соҳибкорӣ то
имрӯз дар 50 шаҳру ноҳияи кишвар барои 168
лоиҳаи тиҷоратӣ 243 миллион сомонӣ қарзи
имтиёзнок дода шудааст. Аммо ин ҳанӯз ҳам
қонеъкунанда нест, зеро талабот ба маблағҳои
қарз аз ҷониби соҳибкорон зиёд буда, ҳатто низоми бонкии кишвар онро пурра қонеъ гардонида наметавонад. Мувофиқи омори бонкӣ дар
панҷ соли охир аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ ва
ташкилотҳои қарзии мамлакат ба маблағи 49
миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, ки қариб
27 миллиард сомонӣ, яъне 55 фоизи он ба
соҳибкории истеҳсолӣ рост меояд. Бо вуҷуди
ин, норасоии воситаҳои озоди бонкҳо, баланд
будани фоизи қарзҳо ва дастрасии нокифояи соҳибкорон ба воситаҳои молиявӣ тақозо
менамояд, ки дар ин самт тадбирҳои иловагӣ
андешида шаванд. Бонки миллиро зарур аст,
ки дар ин самт таҳқиқот гузаронида, барои ба
низоми бонкӣ ворид шудани сармояи ватаниву
хориҷӣ тадбирҳои муассир андешад.
Барои боз ҳам беҳтар намудани дастрасӣ
ба қарзҳо қонунгузории мамлакат такмил
дода шуда, аз ҷумла лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи гарави молу мулки
манқул” таҳия гардид. Ҳамзамон бо ин, дар
назди Вазорати адлия феҳристи электронии
бақайдгирии гарави амволи ғайриманқул таъсис дода шуд. Фаъолияти устувори низоми
бонкӣ яке аз омилҳои асосии таъмин намудани суботи молиявӣ ва рушди иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин, ҷиҳати
таҳкими механизмҳои назорати устувории
молиявӣ соли ҷорӣ Шӯрои миллии суботи
молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис
дода шуд, ки ба пешгирӣ ва бартараф намудани таъсири манфии хавфҳои эҳтимолӣ ба
низоми молиявии кишвар мусоидат менамояд. Ҳукумати кишвар доимо дар ҷустуҷӯи
роҳҳои самараноки беҳтар намудани фазои
соҳибкориву сармоягузорӣ буда, ислоҳотро
дар ин самт минбаъд низ, яъне то вақте, ки бахши хусусии кишварамон, соҳаҳои иқтисоди
миллӣ ва истеҳсолкунандагони ватанӣ дар
сатҳи байналмилалӣ қобили рақобат ва фазои сармоягузории кишвар аз рӯи ҳамаи
нишондиҳандаҳо мусоид гардад, идома
медиҳад.
Ҳарчанд ки солҳои охир мавқеи байналмилалии Тоҷикистон дар ҳисоботи “Пешбурди
соҳибкорӣ” аз лиҳози якчанд нишондиҳандаҳо
беҳтар гардидааст, аммо корҳо дар самти
осон намудани пайвастшавӣ ба шабакаҳои
муҳандисӣ, содда кардани расмиёти қатъи
фаъолияти соҳибкорӣ, алалхусус, субъектҳои
соҳибкории хурд, дастрасӣ ба қарз ва дигар
нишондиҳандаҳо беҳбудиро тақозо менамояд. Дар робита ба ин, Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо сохтору мақомоти марбута доир ба масъалаҳои
зикршуда санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдорро таҳия намояд ва ба Ҳукумати кишвар
пешниҳод созад.
Муҳтарам ширкаткунандагони форум!
Ҳукумати Тоҷикистон аз солҳои аввали истиқлолият сиёсати “дарҳои кушода”-ро
пеш гирифта, доираи равобити мустақими
иқтисодиву тиҷоратиро бо кишварҳои ҷаҳон
сол ба сол васеъ гардонида истодааст. Ҳадафи
мо, дар навбати аввал, аз он иборат аст, ки
фазои сармоягузорӣ барои фаъолияти самараноки иқтисодии соҳибкорони ватанӣ ва
хориҷӣ ҳарчи бештар мусоид ва ба меъёрҳои
байналмилалӣ наздик гардонида шавад. Фазои иқтисодии Тоҷикистон барои ҳамаи сармоягузорон, ки ҷойи кор таъсис медиҳанд, ба
бозори дохиливу хориҷӣ молу хизматрасонӣ
пешниҳод мекунанд ва қонунгузории миллиро
риоя менамоянд, ҳамеша кушода буда, барои
чунин сармоягузорон бастаи имтиёзҳои гуногуни иқтисодиву маъмурӣ пешбинӣ гардидааст. Дар баробари ин, зарур аст, ки ба таҳияи
лоиҳаҳои аз лиҳози техникиву иқтисодӣ
асоснокшуда таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда
шавад. Зеро тибқи таҳлилу мушоҳидаҳо аксари лоиҳаҳое, ки имрӯз ба сармоягузорон
пешниҳод мешаванд, камбудиҳои ҷиддӣ до-

шта, аз лиҳози техникӣ ва иқтисодӣ асоснок нашудаанд. Бештари лоиҳаҳо таҳқиқоти
маркетингӣ надошта, дар онҳо доир ба роҳу
имкониятҳои бозоргир шудани молу хизмати
истеҳсолшаванда ва баргардонидани сармоя
маълумот дода намешавад. Ҳол он ки аксарияти қарорҳои сармоягузорон дар асоси имконияти баргардонидани маблағҳо қабул карда
мешаванд.
Дӯстони азиз!
Фаъолияти чор минтақаи озоди иқтисодӣ
дар кишвар барои ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими хориҷӣ майдони хеле мусоид
мебошад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки роҳбарону
масъулони мақомоти иҷроияи марказӣ ва
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар самти ба
соҳаҳои истеҳсолӣ васеъ ҷалб намудани сармояи ватаниву хориҷӣ чораҷӯӣ карда, ҳамкориро
бо соҳибкорону сармоягузорон самаранок ба
роҳ монанд. Мисоли намоёни чунин ҳамкорӣ
таъсиси минтақаи саноатӣ дар шаҳри Душанбе мебошад. Чанд рӯз пеш мо дар пойтахти
мамлакат дар масоҳати 9 гектар санги асоси
9 корхонаи истеҳсолиро гузоштем. Роҳбарони
дигар шаҳру ноҳияҳои кишварро зарур аст,
ки барои таъсиси чунин минтақаҳои саноатӣ
дар асоси риояи меъёрҳои қабулгардида
чораҷӯӣ намоянд. Соли 2017 дар минтақаҳои
озоди иқтисодии “Суғд” ва “Данғара” мутаносибан ба маблағи 78 ва 18 миллион сомонӣ
маҳсулот истеҳсол шудааст. Дар ду минтақаи
дигар – “Ишкошим” ва “Панҷ” корҳои сохтмон ҳоло ҳам идома доранд. Таъкид бояд
кард, ки бинобар мушкилоти инфрасохториву логистикӣ иқтидори минтақаҳои озоди
иқтисодӣ пурра истифода бурда намешавад.
Беҳтар шудани робитаҳои минтақавӣ барои
дар шаҳру ноҳияҳои наздисарҳадӣ таъсис додани минтақаҳои озоди иқтисодӣ ё саноатии
нав имкониятҳои васеъ фароҳам меорад, ки
онҳо ба истифодаи нерӯи инсонӣ ва инфрасохтори маҳаллӣ мусоидат менамоянд. Аз
ин лиҳоз, зарур аст, ки ин масъала, яъне имконияти таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ
ё саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои наздисарҳадӣ
мавриди омӯзиши ҳаматарафа қарор дода
шавад. Дар ин росто, Ҳукумати кишвар бояд
доир ба муайян намудани меъёрҳои фаъолияти минтақаҳои саноатӣ ва имтиёзҳои имконпазир вобаста ба соҳаҳои афзалиятноки
иқтисодиёт бо дарназардошти саҳми онҳо дар
бозори ватанӣ ва содирот тадбирҳои зарурӣ
андешад. Ҳадафи асосии Ҳукумати кишвар аз
таъсиси чунин минтақаҳои саноатӣ дар шаҳру
ноҳияҳои мамлакат фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ, то
ҳадди ниҳоӣ коркард кардани ашёи хом, бо
маҳсулоти хушсифат таъмин намудани бозори дохилӣ, тақвият бахшидан ба иқтидори
содиротӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави
корӣ мебошад.
Саноати имрӯзаи Тоҷикистон дорои заминаи маҷмӯии инкишофёфта буда, аз 90 самти
истеҳсолот иборат аст ва беш аз 140 навъи
маҳсулотро истеҳсол мекунад.
Афзалиятҳои нисбии кишвар дар шароити
имрӯза ба соҳаҳои истихроҷу коркарди маъдан, истихроҷи ангишт, саноати сабук ва кимиё, мошинсозӣ, коркарди металл, масолеҳи
сохтмон ва саноати хӯрокворӣ рост меоянд.
Ҳукумати кишварро зарур аст, ки минбаъд низ
ҷиҳати ташкили корхонаҳои азими саноатӣ
дар самти истеҳсол ва васлкунии маҳсулоти
гуногун, алахусус, дар соҳаҳои мошинсозӣ,
саноати сабук, хӯрокворӣ ва корхонаҳои соҳаи
хизматрасонӣ лоиҳаҳои муштараки сармоягузориро таҳия ва татбиқ намояд. Мо метавонем
бо ҳамин роҳ қобилияти рақобати иқтисодиёти
кишварро баланд бардорем ва нишони молии
“Истеҳсоли Тоҷикистон”-ро дар бозорҳои
ҷаҳон машҳур гардонем.
Мо соли 2018-ро “Соли рушди сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ” эълон намудем, то ки бо
ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ хизматрасонии сайёҳиро ба соҳаи содиротӣ табдил диҳем.
Тоҷикистон аз рӯи иқтидор ва имкониятҳои
рушди ин бахш дар рейтинги бисёр созмонҳои
бонуфузи ҷаҳон ҷойи намоёнро ишғол намуда,
шумораи сайёҳоне, ки ба кишвари мо меоянд,
сол ба сол афзуда истодааст. Қобили зикр аст,
ки Тоҷикистон ба рӯйхати кишварҳое, ки дар
давоми як сол ҷаҳиши беҳтарини сайёҳӣ нишон додаанд, шомил шудааст. Бо мақсади истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда ва
инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, дастгирии сайёҳии
дохиливу хориҷӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармоя ба ин бахш заминаҳои меъёрии ҳуқуқии
соҳа такмил дода шуданд ва Ҳукумати мамлакат дар самти беҳсозии фазои сармоягузорӣ
барои ин соҳа тадбирҳои иловагӣ андешида

истодааст. Аз ҷумла барои рушди транзити
нақлиёти ҳавоӣ дар кишвар лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ татбиқ шуда истодаанд.
Дар натиҷа имрӯз тавассути фазои ҳавоии
Тоҷикистон ва бо истифода аз хизматрасонии
фурудгоҳҳои байналмилалӣ ва ширкатҳои хизматрасони мамлакат ширкатҳои ҳавопаймоии
хориҷӣ якчанд хатсайри нав кушодаанд.
Акнун зарур аст, ки соҳибкорони ватаниву
хориҷӣ бо таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ
ва бизнес-нақшаҳои мукаммал шаклҳои муосири хизматрасонии сайёҳиро ҷорӣ намоянд. Интишори мунтазами маълумот доир ба
фазои сармоягузорӣ, имкониятҳои мавҷуда
ва лоиҳаҳои ҷолиб тавассути шабакаҳои
интернетӣ метавонад дастрасии маълумотро
барои сармоягузорони хориҷӣ осон намояд.
Ҳамчунин, дар ин раванд, вазоратҳои корҳои
хориҷӣ, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ,
дигар сохтору мақомоти дахлдори кишвар
бояд намояндагиҳои дипломатӣ, консулӣ ва
тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар хориҷи
кишвар бо маводи муфассал ва фарогир оид ба
лоиҳаҳои сармоягузории Тоҷикистон таъмин
намуда, бо онҳо робитаи мунтазами кориро
ҷиҳати пешбурди муаррифии имкониятҳои
сармоягузории кишвар ба роҳ монанд.
Соҳибкорон
ва
сармоягузорони
муҳтарам!
Таҷрибаи мамолики пешрафтаи ҷаҳон
собит месозад, ки баробари тараққиёти
соҳаи саноат ниёз ба ҷавонони соҳибкасбу
соҳибмаърифат меафзояд ва танҳо ин
нерӯи созанда метавонад рушди устувори
иқтисодиётро таъмин намояд. Дар Тоҷикистон
ҳиссаи аҳолии синни то 35- сола 54 фоиз ва синни миёнаи аҳолӣ 24 солро ташкил медиҳад, ки
аз мавҷудияти нерӯи бузурги зеҳнӣ ва сармояи
инсонӣ дар кишвар шаҳодат медиҳад. Сармояи инсонӣ ҳамчун муҳаррики пуриқтидор ба
пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав
мусоидат мекунад ва бинобар ин, Ҳукумати
мамлакат барои сафарбар намудани ҷавонон
ба фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ,
татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, таҳқиқи
масъалаҳои иқтисоди рақамӣ ва самтҳои дигар
тадбирҳои муассир андешида истодааст. Барои
истифодаи пурраи ин нерӯи зеҳнӣ, захираҳои
иқтисодӣ, имкониятҳои васеи сармоягузорӣ
ва таҳкими иқтидори содиротии кишвар мо
минбаъд низ ба ҷалби ҳарчи бештари сармояи
мустақим, технологияҳои муосир ва таҷрибаи
пешқадам манфиатдор хоҳем буд.
Дар ин росто, баргузории мунтазами форумҳои сармоягузорӣ ва соҳибкории
сатҳи байналмилалӣ ва намоишгоҳу фурӯши
байналмилалии маҳсулоти Тоҷикистон ва
кишварҳои хориҷӣ аҳаммияти бузург дошта,
ба муҳайё намудани майдони васеъ барои
ҳамкориҳои тиҷоративу истеҳсолӣ мусоидат мекунад. Бовар дорам, ки натиҷаҳои форуми имрӯза, мувофиқаҳои бадастомада ва
созишномаҳои дар доираи он баимзорасида
ба таҳкими муносибатҳои мутақобилан судманди иқтисодиву тиҷоратӣ, таъмини рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи
некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон ва минтақа,
инчунин, тақвият ёфтани иродаи ҳамбастагӣ
дар самти истифодаи муштарак ва самараноки имкониятҳоямон мусоидат менамояд.
Ҳамчунин, бо итминон изҳор медорам, ки
соҳибкорони бонангу номуси мо дар доираи
омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии кишварамон
бо ташаббусҳои бештари худ дар пешрафти
минбаъдаи Тоҷикистони маҳбубамон ва боз
ҳам ободу зебо гардонидани Ватани азизамон саҳми ватандӯстонаи хешро мегузоранд.
Мувофиқи маълумоти ҷамъбастӣ дар шаҳру
ноҳияҳои кишвар дар давоми се соли оянда,
яъне то ҷашни 30-солагии истиқлолият илова
ба 378 иншооте, ки тибқи нақшаи чорабиниҳои
бо қарори Ҳукумат тасдиқгардида сохта мешавад, қариб 18 900 иншооти нав бунёд мегардад, ки аз ин шумора ба Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон 400, вилоятҳои Суғд
6000, Хатлон 5000, шаҳри Душанбе 3530 ва
шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ 3422 иншоот
рост меояд. Яъне бунёди чунин шумораи бузурги иншооту биноҳои нав, ки боиси хеле
ободу зебо шудани кишвари азизамон ва
ҳалли бисёр масъалаву мушкилоти иҷтимоӣ
мегарданд, майдони озмоиши нангу номуси
ватандорӣ, ҳисси баланди милливу ватандӯстӣ
ва кӯшишу ғайрати соҳибкорону тоҷирон ва
дигар шахсони олиҳиммат мебошад. Итминони комил дорам, ки соҳибкорони ватандӯсту
баландҳиммати мо аз ин озмоиш сарбаландона
хоҳанд гузашт.
Дар ин ҷода ба ҳамаи шумо фаъолияти
пурсамар ва барору комёбиҳо орзу менамоям.
Тансиҳату сарбаланд ва
пирӯзу хонаобод бошед!
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№
№ 20,
20, 24
24 октябри
октябри соли
соли 2018
2018

дар ростои соли тақвияти робита бо маҳал
умумибашарӣ ва фарҳангӣ,
инчунин ҳифзи ҳуқуқу
манфиатҳои фарзанд мебошад.
Баъдан
Асадуллозода Саймуҳаммад дар бораи роҳандозӣ ва дар амал
татбиқ намудани Аксияи

Ҳунарҳои мардумӣ бо рангу нигори
тоза эҳё шуданд

Дар доираи татбиқи
босифати бандҳои нақшачорабиниҳои
Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри
Левакант барои нимсолаи
дуюми соли 2018, дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии
«Парафшон»
намоиши
ҳунарҳои мардумӣ бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ, эълон
гардидани Соли тақвияти
робита бо маҳал ва самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
ҲХДТ бо иштироки сокинон баргузор гардид.
Масъулин дар рафти
чорабинӣ аз корҳои хонагии занону бонувони
ҳунарманди биноҳои баландошёна, ки бо гулдӯзиву
қуроқдӯзӣ,
рафидадӯзӣ,
кашидадӯзӣ ва дигар наму-

ди ҳунармандӣ машғуланд,
шинос гардиданд.
Сипас
сухани
ифтитоҳиро раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
шаҳри Левакант Ватанзода Сайҷаъфар оғоз намуда,
оид ба самтҳои афзалиятноки фаолияти ҳизб, аз
ҷумла тарғиби фарҳанги
миллӣ ва пешгирӣ аз майли бегонапарастӣ миёни
ҷавонону занон суханронӣ
намуда, қайд кард, ки либоси миллӣ нишоне аз таъриху фарҳанги қадимаи ҳар
як халқияту миллат мебошад. Нигоҳ доштани либоси
миллӣ ва аз насл ба насл ба
меърос гузоштани он вазифаи муқаддаси ҳар як сокини соҳибхирад аст.
Инчунин бо мақсади

ба роҳи дуруст ҳидоят намудани ҷавонон ва гирифтани пеши роҳи бегонапарастию гаравидани онҳо ба
созмону ҳаракатҳои
ифротию террористӣ, бо истифода аз усулҳои муосири
кор бо табақаҳои иҷтимоӣ
боз ҳам пурзӯр намудани ҷалби нерӯи ҷавонон,
бахусус ҷавонони марказ
ба равандҳои
созандагию бунёдкорӣ ва оид ба
ихтиёрӣ хизмат намудан дар
сафи Қувваҳои Муссаллаҳи
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намуд.
Дар охири чорабинӣ ба
аъзо ва фаъолони ҲХДТ аз
тарафи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ барои иштирок ва
саҳми босазо гузоштанашон
дар чорабинии мазкур Сипосномаи ҳизбӣ тақдим карда шуда, аъзои ташкилоти
ибтидоии “Фарҳангчиён”-и
шаҳри Левакант таъби
ҳозиринро бо сурудҳои дилнишинашон болида гардониданд.
ш.ЛЕВАКАНТ

Осудагӣ ва фаровонии рӯзгори
сокинони кишварамон аз ҳадафҳои
муҳимми ҲХДТ аст!

Бо
мақсади
иҷрои
ҷадвали
баргузории
вохӯрию мулоқот дар корхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю маҳалаҳои
ноҳияи Шаҳритуз дар нимсолаи дуюми соли ҷорӣ
дар деҳаи ба номи Лочин
Нурови ҷамоати деҳоти ба
номи Талбак Садриддинови ноҳия вохӯрӣ баргузор
гардид, ки дар он мудири
шуъбаи таблиғот, иттиллоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияи Шаҳритуз Негматов Наҷибулло иштирок ва
суханронӣ намуд.
Масъулин дар назди ҷамъомадагон оид ба

самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти ҲХДТ, Соли
тақвияти робита бо маҳал,
эълон гардидани соли 2018
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои
мардумӣ,
пешгирии
шомилшавии
ҷавонон ба ҳаргуна ҳизбу
ҳаракатҳои
экстремистӣ,
рафтору кирдори аъзои
ТЭТ Ҳизби Наҳзати исломӣ,
ки боиси марги сайёҳони

хориҷӣ гардид, суханронӣ
намуданд.
Инчунин, дар идома
дар бораи озмунҳои ҳизбӣ,
Аксияи тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя
ҳал мекунем!” ҳарф зада,
барои роҳандозии Аксияи
номбурда ва иштирок дар
озмунҳои ҳизбӣ сокинон
даъват карда шуданд.
н.ШАҲРИТУЗ

Илму дониш ва сарватҳои зеҳнӣ омилҳои
асосии рушди ҷомеа мебошанд

Тибқи
ҷадвали
тасдиқгардидаи
Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи
Дӯстӣ аз тарафи кормандони масъули ҳизб дар байни
устодону касбомӯзони ташкилоти ибтидоии ҳизбии
«ОКТ-25» хониши сиёсӣ
доир гардид.
Дар
байни устодону
касбомӯзон мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва
матбуоти Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳия Ҷалолов

Абубакр оид ба самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
ҲХДТ, инчунин сиёсати
дохиливу хориҷии кишвар,
эълон гардидани соли 2018
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ
ва
хунарҳои
мардумӣ
суханронӣ намуд.
Иштирокдорон
дар
қисмати
фарҳангии
чорабинӣ аз маҳсули дастии касбомӯзон дидан
карданд.
Зимни боздид
и.в.раиси Кумитаи иҷроияи

ҲХДТ дар ноҳияи Қурбонов
Абдулҳафиз оид ба ривоҷу
равнақ додани ҳунарҳои
мардумӣ
касбомӯзонро
тавсияҳои судманд дод.
Директори Литсейи касбӣтехникии №25 Мирзоев
Валиҷон ҳамзамон, вакили
Маҷлиси вакилони халқи
ноҳияи Дӯстӣ қайд намуд,
ки мо устодон ва касбомӯзон
ҳамеша ҷонибдори сиёсати
хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Раиси муаззами ҲХДТ
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ҳастем.
н.ДӮСТӢ

Фарҳанг ҳастии миллат ва бақои давлат аст!
Вохӯрии навбатии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияи Вахш дар деҳаи
Оқтеппаи ҷамоати шаҳраки
Киров бо сокинони маҳал
баргузор гардид.
Дар вохӯрии мазкур
раиси Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш
Одилҷон Маҳмадов иштирок ва дар бораи эълон гардидани соли 2018
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ
ва
ҳунарҳои
мардумӣ,
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, озмунҳои
ҳизбӣ ва роҳандозии Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ

таҳти унвони «Якҷоя ҳал
мекунем!»
андешаронӣ
намуда,
ҷамъомадагонро
ба корҳои созандагиву
бунёдкорӣ, тарбияи дурусти фарзандон
дар роҳи
ватандӯстиву
худогоҳии
миллӣ ва риояи талаботи қонунҳои амалкунанда

раҳнамоӣ кард.
Дар охири
чорабинӣ
раиси ташкилоти ибтидоии
«Оқтеппа» бо Ифтихорномаи Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳия барои ташкили чорабинии бошукуҳ
сарфароз гардонида шуд.
н.ВАХШ

Сокинон ба корҳои созандагиву
бунёдкорӣ сафарбар гардидаанд

Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Устод” тибқи
ҷадвали баргузории хониши
сиёсӣ вобаста ба самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид, ки дар он кормандони
масъули Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар
Ализода Одил ва Асадуллозода Саймуҳаммад иштирок
ва суханронӣ намуданд.
Зимнан,
Ализода
Одил оид ба самтҳои аф-

залиятноки
фаъолияти
ҲХДТ, қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” андешаронӣ
карда, зикр намуд, ки
мақсади Қонуни мазкур
пурзӯр кардани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд,
дар руҳияи инсондустӣ,
ифтихори
ватандорӣ,
эҳтироми арзишҳои миллӣ,

тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ
таҳти унвони “Якҷоя ҳал
мекунем!” ҳарф зада, шахсони хайрхоҳу ватандӯст,
соҳибкорони муваффақ, фаъолон аъзо ва ҷонибдорони
ҲХДТ-ро барои анҷоми
корҳои хайру сахо, бунёди
иншоотҳои хизматрасонӣ
дар маҳали зист, дасти
кӯмак дароз намудан ба
шахсони ниёзманди ҷомеа
даъват намуд.
ш.БОХТАР

Ҳифз ва эҳёи ёдгориҳои ниёгон вазифаи ҳар як
шаҳрванди ватандӯст мебошад

Тибқи
ҷадвали
тасдиқнамудаи
Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи
Восеъ ин навбат дар деҳаи
Ибрати ҷамоати деҳоти Тугарак бо иштироки раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза ва мутахассиси
шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи
Восеъ Ситамова Роҳила бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ чорабинии фарҳангӣ-сиёсӣ баргузор гардид.
Зимнан Сафарова Ҳафиза оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ,
аз қабили сафарбар кардани сокинон ба сарфаву

сариштакорона истифода
бурдани нерӯи барқ, баланд
бардоштани сатҳи огоҳии
мардум аз хатарҳои терроризму экстремизм ва ҳизбу
ҳаракатҳои иртиҷоии дар
кишвар мамнуъ, пешгирӣ
аз таассуби динӣ ва бегонапарастию майл ба фарҳанги
бегона, огоҳ кардани ҷомеа
аз хатарҳои истифодаи нодурусти технологияҳои муосир ва шабакаҳои иҷтимоӣ
ва ҷалби ҷавонон ба хизмат
дар сафи Артиши миллӣ-

ҳамчун мактаби ҷасорату
мардонагӣ суханронӣ намуд.
Ҳамзамон,
Ситамова
Роҳила бо мақсади сазовор
пешвоз гигифтани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва ободу зебо гардонидани
кишвари азизамон сокинонро барои иштирок дар
Аксияи тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя
ҳал мекунем!» даъват кард.
н. ВОСЕЪ

Забони миллат -ҳастии миллат!

Тибқи
нақшачорабиниҳои
Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи
Данғара дар якҷоягӣ бо
Донишгоҳи
давлатии
Данғара
ва
Мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара Конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти
унвони “Забони миллат –
ҳастии миллат!” доир гар-

дид.
Дар чорабинии мазкур
олимону муҳаққиқон ва забоншиносон аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон,
Пажуҳишгоҳи рушди маориф, муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ иштирок намуданд.
Дар кори чорабинӣ
олимону муҳаққиқон оид

ба мақом ва манзалати заботи тоҷикӣ ҳамчун забони
давлатӣ ва ҷойгоҳи ҲХДТ
дар ин росто маърӯзаҳои илмии пурмуҳтаво намуданд.
Ҳамзамон,
бахшида ба ин санаи муҳим
дар ҷамъбасти чорабинӣ
ба як қатор фаъолон аз
ҷониби роҳбарияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияи
Данғара
барои
саҳми арзанда гузоштан дар
татбиқи ҳадафҳои созандаи ҲХДТ – ҳамчун ҳизби
пирӯз ва пешсафи ҷомеа бо
Ифтихорномаҳо сарфароз
гардонида шуданд.
н.ДАНҒАРА

Занони маҳал дар амалишавии ҳадафҳои
созандаи ҳизб саҳмгузоранд

Ҷиҳати амалӣ намудани
дастуру супоришҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон вобаста ба
баргузории чорабиниҳо бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ
ва
ҳунарҳои
мардумӣ
дар маҳаллаи Фурманови ҷамоати деҳоти Узуни
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ
бо ҷалби занони маҳал чорабинии сиёсӣ- фарҳангӣ
роҳандозӣ гардид.
Нахуст,
кормандони
масъули
Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи
Ҷалолиддини Балхӣ аз намоиши дастранҷ ва истеъ-

доди ҳунармандони маҳал
дидан намуда, ба ҳунару
заҳмати онҳо баҳои баланд
доданд.
Муовини
раис-мудири шуъбаи ташкилии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ
Содиқова Меҳрубон дар баромадаш доир ба моҳияти
эълон шудани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ суханронӣ намуда, қайд кард, ки бо эълон гардидани соли 2018
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ, агар
аз як тараф ба раванди

батадриҷ беҳтар намудани
сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, махсусан сатҳи зиндагии ҳунармандони мардумӣ,
таъсири бузург расонад,
аз ҷониби дигар дар баланд бардоштани ифтихори
миллӣ ва ҳисси ватандорӣ,
инчунин эҳсоси эҳтиром ба
ҳунарҳои мардумӣ нақши
басо муҳим мегузорад.
Ҳамзамон дар ин вохӯрӣ
доир ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ
сухан рафта қайд гардид,
ки хатарҳои ҷаҳони имрӯза
ба монанди терроризму
экстремизм ва коррупсия,
ки яке аз омилҳои хатарноктарини ҷомеа ба ҳисоб
рафта, ба амнияти миллӣ
ва Истиқлолияти давлатӣ
таҳдид менамояд, даъват
ба амал овард, ки мубориза
алайҳи ин омилҳо муборизаи дастаҷаъмона мебошад.
н.Ҷ.БАЛХӢ
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Фарҳанги миллӣ дар даврони
соҳибистиқлолии кишвар рушд намуд

Дар асоси ҷадвали баргузории суҳбату вохӯриҳо
дар деҳаи Fарави ҷамоати
деҳоти Даҳана
дар доираи эълон гардидани Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ ва Соли тақвияти
робита бо маҳал чорабинии
сиёсию фарҳангӣ роҳандозӣ
карда шуд.
Дар чорабинӣ аз ҷониби
и.в. муовини раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ
Маҳмадрасул
Солиҳов
андешаронӣ карда,
дар

қисмати сиёсии чорабинӣ
оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, вазъи
имрӯзаи дохиливу хориҷии
кишвар, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу
ҳаракатҳои ифротӣ, аз даст
надодани зиракиву сиёсӣ,
тарбияи дурусти фарзандон, пешгирии бемориҳои
сироятӣ, ба хизмати Ватан-Модар сафарбар намудани ҷавонони синни
даъватӣ, пеш аз хонадоршавии навҷавонон аз муо-

инаи тиббӣ гузаронидани
онҳо, ҷудошавии оилаҳои
ҷавон ва тақвият бахшидани
ҳунарҳои мардумӣ дар Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ таваҷҷуҳи сокинонро ҷалб намуд.
Қайд гардид, ки Ҳизби
Халқии
Демократии
Тоҷикистон ҳамчун ҳизби
мардумӣ пайваста ҷиҳати
баланд
гаштани
сатҳи
некӯаҳволии сокинони кишвар талош меварзад.
Дар чорабинӣ занону
бонувон ва ҳунармандони
деҳаи Fарав ҳунарҳои хешро ба маърази тамошо гузоштанд, ки ҳамагон аз
ин намоишгоҳи хунарҳои
мардумӣ
дидан
карда,
беҳтаринҳо ба озмунҳои
ҳизбӣ даъват гардиданд.
н.ЁВОН

рушди корҳои хонагӣ манбаи даромади
ҳар як оилаи ҳунарманд аст

Бахшида ба Соли рушди
сайёҳӣ ва ҳунарҳои маҳаллӣ
ва Соли тақвияти робита бо
маҳал дар деҳаи Арабхонаи
ҷамоати деҳоти ба номи
Носири Хусрави ноҳия
тибқи нақша-чорабиниҳои
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи Қубодиён бо
мақсади
эҳё
намудани
ҳунарҳои мардумӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ,
аз
қабили
сӯзанидӯзӣ,
қолинбофиву намадбофӣ,
намоиши дӯхти либосҳои
занона бо тарҳи замонавӣ
бо
нигоҳ
доштани
нақшу нигорҳои ниёгон,
қуроқдӯзӣ,
кӯрпачаву
кӯрпадӯзӣ намоиш дода

шуд.
Ҳамчунин дар рафти вохӯрӣ мудири шуъбаи
таблиғот,
иттилоот ва матбуоти Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия
Ваҳобиддин Абдуллоев ба
иштирокчиён фаҳмонид, ки
аз ҷониби Раиси муаззами
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон таваҷҷуҳ ба иштироки занон дар ҳаёти сиё-

сии имрӯзаи кишвар, иштироки онҳо дар идоракунии
давлат, ишғол намудани занон дар вазифаҳои гуногуни
роҳбарӣ таваҷҷуҳи ҷиддӣ
дода, барои баланд бардоштани мақом ва манзалати
занон аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
барномаҳои махсуси соҳавӣ
қабул ва амалӣ гардида истодаанд.
н.ҚУБОДИЁН

Сокинон дар пайи татбиқи сиёсати
созандаи Пешвои миллат камар бастаанд

Бо сокинон ва фаъолони маҳаллаи Ҳилоли Аҳмар
вобаста ба нақшаи корӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ
доир шуд.
Дар ин намоиш раиси
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳри Кӯлоб Валиева

Саъбагул ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва
суханронӣ намуданд.
Зимни суханронӣ Валиева Саъбагул қайд кард, ки
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон барои
эҳё гардонидани ҳунарҳои

мардумӣ, дар ин замина
зиёд намудани рафту омади
сайёҳон, таваҷҷуҳи онҳо ба
ҳунарҳои қадимаи тоҷикон
зиёд намудан, ташкили
ҷойҳои кории нав ва ба ин
восита баланд бардоштани
некӯаҳволии мардум соли
2018-ро Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ эълон
карданд.
Сокинон низ иброз доштанд, ки барои дар амал
татбиқ намудани иқдомҳои
неки Пешвои миллат саҳми
худро мегузорем.
ш.КӮЛОБ

дар ростои соли тақвияти робита бо маҳал
ҳунармандон
ва
ҷавонони болаёқат намоиши ҳунарҳои мардумӣ, аз
қабили қадбонуи беҳтарин,
дӯзандаи беҳтарин, гулдӯзӣ
ва дигар намуди ҳунарҳои
мардумӣ ба намоиш гузошта шуданд, ки ин ҳама
аз ҳунару ҳунармандӣ аз

Ҳунармандони беҳтарин ба озмунҳои ҳизбӣ
даъват гардиданд

Бо мақсади сазовор
истиқбол намудани Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ, оғози Даҳсолаи
байналмилалии
амал
«Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028»,
бо натиҷаҳои назаррас
ҷамъбаст намудани Соли
тақвияти робита бо маҳал
дар ташкилоти ибтидоии
ҳизбии «Ш.Шоҳин» бо иштироки фаъолзанон озмуни
ноҳиявии «Беҳтарин намо-

иши ҳунарҳои мардумӣ» ва
«Тарроҳи бехтарин» баргузор карда шуд.
Мақсад аз баргузории
чорабинии фарҳангӣ дар
замири ҷавонон тарбия намудани арзишу анъанаҳои
неки ниёгон, ҳуввияти
миллӣ ва дар сатҳи баланд
ҷамъбаст
кардани Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ мебошад.
Чорабинии
номбурда бо
ҷалби беҳтарин

ҲХДТ, тарбияи насли наврас ва ҷалби бештари
сайёҳон ба ҷойҳои таърихиву мавзеъҳои сайёҳӣ, ки
аслан Ватани маҳбубамонТоҷикистон азиз дорои
мавзеъҳои сайёҳӣ мебошад,
андешаронӣ карда, афзуд,
ки иқдоми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
барои аз нав эҳё намудани анъанаҳои неки ниёгон
бошад, аз ҷониби дигар
тарбия намудани ҷавонон
ва
омӯзонидани
касбу
ҳунарҳои ниёгон ба онҳо
мебошад, то ин ки ҳунарҳои
аҷдодонамонро аз худ на-

муда, ба тамоми ҷаҳон
муаррифӣ намоянд.
Инчунин, дар қисмати
фарҳангии
чорабинӣ
масъулин аз намоишгоҳи
ҳунарҳои мардумӣ, ки занону бонувони хушзавқи деҳа
ба намоиш гузошта буданд,
дидан карда, Мунаввара
Сатторова
ҳунармандони
беҳтаринро барои иштирок дар озмунҳои ҳизбӣ
“Беҳтарин
доиркунандаи чорабиниҳо дар сатҳи
маҳал”, “Беҳтарин муаррификунандаи мавзеъҳои
сайёҳӣ”, “Беҳтарин намоиши ҳунарҳои мардумӣ”,
“Тарроҳи беҳтарин” даъват
намуд.
н.КУШОНИЁН

фарҳанги бою ғанӣ доштани миллати тоҷик шаҳодат
медиҳад.
Пас аз тамошои намоиши ҳунарҳои мардумӣ,
масъулин
беҳтарин
ҳунармандони
хушзавқу
чирадастро барои иштирок дар озмунҳои ҳизбӣ дар
сатҳи вилоят даъват карданд.
н.МӮЪМИНОБОД

Дар
ташкилоти
ибтидоии
ҳизбии
“Донишомӯзон”-и шаҳри
Норак бо иштироки мудири шуъбаи кор бо занону
ҷавонон
Ғуриева
Муслима ва мутахассиси
шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи
иҷроия П.Исмоилова оид
ба самтҳои афзалиятноки
фаъолияти ҳизбӣ вохӯрӣ
баргузор гардид.

ҲХДТ ҷавононро дар рӯҳияи ифтихори
миллӣ тарбия менамояд

Дар вохӯрӣ масъулин
оид ба нуктаҳои асосии
Паёми имсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
сафарҳои кории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон,
Соли
рушди сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ, аз байн

бурдани
таассуби динӣ
ва хурофотпарастӣ, баланд бардоштани сатҳи
огоҳии мардум аз хатари
терроризму
экстремизм
ва роҳҳои пешгирӣ аз он,
пешгирӣ аз бегонапарастиву майл ба фарҳанги бегона,
муқовимат бо коррупсия,
пешгирӣ аз истифодаи нодурусти технологияи муосир ва шабакаҳои иҷтимоӣ
баромад намуданд.
Инчунин, дар ин раванд
озмунҳои ҳизбӣ бо номҳои

“Беҳтарин
доиркунандаи
чорабинӣ дар сатҳи маҳал”,
Маликаи Хатлон”, “Тарроҳи
беҳтарин”,
“Армуғони
хатлонӣ”, “Беҳтарин муаррификунандаи мавзеъҳои
сайёҳӣ”, ки бештари иштирокдоронро
ҷавонони
болаёқат ташкил медод,
мавриди баррасӣ қарор
дода, хоҳишмандонро барои иштирок дар озмунҳои
ҳизбӣ даъват карданд.
ш.НОРАК

Ваҳдату ягонагӣ миллати сарбаланди
тоҷикро ба қуллаҳои мурод расонид

ҲХДТ дар роҳи эҳёи Анъанаҳои неки ниёгон
раҳнамои мардум гардидааст!

Дар деҳаи Зарафшони
ҷамоати деҳоти Сарвати
Истиқлол бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияи Кушониён Сатторова Мунавара ва дигар
шахсони даъватӣ вохӯрӣ ва
чорабинии фарҳангӣ бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ доир
гардид.
Зимнан,
Мунаввара Сатторова
доир ба
самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти ҲХДТ ва эълон гардидани соли 2018
дар кишвар ҳамчун Соли
рушди сайёҳӣ ва хунарҳои
мардумӣ андешаронӣ намуда, қайд кард, ки дар
руҳияи мардум тақвият
додани
ҳунармандиву
бунёдкорӣ,
истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини бозорҳои истеъмолӣ
бо сабзавоту меваҷоти
тару тозаи ватанӣ, анҷоми
корҳои
созандагиву
ободонӣ бо ҷалби фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони
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«Занону бонувони мо
набояд фаромӯш кунанд, ки
мо ҳамчун миллати бостонӣ
сару либоси миллӣ ва тарзу
одоби либоспӯшии худро
дорем»- таъкид медоранд
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон.
Ин суханони Пешвои
миллат бори дигар моҳияту
аҳамияти бузурги эҳё ва густариши урфу одатҳои неки
мардумӣ, нигоҳ доштани
фарҳанги либоспӯшии занону бонувони тоҷикро равшан сохт. Ин масъала яке
аз муҳимтарин ҷанбаҳои
самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизб ба ҳисоб рафта, он дар вохӯрии навбатии масъулон дар маҳаллаи
Лоҳутии ҷамоати деҳоти ба
номи Кабут Сайфутдинови ноҳия мавриди баррасӣ
қарор гирифт.
Меҳмонон, ки ба ҳайати
онҳо роҳбари намояндагии

ТҶҶ «Созандагони Ватан»,
мудири шуъбаи кор бо
ҷавонони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Исматулло Расулов,
муовини
роҳбари намояндагии ТҶҶ
«Созандагони
Ватан»-и
ноҳияи Рӯдакӣ Салимов
Шуҳрат, раиси Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи
Панҷ Файзиев Каримҷон,
мудири шуъбаи таблиғот,
иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроия Шомаҳмдзода
Музаффар шомил буданд,
иштирок ва суханронӣ намуданд.
Чорабинии фарҳангӣсиёсии
сокинони маҳал
бо
намоиши
хунарҳои
мардумӣ бахшида ба Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ роҳандозӣ гардид.
Нахуст, меҳмонон аз
намоишгоҳ дидан намуда,
ба маҳсули заҳмату истеъдоди хунармандони ма-

хал баҳои баланд доданд.
Ҷолиби қайд аст, ки сокини
маҳалла Шодиев Исроил бо
тайёр намудани армуғонҳо
дар миқёси вилоят ва
ҷумҳурӣ шинохта шуда, бо
армуғонҳои тайёрнамудааш
дар намоишҳои ҷумҳуриявӣ
фаъолона иштирок карда,
сазовори мукофотҳо гаштааст, имрӯз низ дастовезҳои
ҷолиби худро пешкаши
ҳозирин гардонида буд.
Пас
аз
дидани
намоишгоҳ
Файзиев
Каримҷон зимни суханронӣ
қайд намуд, ки имрӯзҳо
ҳастанд бархе аз ҷавонон
ва занон, ки гирифтори афкору фарҳанг ва хурофоту
бегонапарастӣ шуда, ба
либоспӯшӣ ва роҳу рафтори ба миллати тоҷик бегона
тақлид менамоянд. Тоҷикон
аз қадим либоси миллии
худро маҳфуз дошта, ба
эҳтирому эътибори халқҳои
ҷаҳон сазовор гаштаанд.
Бинобар ин лозим аст, ки
аҳли ҷомеа баҳри ҳифз намудани асолати миллӣ
дастҷамъмона саъю талош
намоем.
Дар охир, ба фаъолон, аҳли заҳмати маҳал
барои
ташкили
чунин
як чорабинии хотирмон
Сипосномаҳои
Кумитаи иҷроияи ноҳияи Панҷ
тақдим карда шуд.
н.ПАНҶ
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дар ростои соли тақвияти робита бо маҳал
анъанаҳои миллӣ дар гушаҳои дурдасти
кишвар низ ҳифз гардидаанд

Вохӯрии навбатии кормандони Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо сокинони деҳаи
Давади ҷамоати деҳоти ба
номи Сайф Раҳимов баргузор гардид.
Бо вуҷуди дар гӯшаи
дурдасти ноҳия
мавқеъ
доштани деҳаи номбурда вохӯрӣ ва намоиши

ҳунарҳои мардумӣ дар сатҳи
баланди сиёсию ташкилӣ
баргузор гардида, фаъолнокии мардуми деҳотро нисбати сиёсати Пешвои миллат ва ҲХДТ собит сохт.
Зимни вохӯрӣ нахуст
раиси Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳия Раҷабзода
Маҳмадсаид оид ба самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти

ҲХДТ, Соли рушди сайёҳӣ
ва
ҳунарҳои
мардумӣ
суханронӣ кард.
Сипас бо иштирок ва
фарогирии ҳунармандону
кишоварзони
моҳири
маҳалла намоиши ҳунарҳои
мардумӣ ва дастовардҳои
кишоварзон дар сатҳи баланд ташкил карда шуд, ки
аз ин намоишгоҳ ҳамагон
дидан намуданд.
Раҷабзода Маҳмадсаид
ба
намоиши
ҳунарҳои
мардумӣ ва дастовардҳои
кишоварзони маҳал, ки
воқеан ҳам дар сатҳи баланд
ташкил карда шуда буд,
баҳои баланд дод.
н.ТЕМУРМАЛИК

Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо
Тибқи ҷадвали тасдиқгардида
дар
ташкилоти
ибтидоии
ҳизбии
«Баҳористон»-и
деҳаи
Баҳористони
ҷамоати
деҳоти Ватан бахшида
ба Соли рушди сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ чорабинии фарҳангӣ-сиёсӣ доир
гардид.
Мақсад аз баргузории
чорабинӣ тарғибу ташвиқ
ва рушди ҳунарҳои миллӣ
дар маҳал, бедор намудани
завқи ҳунармандӣ дар замири сокинон ва муаррифии
ҳунармандони маҳал мебошад.
Дар ин чорабинӣ масъулини Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳияи Фархор Шаҳбози Искандар,
Раҳмонов Далер ва раиси
ташкилоти ибтидоии ҳизбии
«Баҳористон» Акрамов Нозим сараввал аз коргоҳи

табақтарошии Исупов Файзулло, ки дар хонааш ба
табақтарошӣ машғул аст,
шинос шуда, сипас аз намоиши ҳунарҳои мардумии сокинон дидан намуданд.
Ҳунармандони
деҳаи
Баҳористон
Акрамова
Момаҷон, Набиева Тозагул, Раҳимова Гавҳарбӣ,
Ҳасанова Тозагул ҳунари
дастсохти худро, аз қабили
гулдӯзӣ,
сӯзанидӯзӣ,
қуроқдӯзӣ,
риштабофӣ,
рӯймолдӯзӣ, куртаю чодар
ва тоқии чаканро ба намоиш

гузоштанд.
Сипас,
дар
рафти
чорабинӣ омӯзгори муассисаи таълимии №19 Алиҷон
Раҳмонов дар якҷоягӣ бо
хонандагони ин муассисаи таълимӣ бахшида ба
муносибатҳои
дӯстонаи
ду
кишвари
ҳамҷавор
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон,
ки бо сиёсати хирадмандонаи
Пешвои
миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ба даст омадааст, шеъру
сурудхонӣ карданд.
н.ФАРХОР

Истиқлолият - дастоварди бебаҳои миллат!

Бо иштироки раиси
Кумитаи иҷроияи Ҳизби
Халқии
Демократии
Тоҷикистон дар ноҳияи
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ
Давлатҷон Ғаффорзода дар
деҳаи Кодара 2 -и ҷамоати
деҳоти Панҷрӯд чорабинии
фарҳангӣ-сиёсӣ
баргузор
гардид.
Сараввал раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон

дар ноҳияи Мир Сайид
Алии Ҳамадонӣ Давлатҷон
Ғаффорзода аз ҳунарҳои
мардумии
ҳунармандони
деҳаи Кодара 2 аз наздик шинос шуда, бо ҳунармандон
суҳбат намуд.
Давлатҷон Ғаффорзода
дар бораи эълон гардидани Соли рушди сайёҳӣ
ва
ҳунарҳои
мардумӣ,
Даҳсолаи
байналмилалии амал «Об барои руш-

ди устувор, солҳои 20182028” ва дар бораи аз байн
бурдани таасуби динӣ ва
хурофотпарастӣ бо ҳадафи
солим нигоҳ доштани маънавиёти ҷомеа суханронӣ
кард.
Бо фаъолон, ҳунармандони хушсалиқа, созмондиҳандагони
ин
чорабинии
фарҳангӣ-сиёсӣ
раиси Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳия Давлатҷон
Ғаффорзода сипосномаҳои
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар ноҳияро супорид.
Дар охир кормандони
Филармонияи
мардумии
ба номи Одина Ҳошимови
ноҳия ба ҷамъомадагон барномаи консерти пешниҳод
намуданд.
н.ҲАМАДОНӢ

Дар партави Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал
мекунем!» бунгоҳи тиббӣ сохта мешавад

Дар суҳбат бо сокинони
деҳаи Наврӯҳои ҷамоати
деҳоти ба номи Лоҳутӣ, ки
аз рӯи ҷадвали баргузории
хонишҳои сиёсӣ ва суҳбат
дар ташкилоту муассиса ва
маҳаллаҳои аҳолинишин гузаронида шуд, мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва
матбуоти Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар ноҳия С. Сатторов ба ҳозирин дар баробари шарҳу тавзеҳи самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
ҲХДТ дар бораи амалҳои
террористӣ маълумоти муфассал дод. Қайд намуд,
ки роҳбарону фаъолони фирории ТТЭ ҲНИ, ки айни
ҳол аз ҷавобгарӣ дар назди
қонун гурехта, дар хориҷи
кишвар паноҳ мебаранд,

бо ҳар роҳ мекӯшанд, ки
худро аз ҳама гуноҳҳо орӣ
нишон диҳанд, доғи ташкилоти террористиро аз номи
ҳизбашон бардоранд. Онҳо
бо ин кӯшишҳо мехоҳанд
ТТЭ ҲНИ–ро ҳамчун ҳизби
сиёсӣ ва худро ҷабрдида
муаррифӣ намоянд, то аз он
дастгирии моддӣ ва молиявии маблағгузорон бенасиб
намонанд.
Вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия аз

ҳавзаи интихоботии №24
Ҳ.Ҳикматуллоев мавзӯъро
пайгирӣ намуда, дар охир
фаъолияти ТТЭ ҲНИ ва
амалҳои террористии содирнамудаи онро маҳкум
намуд.
Дар
партави Аксияи
тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ
таҳти унвони «Якҷоя ҳал
мекунем!»
ҷамъомадагон
бо қувваи худ сохтмони
бинои Маркази саломатиро
дар деҳа ба уҳда гирифтанд.
н.ХОВАЛИНГ

фи самтҳои афзалиятноки
фаъолияти Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон,
эълон гардидани соли 2018
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ
ва
ҳунарҳои
мардумӣ,
дастовардҳои Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ,
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
либоси миллӣ ва татбиқи

Ҳунармандони хушзавқ ба озмунҳои ҳизбӣ
омодагӣ дида истодаанд
Дар доираи ҷадвали баргузории вохӯриву мулоқот
дар корхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю маҳаллаҳои
ноҳияи Хуросон бо иштироки муовини раис-мудири шуъбаи ташкилӣ ва
баҳисобгирии
Кумитаи
иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон
дар ноҳияи Хуросон Азизӣ
Сабоҳат ва дигар шахсони даъватӣ дар деҳаи Гу-

листони ҷамоати деҳоти
Ҳилолӣ атрофи самтҳои
афзалиятноки
фаъолияти
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон, Соли тақвияти
робита бо маҳал, чорабинии
фарҳангӣ бахшида ба Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ вохӯрӣ доир гардид.
Зимнан Сабоҳат Азизӣ
мақсади вохӯриро ба иштирокдорон фаҳмонида, атро-

Аксияи тарғиботӣ-амалии
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя
ҳал мекунем!» андешаронӣ
намуд.
Дар қисмати фарҳангии
вохӯрӣ мавсуф аз ҳунару
маҳорати занону бонувони ҳунарманди деҳа, ки бо
шаклу услуби қадима ба
намоиш гузошта буданд,
дидан карда, беҳтаринҳо барои иштирок дар озмунҳои
ҳизбӣ даъват карда шуданд.
н.ХУРОСОН

Тибқи нақшаи корӣ
ва
ҷадвали
баргузории
вохӯрию мулоқотҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон дар
ноҳияи Ҷайҳун дар деҳаи
Пахтакори ҷамоати деҳоти
Панҷи ноҳияи Ҷайҳун бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин ҷиҳати расонидани моҳияти самтҳои аф-

Пайравӣ аз ҲХДТ роҳест барои расидан ба
ояндаи дурахшон!

залиятноки
фаъолияти
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба сокинон ва қабули аъзо ба сафи
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон аз ҳисоби фаъолони маҳалла бо иштироки муовини раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон
дар ноҳияи Ҷайҳун Насим
Сабурзода, мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва
матбуоти Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар ноҳияи
Ҷайҳун Фарҳод Обидзода
ва вакили Маҷлиси вакилони халқи ҷамоати деҳоти
Панҷи ноҳия Сафархон

Мирзораҳимзода чорабинии
фарҳангӣ-сиёсӣ доир гардид.
Чорабинии
мазкурро
кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии
Демократии
Тоҷикистон
дар ноҳияи Ҷайҳун Насим Сабурзода, Фарҳод
Обидзода ва вакил Сафархон
Мирзораҳимзода
бо аз назаргузаронии намоиши ҳунарҳои мардумӣ
ва хӯрокҳои миллӣ ҳусни
ифтитоҳ
бахшида,
ба
ҳунармандони
маҳаллаи
мазкур, ки ба эҳёи ҳунарҳои
мардумӣ машғуланд,
як
ҷаҳон таҳсину офарин хонданд. Чунки дар чорабинӣ

тамоми ҳунарҳои мардумӣ
ва хӯрокҳои миллии хоси
мардуми
тамаддунофари
тоҷик ба намоиш гузошта
шуда буд, ки фарҳанги миллати тоҷикро муаррифӣ менамуд.
Дар рафти чорабинии
ҳизбӣ масъулин вобаста
ба Соли рушди сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ муфассал суханронӣ намуда, аз
ҳозирин даъват ба амал
оварданд, ки баҳри боз ҳам
бештар истеҳсол намудани
ҳунарҳо мардумӣ ва ҷалби
ҷавонон ба истеҳсоли он
кӯшиш ба харҷ диҳанд.
н.ҶАЙҲУН

Шукронаи хоки ин Ватан бояд кард!

Вохӯрии
кормандони Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар ноҳияи
Шамсиддин Шоҳин дар
деҳаи Кишт бо сокинону
ҷавонон ва фаъолони ҳизб
атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ,
баргузории
чорабиниҳои
фарҳангӣ бахшида ба Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ ва Соли тақвияти
робита бо маҳал доир гардид.
Вохӯриро
мудири
шуъбаи кор бо занон ва
ҷавонони Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар ноҳияи
Шамсиддин Шоҳин Сунатуллоева Мавзуна кушода,
доир ба самтҳои афзалият-

ноки фаъолияти ҳизбӣ, Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ,
дастовардҳои
беназири
Истиқлолияти
давлатӣ суханронӣ намуда, қайд кард, ки ҳифзи
сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ,
таҳкими Ваҳдати миллӣ ва
заҳмати содиқонаву софдилона барои рушди давлати
соҳибистиқлолӣ тоҷик ва
нуфузу обрӯи он дар арсаи
байналмилалӣ вазифаи ҳар
як шаҳрванди ватандӯст ва
бонангу номуси кишвар мебошад.
Баъдан вакили Маҷлиси
вакилони халқи ноҳияи
Шамсиддин Шоҳин Одинаев Муродалӣ ба сухан баромада,
дар бораи огоҳонидани хавфу
хатарҳои гурӯҳҳои ифротӣ,

ТТЭ ҲНИ, ҳифзи арзишҳои
миллӣ, расидан ба қадри
дастовардҳои
бузурги
Истиқлолияти давлатӣ ва
Ваҳдати миллӣ, тарбияи
дурусти ҷавонону наврасон дар роҳи ватандӯстӣ,
худогоҳӣ, хештаншиносӣ,
саҳм гузоштан бо меҳнату
заҳмати содиқонаву софдилона дар корҳои ободониву созандагӣ андешаронӣ
карда, афзуд, ки хатарҳои
ҷаҳони имрӯза ба монанди терроризму экстремизм
ва коррупсия, ки яке аз
омилҳои
хатарноктарини ҷомеа ба ҳисоб рафта, ба амнияти миллӣ ва
Истиқлолияти
давлатӣ
таҳдид менамояд, даъват
ба амал овард, ки мубориза
алайҳи ин омилҳо муборизаи дастаҷаъмона мебошад.
душманони
миллат
намехоҳанд Ватани азизамон рушду нумӯъ ва пешрафта гардад, мардумаш
зиндагии осудаву ором дошта бошад ва бо ҳар баҳона,
ҳиллаву найрангҳои худ
фазои тинҷу ороми моро
ғуборолуд созанд.
н.Ш.ШОҲИН
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Бори каҷ ҳеҷ гоҳ ба манзил намерасад...

ШАЙТОН ДАР СИМОИ ОДАМӢ

ё танҳо Алим Шерзамонов мисли шайтони палид
қодир аст, миёни инсонҳо иғвою дасиса эҷод кунад

Миллати сарбаланди тоҷик
тӯли
ҳазорсолаҳои
таърих
ҳама чизро дид: бедавлатию
соҳибдавлатӣ, садоқати фарзандони бонангу ор ва хиёнати фарзандони фурӯхташуда, иғвою дасиса ва хиёнати руҳониёни дин
ва ғасбу куштори бародар бо дасти бародар ва ғайра. Аммо шояд
боре ба худ суол накардем, ки ин
ҳамаро сабаб чи буд? Чаро дар
муқоиса бо таърихи дигар қавму
қабила ва миллатҳое, ки мисли мо
куҳантаъриханд ин ҳама зулму ситаму куштору истибдоду хиёнату
иҳонат болои мардуми мо бештар
буд. Шояд сабабаш ин буд, ки мо
дар тӯли ҳазорсолаҳо ба фаҳми чи
будани як миллату як сарзамину
як тақдиру як оянда нарасидем.
Ба миллати худ донистаю надониста хиёнат кардем, кӯшидем ва ё
кӯшиданд тавассути худи мо моро
ба ҳам шуронанд, ҷанг андозанд,
болою поин гузоранду моро аз
ҳамдигар норозӣ кунанд. Аламовараш ин аст, ки ин кор ҳамеша тавассути фарзандоне аз хуни тоҷик,
аз хоки тоҷик ва баҳраваршудае
аз хони тоҷик сурат мегирад. Суоли матраҳ ин аст, ки наход дар
замири ин миллат чунин кошта
шуда бошад, ки моро бо дасти
фарзандони худамон ба иғво мекашанду, аз ҳам ҷудо месозанд.
Моро бо дасти фарзандони худамон, ки манқуртшудаанд, ба ҳам
мешӯронанд ва …..
Нигоштаи Шерзамон Алимовро
дар саҳифаи фейсбукиаш хонда ин
ва чандин суолҳое, ки дар боло нигоштам зеҳнамро хира сохт. Наход
ин фарзанди тоҷик то ин дараҷа ба
пулу моли хориҷиёну аҷнабиен
фурӯхтаю ғулом шуда бошад, ки
имрӯз бо гуфтору рафтору пиндору кирдораш нобахшиданитарин иҳонатро ба ватану миллаташ
раво мебинад?! Наход ин тоҷики
аз домони тоҷик сабзидаю нони
хони тоҷикро хӯрдаю калоншуда,
имрӯз худро тоҷик нашуморад.
Нафақат худ, чунон муроҷиат мекунад, ки балки гӯё тамоми мардуми Бадахшон ғайритоҷик бошанд.
Ин хиёнат аст бар миллати худу
сарзамини худ.
Иғвою дасиса ва тавтеа, ки
танҳо аз шайтон сохтаю бофта
аст, дар суханонаш эҳсос мешавад. Хайри инсонро танҳо шайтон
метавонад ҳамчун шарри ӯ тавсиф
намояд. Наход мусодираи силоҳу
маводи мухаддиру дастгир кардани чанд ҷинояткоре, ки барои худи
мардуми Бадахшон бадбахтӣ овар-

даасту бадбахтӣ меорад, боиси
коштани тухми нифоқу, маънидод
кардан ба рӯзҳои шум гардида бошад. Кадом соҳибақл ин корҳоро,
ки ба хотири салоҳи мардуми оддии бечора аст, боиси бадбахтию
нифоқ мешуморад? То кай бо
тавтеаи Алиму чанд нафари дигар мардуми бечораи ноогоҳи Бадахшон барои чанд нашъаҷалобу
силоҳфурӯш бояд ба хиёбон бароянду назди мақомот ҷамъ оянд?
То кай як инсон метавонад, то ин
дараҷа иғвогару хоин ва беномус
бошад, ки бо шӯрондани мардум
худрову манфиатҳои ғаразноки
худро пушти домони чанд зан
пинҳон созад.
Кадом хомӯш набуданро Алим
тақозо дорад? Хомуш нанишастан пайи дастгирию пуштибонӣ
аз туву чанд ҷинояткори дигар?
Албатта ҳадафу мақсадат мушаххас аст. Аммо ман бароят мегӯям:
ин мардум аз туву тубаринҳои
ҷинояткор, ки ба ҷуз нашъаманду нашъаҷалобу силоҳфурӯшу
қочоқчию майхораи маишатӣ
кардани фарзандони онҳо кори
дигар надоред, садҳо маротиба
безор аст, безор. Бо ин гуфтаҳо,
ки дар сафи пеши муборизин
алайҳи маҳалгароиву «ту тоҷик»-у
«ман помирӣ»-гӯи қарор дорӣ
наметавонӣ шарри бадат, яъне
боз миёни мардум ҷудоиандозиву
иғвоандозиатро пӯшонӣ. Зеро
ту шайтонӣ, аммо ин мардум, ки
нодон нестанд. Вале ин дафъа аз
ҳама ҳудуд гузаштӣ. Ман помириву фалонӣ куҷоӣ гуфтанат кам буд,
ки ман помириву ту тоҷик гуфтанро оғоз кардӣ. Ин, ки волоияти
қонун дар як гӯшаи Тоҷикистон
таъмин мешавад, мардум осуда мешаванд, барои туи шайтон
нооромӣ меорад? Касе ҷудоиандоз
нест, фақат туи, ки миёни мардуми ду минтақаи Тоҷикистон, ки
як миллатанд, ҷудоӣ меандозӣ. Чи
ҷои бонги изтироб? Магар мубориза алайҳи ҷинояткорию ҷиноят
боиси бонги изтироб аст? Инро аз
кӣ омӯхтӣ? Магар аврупоӣ шуда
тинҷию амониро боиси изтироб
медонӣ? Ё кадом нақшаҳои шумро хоҷагонат дар сари ту тавассути
Бадахшону бадахшониҳо мепарвариданд, ки дар пайи барабасравист?!
Эй шайтон дар хотир дошта
бош, ки помирӣ тоҷик асту, Помир
ҷузъӣ ҷудонопазири Тоҷикистон!!!
Қозибек Додихудоев,
сокини ноҳияи Ҷайҳун

Дар воқеъ, имрӯзҳо миллати тоҷик баъд аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ва
Ваҳдати миллӣ тавонистааст ба
дастовардҳои назаррас ва намоён
ноил гардад.
Самараи
Ваҳдати
миллӣ
пеш аз ҳама дар кишвари мо ин
оромӣ, сулҳу субот ва зиндагии шоистаи мардум мебошад.
Бо кӯшишу талошҳои фарзандони фарзонаи ин миллат, хусусан
талошҳои шабонарӯзии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти маҳбуби
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои
соҳибистиқлолӣ дар кишвари
мо сулҳ пойдор гардид. Аммо
имрӯзҳо ҳастанд нафароне, ки аз
сарҷамъ гардидани миллати тоҷик,
сулҳу субот ва оромии ин кишвар ва ба пешравиҳои иқтисодиву
иҷтимоии он кинаву бадбинӣ дошта, миёни аҳолии сулҳпарвар ва
меҳнатдӯсти тоҷик бо ҳар роҳу восита тафриқаандозӣ менамоянд.
Яке аз чунин кӯрнамакон
гурӯҳи наҳзатиёни хоин мебошанд, ки куфри неъмати озодиву истиқлол намуда, ғуломи
бегонаҳо
гаштаанд.
Бештар

гар дар хориҷи кишвар ҳам обрӯву
эътиборашонро аз даст додаанд.
Ин наҳзатиён, хусусан ифротгароён дар тасаввуроти ҷавонони
мо тамаддуни исломиро нодуруст
шарҳ дода, дар маҷмӯъ дар назди
кулли мусулмонон беэътибор гардидаанд.
Ба афроде, ки миёни мардум
тафриқаандозӣ менамоянд, бояд
расонем, ки “Бори каҷ ҳеҷ гоҳ
ба манзил намерасад... ” ва барои ҳамватанони азиз чӣ гунае,
ки Роҳбари давлатамон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша қайд менамоянд, аз даст надодани зиракии
сиёсиро лозим мешуморем.
Онҳо ба ҳар роҳе набошад
мекӯшанд, ки садди роҳи зиндагии хушбахтонаи мардум гарданд.
Вале ҳама кӯшишҳои онҳо барбод
рафт ва тирашон хок хӯрд.
Наҳзатиёни
лаънаткардаи
халқ чун ҳар ташкилоти дигари
террористӣ-экстремистӣ ҳадафи
дар Тоҷикистон ноором сохтанро
доранд, ки мардуми бофарҳангу
қавииродаи мо инро бисёр хуб
медонанду бар зидди ин хоинони
миллат ҳамеша мубориза мебаранду хоҳанд бурд. Аҷиб ин аст, ки
ҳамин наҳзатиён мехоҳанд ҳамеша

ин тафриқаандозиҳоро тариқи
шабакаҳои иҷтимоӣ он хоиноне
анҷом медиҳанд, ки дар давлатҳои
хориҷ, хусусан Аврупо сукунат дошта, зархариди хоҷагони
бадхоҳи миллатамон гаштаанд.
Наҳзатиён нангу номусашонро
фурӯхта имрӯзҳо дар пайи гумроҳ
кардани дигар ҷавонони бетаҷриба
мебошанд. Аммо имрӯз миллати
тоҷик бо роҳбарии Пешвои миллат ва фарзандони боору номусаш тавонистааст, ки дар таърихи
наонқадар дарози соҳибистиқлолӣ
як зиндагии шоистаро барои худ
аз ҷиҳати иқтисодиву иҷтимоӣ ва
фарҳангӣ барпо намояд.
Таърих ба ҳама суолҳо ҷавоб
дорад. Бо гузашти ду даҳсола аз
итмоми ҷанги шаҳрвандӣ воқеияти
он рӯзҳо ба ҳамагон аён аст, ки аз
сӯи собиқ маъсулони ташкилоти
террористӣ-экстремистии ҳизби
наҳзат боз ба сари мардуми тоҷик
нооромиҳоро мехоҳанд ташкил
кунанд. Пайваста тавассути маводи иғвоангезона бар сари миллати
тоҷик ва намояндагони давлату
Ҳукумат борони туҳматҳо мерезанд, баҳсу мунозираҳо карда,
баромадҳои бемаврид ва бемазмунро баён менамоянд.
Махсусан ҳамин паймонсозиҳои
мазҳакавиашон нишон дод, ки ди-

ваҳму тарсро ба сари миллати мо
гузоранд.
Аммо сулҳу ваҳдат орзуву омоли кулли мардуми кишвар аст, мо
ҷавонмардон намегузорем, ки чунин нохалафон боз дубора ба сари
халқи мо мақсадҳои ғаразноки худро амалӣ созанд.
Мо ояндаи неки давлату миллатро дар суботу оромӣ мебинем ва
Тоҷикистони биҳиштосои худро
ҳамчун гавҳараки чашм аз нохалафони беватан ҳифз менамоем.

Зубайдулло Соҳибов, узви
гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар Маҷлиси
вакилони халқи ш.Бохтар
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Натиҷагирӣ аз фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон дар нуҳ моҳи соли 2018

Дар толори маҷлисгоҳи
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилоят оид ба натиҷаҳои
фаъолияти Кумитаи иҷроияи
ҲХДТ дар вилояти Хатлон
дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ таҳти
раёсати Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ раиси Кумитаи

иҷроияи ҲХДТ дар вилояти
Хатлон баргузор гардид.
Дар маҷлис аъзои Раёсат,
кормандони Дастгоҳи Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ дар вилоят,
раисони Кумитаҳои иҷроияи
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои
вилояти Хатлон иштирок намуданд.
Зимнан, А. Раҳмонзода

маҷлисро ҳусни оғоз бахшида,
иштирокдоронро бо рӯзномаи
маҷлис шинос кард.
Баъдан
муовини раисроҳбари Дастгоҳи Кумитаи
иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти
Хатлон
Иброҳимзода
Неъматулло аз рӯи масъалаи якуми маҷлис «Оид ба
натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар нуҳ моҳи соли
2018 ва вазифаҳои минбаъдаи
сохторҳои ҳизбӣ» гузориш
дод.
Пас аз шунидани гузориш
Раҳмонзода Абдулло аз раисони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар шаҳру ноҳияҳо оид ба
натиҷаи фаъолияти Кумитаҳои
иҷроияҳо пурсиш ба амал
оварда, оид ба бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта
супоришҳои қатъӣ дод.

БАДАХШОН БА МАРҲИЛАИ НАВИ РУШД ВОРИД ГАРДИДААСТ
Бо мақсади омӯзиши фаъолияти кумитаҳои
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилояти Бадахшон ва тақвият бахшидан ба кори
ташкилотҳои ҳизбии вилоят бо дастури Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ гурӯҳи корӣ дар
ҳайати роҳбар ва кормандони дастгоҳи КИМ
ҲХДТ Хонов Абдураҳмон, Наимов Маҳмадулло,
Илҳомҷон Ҳамидов ва кормандони масъули
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
Ҳамидиён Орзу, вилояти Суғд Саидов Фирдавс
ва шаҳри Душанбе Муродов Ҷӯрабек аз 15-ум
то 19-уми октябри соли равон ба вилояти Бадахшон сафарбар гардиданд.
Зимни сафари корӣ масъулин бо ҷалби
роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ курси
омӯзишӣ ташкил карда, ҳамзамон дар қисмҳои
ҳарбӣ бо сарбозон ва дар деҳаву маҳаллаҳо бо
сокинон вохӯриву суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд.
Зимни суҳбату мулоқот бо сокинон аён
гардид, ки сокинони Бадахшон, аз ҷумла
шаҳрвандони шаҳри Хоруғ пайваста шукри
суботу оромӣ намуда, сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар амал татбиқ
намуда истодаанд. Ин аст, ки дар заминаи эълон
шудани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва

ҳунарҳои мардумӣ Бадахшон ба марҳилаи нави
рушд ворид гардид. Сокинони меҳмондӯсти
шаҳру навоҳии вилоят сайёҳони дохиливу
хориҷиро бо чеҳраи гарм истиқбол гирифта,
бо рушди корҳои хонагӣ пайваста онҳоро бо
пешниҳоди армуғонҳои ҷолибу баёнгари табиати биҳиштосои кишвар хушҳол месозанд.

Намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар маҳал
Мутобиқи нақшаи тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби
Халқии Демократии Тоҷикистон
дар ноҳияи Носири Хусрав дар
маҳаллаи
Бешкенти
ҷамоати
деҳоти Истиқлол бо мақсади амалигардонии Соли тақвияти робита
бо маҳал ва татбиқи Соли рушди
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо
сокинон вохӯрӣ баргузор гардид.
Дар он
раиси
Кумитаи
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Алиева Сураё иштирок дошта, зимни
андешаронӣ қайд намуд, ки сокинони маҳаллаи Бешкент бо як
масъулияти баланд ва ифтихори
ватандорӣ ҷиҳати сазовор амалӣ
намудани Соли рушди сайёҳӣ
ва ҳунарҳои мардумӣ бо омодагии мукаммалу ҷолиб чорабинии

сатҳи баланди фарҳангиро баргузор намуданд. Чорабинӣ бо як
ҳунармандии эҷодкорона ва бо
малакаи баланди ватандӯстона,
ҳифзи
суннату анъанаҳои
мардумӣ, рушди корҳои хонагӣ
ташкил ва баргузор гардида истодааст.
Мавсуф дар маҷмӯъ оид ба
масъалаҳои густариши
урфу
одатҳои неки мардумӣ дар

рушду нумӯи кишвар ва тарбияи ахлоқиву маънавии ҷомеа ва
ҷудо намудани онҳо аз хурофоту дигар амалҳои зарарнок маълумот дода қайд кард, ки урфу
одатҳои мардумиро таҳлил намоем ва мвриди омӯзиш қарор
дода, ҳикмату фалсафаи онҳоро
дар зиндагии ҳаррӯзаамон мавриди амал қарор диҳем.
н.Н.ХУСРАВ

Њайати мушовара:

Муассис:
Кумитаи иљроияи ЊХДТ
дар вилояти Хатлон
Масъули чоп:

Орзу Њамидиён

Давлатшоњ Гулмањмадзода,
Махфират Хидирзода,
Абдулло Рањмонзода

Ҳайати таҳририя:

Зебо БОЗОРОВА,
Аловуддин АМИРЗОДА,
Ҳусейн САИДОВ

Тарроњ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

љањон дар як љумла
Дар наздикии шаҳри Илани Тайван қатораи мусофирбар аз роҳи оҳан берун шуд, ки бар асари ҳодиса 22 нафар
ба ҳалокат расида, зиёда аз 170 тани дигар захмҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд;
Дар яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Ҷексонвилли штати Флоридаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тирпарронӣ ба
амал омада, бар асари ҳодиса 6 нафар захм бардошт, ки
вазъи саломатии 3 тани онҳо вазнин арзёбӣ мешавад;
Дар яке аз кӯчаҳои шаҳри Идлиби Сурия автомобили
бо маводи тарканда муҷаҳҳаз ба кор дароварда шуд, ки
бар асари ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида, 10 тани дигар
захмӣ шуд;
Дар кишвари Краснодари Федератсияи Россия бо
нишонаҳои заҳролудшавӣ ва мубтало ба бемории шадиди
меъда аз роҳи истифодаи оби нопок 53 нафар дар беморхона бистарӣ гардид;
Дар иёлати Боливари Венесуэла, дар яке аз конҳои тилло 7 нафар нақбкан ба қатл расонида шуд, ки кормандони
мақомоти полиси мамлакат дар ин ҷиноят исёнгарони Колумбияро гунаҳгор меҳисобанд;
Дар яке аз коллеҷҳои шаҳри Керчи Қримяк донишҷӯ аз
яроқ ҷониби одамон оташ кушод, ки бар асари ҳодиса ба
20 нафар расида, 50 тани дигар захмӣ гардид;
Теъдоди фавтидагон бар асари тӯфони «Титли» дар
штати Ориссаи Ҳиндустон ба 57 нафар расид, ки бештари онҳо дар натиҷаи фаромадани ярч, обхезӣ ва дигар
ҳодисаҳои нохӯши табиӣ ба ҳалокат расидаанд.
Дар қисми шимолии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
аз ҷониби шахси маргталаб таркиш ба амал оварда шуд,
ки дар натиҷа ду сокини осоишта ба ҳалокат расид;
Дар Непал, аз қаторкӯҳҳои Ҳимолой тарма фаромад,
ки бар асари он 9 нафар сайёҳон ба ҳалокат расиданд;
Дар шаҳри Шихаои Ҷумҳурии Халқии Хитой, дар кони
ангишт таркиш ба амал омад, ки бар асари ҳодиса 5 нафар
ба ҳалокат расида, 3 тани дигар захм бардошт;
Дар Эквадор зимни амалиёти сохторҳои қудратӣ, ки
бар зидди гурӯҳҳои нашъаҷаллоб сурат гирифт, интиқоли
ғайриқонунии 1 тонна маводи мухаддир пешгирӣ карда
шуд;
Дар минтақаи ғайринизомӣ, воқеъ дар вилояти Идлиби
Сурия миёни неруҳои давлатӣ ва шӯришгарони мусаллаҳ
тирпарронӣ ба амал омад, ки дар пайи ҳодиса ду сарбози
Артиши Сурия ба ҳалокат расид;
Дар як қатор минтақаҳои наздисоҳилии Испания Португалия ва Фрнасия дар пайи хуруҷи тӯфони "Лесли"
обхезӣ ба амал омад, ки дар баробари хисороти молӣ инчунин дар Франсия 10 нафар ба ҳалокат расидааст;
Шумораи фавтидагони тӯфони «Майкл» дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба 33 нафар расид, ки аксарияти
ҳалокшудагон сокинони иёлоти Флорида мебошанд.

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

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

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

Суроѓа:
735140, ш. Бохтар,
кўчаи Айнї-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70
Чопхонаи ЉДММ «Шоњин-С», теъдод: 11400 нусха

