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

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИЉРОИЯИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru www.hhdtkhatlon.tj

№ 2 (326), 
23 январи соли 2019

3 8754

Бо арзи эҳтирому самимият ва миннатдорӣ ба 
мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла соҳибкорону 
тоҷирон ва дигар шахсони хайрхоҳу ҳимматбаланд ба-
рои ташаббусҳои созанда мехоҳам як нуктаро таъкид 
намоям: ба раванди созандагии Ватан ҳар як шаҳрванди 
бонангу номус бояд саҳмгузор бошад ва ҳар фарди ҷомеа 
бояд касбу ҳунаре дошта бошад, ки бо истифода аз он 
зиндагии худро пеш барад.

Мо барои ҳар шахсе, ки мехоҳад касбу ҳунар, нияту 
нақша ва қобилияту истеъдоди худро амалӣ гардонад, 
яъне ҷиҳати худтатбиқкунии шаҳрвандон шароити му-

соид фароҳам меорем
Мо ҳар амали некеро, ки ба шукронаи истиқлолияту 

озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, 
барои худамон, фарзандонамон, наслҳои ояндаамон, Ва-
тани азизу маҳбубамон – Тоҷикистон мекунем, зеро ин 
Ватан ва ин давлат аз худи мост ва онро ба ҷойи мову 
шумо каси дигар обод намекунад.

Аз ПАёМи ПрезиденТи ҶуМҳурии 
ТоҶикисТон МуҳТАрАМ ЭМоМАлӣ рАҳМон 

БА МАҶлиси олии ҶуМҳурии ТоҶикисТон, 
26.12.2018

Паёми Пешвои миллат 
равшаннамои 

зиндагист

рушди маҳал аз вусъати 
корҳои ободонӣ маншаъ 

мегирад

аксияи ҳизбии  «якҷоя ҳал 
мекунем!»  сокинонро  

атрофи ғояҳои созанда 
муттаҳид кард

наҳзатиён бо хоҷагони 
хориҷиашон Паймон 

бастаанд

мулоқоти созанда бо 
муҳоҷирони тоҷик дар 

россия



№ 2, 23 январи соли 20192 Њамрози халќ

абдулло раҳмонзода,                 
раиси кумитаи иҷроияи ҳхдт             

дар  вилояти хатлон

(идома дар саҳифаи 7)

Вақтҳои охир гурӯҳҳои ифротӣ, аз 
ҷумла ТТЭ ҲНИ бо мақсади будани ху-
дашро дар саҳнаи сиёсӣ нишон додан ва 
бо андешаи мардум бозӣ кардан тариқи 
шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна дасисаву 
фитнаҳоро роҳ андохта истодаанд. Дар 
айни замон боре воқеиятро ёдовар на-
мешаванд, ки кӣ буданду аз куҷо ома-
данд ва чи бадбахтиҳоеро ба сари мар-
дум оварданд. 

Воқеият ин аст, ки пас аз пош 
хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар 
кишварҳои мустақили минтақаи Оси-
ёи Марказӣ, фазои холии идеологӣ ба 
вуҷуд омада, ихтилоф дар байни ҳизбу 
ҳаракатҳои гуногуни навзуҳур зери 
шиорҳои демократияву озодӣ ва дину 
мазҳабу фирқаву маҳал рӯ ба афзоиш 
овард.

Тақвият ёфтани ташкилотҳои ради-
калии исломӣ ва террористӣ, ки исти-
фода аз эътиқоди динӣ,  тарсондан ва 
хушунатро ҳамчун як воситаи муҳим 
барои татбиқи манфиатҳои худ пайгирӣ 
мекарданд, боиси нигарониҳои ҷиддӣ 
гашт. Наҳзатиҳо ҳам дар хориҷи киш-
вар ҳизб ташкил карда, ба хотири ра-
сидан ба қудрат роҳи аз ҳама осонаш-
ро интихоб карданд: хиёнат ба миллат 
ва такя ба хоҷагони хориҷӣ. Ҳамин 
тавр оғоз ёфт ҷанги бародаркуш дар 
Тоҷикистон ва чи бадбахтиҳо овард, 
ҳама медонанд...

Имрӯз дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо қарори Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 17 
ташкилоти террористиву экстремистӣ: 
“Ҳизб-ут-таҳрир”, “Ал-Қоида”, 
“Ҳаракати исломи Туркистони шарқӣ”, 
“Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон”, 
“Ҳаракати исломии Ӯзбекистон”, 
“Толибон”-и Афғонистон, “Барода-
рони мусалмон”-и Миср, “Лашкари 
Тайиба”-и Покистон, “Ҷомеаи исло-
мии Покистон”, “Ҷамоати таблиғ”, 
ташкилоти динӣ-миссионерии “Со-
змони таблиғот”, “Тоҷикистони озод”, 
“Ҷамоати ансоруллоҳ”, “Салафия”, 
“Гурӯҳи 24”, “ДОИШ” ва “Ҷабҳат-ан-
нусра” манъ карда шудааст. 

Коршиносон ба ин назаранд, ки 
ҳамаи ин ҳизбу ҳаракатҳо дорои як 
манбаву сарчашма буда, усулҳои фаъо-
лияташон низ як умумият дорад – но-
ором кардани авзои сиёсии давлатҳо, 
сӯистифода аз бовариҳои динӣ, ба вуҷуд 
овардани тафриқаи иҷтимоӣ, мубориза 
ба фарҳангу асолати қадимаи миллатҳо, 
гумроҳсозии ҷавонон ва ба муқобили 
насли калонсол шӯронидани онҳо, 
бераҳмӣ, қатлу куштор, даҳшатафканӣ, 
фиребу фирефта кардани ҷомеа ва 
ғайра. Паёмади амалҳои ин гурӯҳҳои 
террористӣ аллакай тамоми ҷомеаи 
ҷаҳониро ваҳшатзада кардааст – таркиш 

дар кӯчаҳо, бозорҳо, даруни нақлиёт ва 
ҳатто дохилу минбари масҷидҳо... 

Тавре дар боло ишора рафт, аз 
оғози ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба 
яке аз мушкилоти ҷиддиву тақдирсоз-
таъмини амнияти минтақавӣ ва миллӣ 
дучор гардид. Авҷи хатари терроризм 
ва экстремизм ин ҳодисаҳои марбут 
ба ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвари мо 
дар солҳои 1992–1997 мебошанд. Маҳз 
фитнаҳои Ташкилоти экстремистиву 
террористии ҲНИ ва фирефта шуда-
ни ҷавонон ба иғвоҳои онҳо боис гар-
дид, ки ба ҳисоби расмӣ 160 000 соки-
ни кишвар ҳалок шуда, ҳазорҳо нафар 
кӯдакон ятим гаштанд, ҳазорҳо нафари 
дигар аз гуруснагӣ ва истеъмоли ҳар 
гуна донагиву гиёҳҳо ба ҳалокат раси-
данд. Миллионҳо нафар сокини осоиш-
та гуреза шуда, қисме дар Афғонистон 
ба доми гурӯҳҳои ифротӣ афтода, но-
буд гардиданд. Иқтисодиёти кишвар ба 
сифр баробар шуд, умеди ҷомеа аз оян-
даи босаодату дурахшон канда шуда, 
халқ сарсону саргардон ва гуреза гашт, 
одамкушӣ ба мисли куштани чорво ба 
як амали маъмулӣ табдил ёфт... 

Бо вуҷуди ҳамин гуна таҷрибаҳои 
талхи ҳаётӣ ҳанӯз ҳам ҳастанд 
бадхоҳони миллат, ки дини мардум-
ро бар зидди мардум истифода бурдан 
мехоҳанд ва тавре тарғиб мекунанд, ки 
бо сӯистифода аз дин мардумро зид-
ди давлату зидди ҳамдигар шӯронанд. 
Аммо миллати тоҷик ин фиребро ду-
бора намехӯрад. Аллакай сокинон ра-
ванди ҳодисаву воқеаҳо ва ҳамзамон 
тағйиротҳоро дар сиёсати ҷаҳонӣ бо 
чашми сар дида истодаанд. Мардум 
тафаккури таҳлилӣ дорад ва таҳлил 
мекунад, ки агар солҳои 1943-1988 дар 
кишвари мо ҳамагӣ 17 масҷид амал 
мекард, ҳоло дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 27 масҷиди марказӣ, 325 
масҷиди ҷомеъ, 3 ҳазору 334 масҷидҳои 
панҷвақта мавҷуд аст. Ба ҳисоби миёна 
ба 2 ҳазор нафар аҳолӣ 1 масҷид рост 
меояд. 

То соли 1990 мусулмонони 
Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии 
Сотсиалистӣ танҳо дар мадрасаи Мири 
араби Бухоро ва Донишкадаи олии ис-
ломии Тошканд имкони таҳсилоти динӣ 
гирифтан доштанд. Соли 1990 дар ин ду 
муассисаи таълимии динӣ аз ҷумҳурии 
мо ҳамагӣ 27 нафар донишомӯз таҳсил 
мекард. Ҳиссаи (квотаи) мусалмонони 
ҷумҳурии мо дар ин муассисаҳои таъ-
лимии динӣ хеле ночиз буд ва аз ин 
рӯ, то замони истиқлол дар байни му-
салмонони кишвар шумораи уламои 
хатмкарда (дипломдор) ангуштшумор 
буданд. Ҳоло танҳо дар Донишкадаи 
олии исломии Тоҷикистон ба номи 
Имоми Аъзам беш аз 1,5 ҳазор донишҷӯ 
таҳсил менамояд. Дар назди Донишка-
даи мазкур гимназияи исломӣ фаъолият 
дошта, дар он қариб 700 нафар толи-
билм ба таҳсил фаро гирифта шудааст. 
Агар дар тӯли беш аз 70 соли салтанати 
шӯравӣ ҳамагӣ 30 шаҳрванди мо фари-
заи ҳаҷро анҷом дода бошанд, дар дав-
раи истиқлолият ҳазорон мусалмоно-
ни Тоҷикистон бо истифода аз ҳуқуқу 
озодиҳои худ ба мартабаи ҳоҷигӣ раси-
данд ва ҳатто баъзеаашон 6-7 маротиба 
ҳаҷ карданд. Дар як сол аз давлатҳои 
ИҶШС ҳамагӣ то 10 нафар ба маросими 
ҳаҷ рафта метавонистанд. Ҳоло танҳо 
аз Тоҷикистон ин шумора беш аз 5000 
нафар дар як сол аст.

Бо назардошти ин ва дигар 
нишондодҳое, ки мардум бо ақли худ 
дарк кардаанд, дигар ин гурӯҳҳои 
ифротӣ сокинони Тоҷикистонро фи-
рефта карда наметавонанд. Чанд ҷавони 
бетаҷрибаеро ҳам, ки гурӯҳҳои терро-
ристиву экстримистӣ гумроҳ кардаанд, 

бовар дорем, аз чунин ҳаёти дарбада-
риву сарсонӣ ва ҳамчун хоин ном ба-
ровардан садҳо бор безор шудаанд. Ин 
бадбахтҳо ҳоло раҳгум задаанд, ки чи 
кор кунанд – агар солҳои навадум бо 
лақаби “вовчик” ном бароварда будан-
ду мардумро дар дохили дину кишвар 
ба ду сангари муқобил ҷудо намуданд, 
ҳоло мехоҳанд бо лақаби “босмачӣ” 
ном бароранду миллатро дар сангарҳои 
ба ҳамдигар муқобили мафкуравӣ 
қарор диҳанд. Дар маҷмуъ босмачиҳо 
аз давлати манғитҳо ҳимоя мекарданд 
ва он чанд ҷавони тоҷикро ҳам “кофир 
меояд” гуфта гумроҳ сохта, тавре вона-
муд карданд, ки гӯё босмачӣ ҳомии ис-
лом бошад, фирефта намуданд. Дар асл 
бошад, маҳз шикасти босмачиён боис 
гардид, ки дар оянда тоҷикон соҳиби 
давлатдории миллии худ гарданд. Ва-
гарна тасаввур кунед чи ҷаҳолат дар 
аморати манғитҳо буд? Маълум ме-
шавад, ин бадбахтон “Ёддоштҳо”-и 
Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Ай-
ниро дуруст мутолиа накардаанд. Агар 
карда бошанд ҳам, ошкоро гуфта наме-
тавонанд, ки эшон ҳамакнун ба бозичаи 
дасти гурӯҳҳои манфиатхоҳи берунӣ 
табдил ёфтаанд, ки мақсадашон дубо-
ра ҳудудҳои Тоҷикистони имрӯзаро 
ба “Туркистони бузург”-е, ки пантур-
кистон садсолаҳо орзуяшро дар дил 
мепарваранд, ҳамроҳ созанд. Яъне дар 
пешорӯи таҳаввулот ва хатарҳои бу-
зурги ҷаҳонӣ ин хоинон тарафи душ-
манони миллати тоҷикро гирифтаанд 
ва амалан ба душмани миллат табдил 
ёфтаанд. 

Онҳо мехоҳанд моро ғофилгир 
созанд, аммо миллати тоҷик ба ин 
таҳаввулот омода аст. Бояд қайд намо-
ем, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон моро аз вазъияти ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ва хатарҳои он ба истиқлолияти 
давлатӣ ҳануз соли 2006 дар китоби худ 
“Тоҷикон дар оинаи таърих” ҳушдор 
дода буданд. Дар ин китоб ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ва хоса миллати тоҷикро аз тер-
роризму экстремизм, вусъати бесобиқаи 
бархурди манофеи абарқудратҳо барои 
аз нав тақсим кардани ҷаҳон, низоъҳои 
ақидавию мазҳабӣ, ифротгароии 
динӣ, тарғиби ғояҳои тахрибкориву 
зӯроварӣ ва ҷангу куштор (кибертерро-
ризм), инқилобҳои ранга, терроризми 
генетикӣ, ки ҳамаи ин аз заиф шудани 
вазъи ҳуқуқи байналмиллалӣ шаҳодат 
медиҳад, бохабар сохта буданд.

Ҳамзамон, бо ишора ба бетарафӣ 
зоҳир намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар 
пешгирӣ аз афзоиши рӯзафзуни 
хатарҳои ҷаҳонӣ дар Паёми Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (22.12.2017) чунин омада-
аст: “...Вақтҳои охир дар ҷаҳон раванди 
бартариҷӯӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, 
пайдоиши нишонаҳои марҳалаи нави 
“ҷанги сард” боиси нигаронӣ гардида-
аст”. Ин эродҳои ҷиддӣ то андозае си-
мои воқеии бархурди манфиатҳоро ош-
кор месозад.

Агар ба таҳқиқ ба гуфтаҳои боло 
бингарем, аз ҷониби дигар ин ҳушдор 
ба мо мардуми кишвар низ ҳаст, то 
бо ибратомӯзӣ аз таҷрибаи талхи 
давлатҳои Ғарбу Шарқ (Украина, Ироқ, 
Миср, Сурия...) ва талхтарин таҷрибае, 
ки худ аз ҷанги шаҳрвандии солҳои 
навадум бардоштем, дар моварои ин 
бархурдҳо зирак бошем ва дӯстро аз 
душман фарқ карда тавонем. 

Имрӯзҳо аз тариқи шабакаҳои 
иҷтимоӣ Кабирӣ кӯшиш мекунад худро 
мазлум нишон диҳад. Аммо дар асл зо-
лим аст! Чи гуна? Тавре медонем, ТЭТ 
ҲНИ моҳи сентябри соли 2015 бо ҷамъе 

хоинон кӯшиш карданд дубора сенари-
яи солҳои навадуми асри гузаштаро дар 
Тоҷикистон такрор кунанд. 

Тафтишот бо далелҳои раднопа-
зир собит кард, ки роҳбари ТЭТ ҲНИ 
М.Кабирӣ бо маслиҳати пешакӣ бо ди-
гар аъзои раёсати олии ҲНИ ва собиқ 
муовини вазири мудофиаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Назарзода A. бо мақсади бо 
роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти 
давлатӣ ва тағйир додани сохти консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда 
аз 20 гурӯҳи ҷиноятиро, ки ҳар кадоме то 
30-нафарӣ аъзо дошт, созмон додаанд. 
Ба ин гурӯҳҳо баъзе аз собиқ разманда-
гони Иттиҳоди нерӯҳои мухолифин ва 
дигар атрофиёни Назарзода А. роҳбарӣ 
мекарданд. Бо мақсади аз ҷиҳати мод-
дию молиявӣ дастгирӣ намудани аъзои 
иттиҳоди ҷиноятии террористӣ ба ҳар 
кадоми онҳо тавассути фондҳои ба ном 
хайриявии кишварҳои манфиатдори 
хориҷӣ мунтазам аз 500 то 600 сомонӣ 
маблағҳои пулӣ мерасониданд.

Ҷиҳати амалӣ намудани ҳаракатҳои 
ҷинояткоронаи худ, аз рӯи маслиҳати 
пешакӣ гурӯҳҳои мусаллаҳро барои 
аз кор баровардани воситаҳои алоқаи 
телефонӣ ва ғасб кардани иншооти 
муҳимми давлатӣ, аз қабили Қасри 
Миллат, Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фурудгоҳи бай-
налмилалии шаҳри Душанбе, биноҳои 
маъмурии Кумитаи давлатии амнияти 
миллӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазо-
рати мудофиа, Кумитаи телевизион ва 
радио, Раёсати Вазорати корҳои Дохи-
лии шаҳри Душанбе, Шуъбаҳои Вазора-
ти корҳои дохилии ноҳияҳои Фирдавсӣ, 
Сино, Шоҳмансур, И.Сомонӣ ва шаҳри 
Ваҳдат муваззаф карданд.

Далели дигар, ки гунаҳгории 
М.Кабирӣ ва ҳаммаслаконашро дар 
содир намудани ин ҷиноятҳо тасдиқ 
мекунад, ин иштироки бевоситаи ном-
бурда дар маблағгузории суйиқасди 
табоддулоти давлатӣ мебошад. Аз 
ҷумла 2 сентябри соли 2015 бо супо-
риши М.Кабирӣ писараш Руҳулло бо 
ҳамроҳии ронандааш Сайфов Ҳ.Т. пули 
нақдро ба маблағи 1 миллиону 200 
ҳазор доллари ИМА ба хонаи Назар-
зода А. бурда, ба дасти ӯ супоридаанд. 
Баъдан маълум шуд, ки ин пулҳоро як 
ҳафта пеш аз ин барои анҷоми табадду-
лот аз хориҷи кишвар ба суратҳисоби 
онҳо гузаронидаанд. Кабирӣ бошад бе-
шармона кӯшиш мекунад худро сафед 
нишон диҳад.

Ҳамин тавр, шаби 3-юм ба 4-уми 
сентябри соли 2015 зиёда аз 150 узви 
иттиҳоди ҷиноятӣ бо супориш ва 
роҳбарии бевоситаи Назарзода А. дар 
дохили собиқ корхонаи нонпазӣ, воқеъ 
дар шаҳри Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 
ки ба Назарзода А. М. мансуб буд, ҷамъ 
омада, бо силоҳҳои оташфишони авто-
мат, пулемёт, гранатомёт ва дигар ла-
возимоти ҷангӣ ғайриқонунӣ мусаллаҳ 
гардиданд.

Баъдан Назарзода А. маҳз бо су-
пориши Кабирӣ М. бо сӯйистифода 
аз мақоми хизматии муовини Вазири 
мудофиа, якҷоя бо ҳаммаслаконаш на-
вбатдори Нуқтаи назорати гузаргоҳи 
Вазорати мудофиа, қисмҳои ҳарбии 
№17651 ва 08050-ро бесилоҳ гардо-
нида, ба бинои маъмурии Вазорати 
мудофиа ва қисмҳои низомии номбур-
да ғайриқонунӣ ворид шуданд. Аз он 
ҷо миқдори зиёди аслиҳаи оташфи-
шон, сару либоси ҳарбӣ ва лавозимоти 
ҷангиро бо мақсади мусаллаҳ гардони-
дани аъзои иттиҳоди ҷиноятӣ тасарруф 
намуданд.

Онҳо худи ҳамон шаб дар ҳудуди 
шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва 
шаҳри Ваҳдат ба кормандони мақомоти 

худро аз фитнаву дасисаҳои гурӯҳҳои ифротии дар 
тоҷикистон мамнуъ эмин нигоҳ доред!
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Ҳар як Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  аз таҳлили пурраи раван-
ди рушди миллӣ ва мушаххас намудани 
самтҳои стратегии дурнамои пешрафту 
тараққиёти давлати соҳибихтиёрамон 
иборат аст. Аз ин рӯ, шаҳрвандони кас-
бу кори гуногуни ҷомеа баргузории ин 
чорабинии муҳимро мунтазир меша-
ванд, зеро дар Паём фаъолияти яксолаи 
иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию фарҳангӣ, 
рушди хоҷагии халқи ҷумҳурӣ дар соле, 
ки сипарӣ шудааст, ҷамъбаст гардида, 
барои соли оянда вазифаҳо ва мақсаду 
ҳадафҳои фаъолияти бахшҳои гуногун 
тарҳрезӣ мешаванд. Соли равон низ Па-
ёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат,  Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам ЭмомалӣРаҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар фазои сулҳу субот, оромӣ, азму иро-
даи устувор доштан ба оянда ва эътирофи 
роҳи интихобшудаи давлатдории дунявӣ 
баргузор гардид.

Мо аз Паём дарёфтем, ки соли сипари-
шударо бо дастовардҳои муҳими таъри-
хию сиёсӣ ва рушди иқтисоди миллӣ паси 
сар намудем.

Аз ҷумла, 22 марти соли гузаш-
та дар Рӯзи байналмилалии захираҳои 
об татбиқи ташаббуси чоруми ҷаҳонии 
Тоҷикистон дар соҳаи об - Даҳсолаи 
байналмилалии амал “Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028” бо иштироки 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Маҷмааи умумии Созмо-
ни Милали Муттаҳид расман оғоз гардид.

Инчунин, ба кор андохтани агрега-
ти якуми Нерӯгоҳи барқи обии Роғун, 
яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи 
дурахшони Тоҷикистон, ки ба шарофа-
ти он орзуи чандинсолаи мардуми ша-
рифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, 
ибтидои гардиши куллӣ дар таърихи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қадами 
устувору бузурги кишвари мо дар сам-
ти расидан ба ҳадафи якуми стратегии 
миллӣ - истиқлолияти энергетикӣ ба 
ҳисоб меравад.

Ҳалли масъалаҳои дар тӯли зиёда 
аз ду даҳсола бавуҷудомадаи сиёси-
ву иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон рӯйдоди сеюми таърихӣ дар 
ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва маънавии 
кишвар мебошад.

Гузашта аз ин, дар Паёми навбатӣ 
масъалаҳое вазифагузорӣ карда шуданд, 
ки инкишофу амалишавии онҳо талаботи 
замон мебошанд.

Аз ҷумла, дар Паём қайд гардид, ки 
барои расидан ба ҳадафҳои пешбини-
шуда ва фароҳам овардани шароити боз 
ҳам мусоид дар соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ, махсусан таҷдиду бунёди ин-
фрасохтори замонавӣ барои сайёҳон дар 
маҳал, ки соли 2018 ҳамчун Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гарди-
да буд, як сол нокифоя мебошад.

Аз ин рӯ,  зимни ироаи Паёми имсо-
ла Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон солҳои 2019-2021-ро Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ  эъ-
лон намуданд, ки ин иқдом барои рушди 
ҳамаҷонибаи деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  такони ҷиддӣ хоҳад бахшид.

Дар баробари расидан ба ҳадафҳои 
стратегии мамлакат, таваҷҷуҳи Сарвари 
давлат ба масъалаҳои муҳими дигар, ки 
ҷалби давлатро дар сатҳи миллӣ тақозо 
доранд, равона карда шуд.

Бо мақсади ба як кишвари индустриалӣ 
мубаддал кардани Тоҷикистон ва бо дар-
назардошти афзоиши ҳиссаи саноат дар 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва бо дарназар-
дошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли 
масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъ-
сиси ҷойҳои корӣ дар Паёми навбатӣ аз 
ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
саноатикунонии босуръати кишвар 
ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ эълон 
карда шуд. Ин иқдоми наҷиб, бе шубҳа, 
дар баробари дигар ҳадафҳои миллӣ 
иқтидори иқтисодии мамлакатро такон 
дода, мавқеи кишварро дар сатҳи бозори 
ҷаҳонӣ устувортар мегардонад.

Албатта, тавре Пешвои миллат зикр 
намуданд, барои расидан ба ин мақсад 
бояд амалишавии барномаҳои соҳавии 
қабулгардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
ба таври самаранок ва бо сифат таъмин 
карда шаванд.

Паёми имсолаи Сарвари давлат барои 
рушди соҳаи соҳибкорӣ басо саривақтӣ ва 
муҳим арзёбӣ гардид.

Дар Паёми Пешвои миллат бо 
мақсади дастгирии минбаъдаи фаъолия-
ти соҳибкорон дар кишварамон “300 рӯзи 
ислоҳот оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва 
беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ” 
амалӣ карда шуд, ки ин иқдом барои барта-
раф кардани монеъаҳои маъмурӣ, таъмин 
намудани самаранокии хизматрасониҳои 
давлатӣ ба соҳибкорон замина эҷод меку-
над.

Дар маҷмӯъ, Паёми Президенти мама-
лакат ба Маҷлиси Олии кишвар фароги-
ри масъалаҳои мавҷудаи тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқи мамлакат буда, барои руш-
ду инкишофи соҳаҳо ба ҳайси дастурамал 
арзёбӣ карда мешавад.

ФАйзуллозодА зАФАр ХАйрулло-
узви кумитаи иҷроияи ҳХдТ дар 

вилояти Хатлон, 
                   раиси ноҳияи Қубодиён

Паёми Пешвои миллат 
баёнгари Пешрафту тараққиёти 

мамлакат мебошад

Паёми навбатии Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии кишвар, дар воқеъ, фаро-
гири ҳамаҷонибаи масоили иқтисодию 
иҷтимоӣ, фарҳангиву маданӣ, сиёсати 
дохиливу хориҷӣ ва амниятии кишвар 
буда, бо зикри наҷибтарин дастовардҳои 
таърихии соли 2018, монанди оғози рас-
мии татбиқи ташаббуси  чоруми  ҷаҳонии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об-
Даҳсолаи байналмилалии амал «Об ба-
рои рушди устувор, солҳои 2018-2028» 
бо иштироки бевоситаи Роҳбари давлат 
дар Маҷмааи умумии Созмони Мила-
ли Муттаҳид; мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифтани чархаи аввали иншо-
оти тақдирсози аср НБО-Роғун ва ҳалли 
масъалаҳои дар тӯли зиёда аз ду даҳсола 
бавуҷудомадаи сиёсиву иқтисодӣ ва 
тиҷоратӣ бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон шурӯъ 
гардид.

Вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва вазифаҳо дар Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи  
ҳокимияти давлатии шаҳри Норак тамоми 
кӯшишу ғайрати худро  дар соли 2018 ра-
вона сохта, ба як қатор натиҷаҳои  назар-
рас  ноил гардид.

Ба шарофати пойдории истиқлолият, 
сулҳу оромӣ ва Ваҳдати миллӣ дар ҳама 
бахшҳои хоҷагии халқи шаҳр давра ба 
давра пешравию дигаргуниҳои назаррас 
ба амал омада истодааст.

 Даромади буҷети шаҳр дар  соли 2018 
тибқи  нақшаи  тасдиқшуда  дар шаҳр  
119,2 фоиз иҷро гардида, ба буҷет ба ҷои 
47,7 млн сомонӣ нақшаи пешбинишуда, 
56,9 млн сомонӣ маблағ ворид гардид, ки 
нисбати  нақша  9,2 млн. сомонӣ зиёд ме-
бошад.

Корхонаҳои саноатии шаҳр ба  маблағи 
2,0 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол на-
мудаанд, ки нисбати   соли гузашта 119,3 
фоиз ё ин ки 324,7  млн  сомонӣ зиёд  ме-
бошад. 

Дар ин давра дар нерӯгоҳҳои барқи 
обии Нораку   Бойғозӣ ба миқдори  12,9 
млрд.кВ/соат нерӯи барқ истеҳсол карда 
шудааст, ки  105 фоизро ташкил дода,  
нисбати   соли 2017 621,5 млн.кВ/соат 
зиёд мебошад.  

Соҳаи сайёҳӣ муаррифгари  расму 
оин, таъриху фарҳанг ва як василаи ғанӣ 
гардидани буҷет ба ҳисоб рафта, даво-
ми сол 14 гурӯҳи  меҳмонони дохилию 
хориҷӣ, дар ҳайати зиёда аз 863 нафар, 
аз ҷумла намояндагони Ҳизби умуми-
россиягии “Единая Россия”,   волии ви-
лояти Бадахшони Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон,   дар доираи баргузории 
Рӯзҳои фарҳангии Шоҳигарии Араби-
стони Саудӣ намояндагони фарҳанги ин 
кишвар, дар доираи баргузории Конфрон-
си байналмилалии  сатҳи  баланд «Об ба-
рои рушди устувор, 2018-2028»  гурӯҳи  
иштирокчиёни  конфронс бо роҳбарии 
муовини Дабири  кулли Созмони Милали 
Муттаҳид оид  ба масъалаҳои иқтисодӣ ва 
иҷтимоӣ ҷаноби Лию Женмин,   дар до-
ираи рӯзҳои кинои Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон    директори 
генералии Агентии миллии «Ӯзбеккино»,  
дар доираи ҷаласаи 3-юми вазирони адли-
яи кишварҳои  аъзои  Созмони ҳамкории 
Шанхай   вазири адлияи Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон ва   дар ҳошияи иштирок 
дар ҷаласаи Шӯрои сарони Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил дар шаҳри Душанбе  
Президенти  Ҷумҳурии Молдова, ҷаноби 

Игор Додон ба шаҳри Норак ташриф 
оварда, аз мавзеъҳои сайёҳию таърихии 
шаҳр дидан намуда, дар сатҳи баланд па-
зируфта шуданд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии шаҳр ба масъалаи ободонӣ, бунёд-
корию созандагӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир 
намуда, давоми сол бинои маъмурии 
шуъбаи муҳофизаи Вазорати корҳои до-
хилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр,  2 
адад майдончаи варзишӣ, айвонча барои 
бозии кӯдакон дар муассисаи томактабии 
№5, синфхонаи технологияи касбу ҳунар 
барои писарон дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №10, толори ошхона бо 
50 ҷойи нишаст дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №15, бинои иловагии  
таълимӣ  дорои  се  синфхона дар муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи умумии №16, як 
синфхона дар муассисаи таълимии №20  
мавриди истифода қарор дода  шуданд. 

Ба масоҳати 2,2 км ба деҳаи дурдаст-
тарини Олиҷгони ҷамоати деҳоти Дӯконӣ 
шаҳрвандон  бо хатти барқ таъмин гарди-
данд. Инчунин, дар деҳа 1 адад трансфор-
матори 63 кВА насб карда шуд.

Соҳибкорони шаҳр сиёсати созандаи 
Пешвои миллатро ҷонибдорӣ намуда, аз 
ҷониби соҳибкори маҳаллӣ майдонҳои 
варзишии футболбозӣ, волейболбозӣ, 
баскетболбозии муассисаи  таҳсилоти 
миёнаи умумии №17 бо тарҳу услуби 
замонавӣ, 2 синфхонаи иловагӣ  аз нав 
сохта шуда, ба истифода дода шуданд.

Илова бар ин, бо дастгирии корхонаю 
муассисаҳо, шахсони саховатпеша рангу-
бор намудани биноҳои баландошёнаи ду 
тарафи роҳи марказӣ оғоз гардида, корҳо 
дар ин самт идома доранд.

Бояд  қайд  намуд, ки моҳи октябри 
соли 2018 дар  назди  муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2 аз ҳисоби аҳолӣ сох-
тмони бинои иловагии таълимӣ оғоз гар-
дида, корҳои сохтмонӣ идома доранд.

Ҷиҳати амалӣ намудани ҳидоятҳои 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки дар фароварди Паёми хеш  
таъкид доштанд: “Мо бояд ташаббускор 
бошем, тамоми кӯшишу ғайрат, донишу 
малака ва қобилияти ташкилотчигии ху-
дро барои раҳнамоӣ кардани мардуми ша-
рифи Тоҷикистон ва ҳар фарди бонангу 
номуси ҷомеа ба корҳои ободонӣ сафар-
бар намоем.”

Дар шаҳри Норак низ дар маҷмӯъ сох-
тмон, таҷдид, азнавсозӣ ва таъмирӣ 177 
иншоот дар муддати се сол ба нақша ги-
рифта шудааст. 

Паёми Пешвои миллат ба мардуми 
шарафманди Тоҷикистон воқеан ҳамчун 
равшаннамоест, ки ҳар як сокини киш-
варро ба меҳнати содиқона барои расидан 
ба ҳадафҳои арзишманд раҳнамун сохта, 
танҳо бо нерӯи бузурги арзандаву обод-
кор мо метавонем ба дастовардҳои наҷиб 
ноил шавем.

Зеро саодати зиндагии ҳар фард аз 
амнияти веқеии диёр ва сарҷамъии ҷомеа 
маншаъ мегирад.

Аз ин рӯ, ин ду неъмати бузургро мар-
думи шарафманди шаҳри нурофарон азиз 
шуморида, баҳри расидан ба ҳадафҳои 
олии кишвар ва зиндагии шоиста азму та-
лош хоҳанд кард.

     
 ҳурМАТзодА  ФАТҳулло  зАриФ-

узви кумитаи иҷроияи ҳХдТ дар 
вилояти Хатлон, 

раиси  шаҳри  норак

Паёми Пешвои миллат 
равшаннамои зиндагист
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Дар асоси ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
дар ташкилоти ибтидоии 
«Бахши фарҳанг»-и ноҳия 
оид ба омӯзиш ва дар амал 
иҷро намудани самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ бо иштироки кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Саидҷалол 
Сатторов ва Ш.Набиев  хо-
ниши сиёсӣ гузаронида 
шуд. 

Дар назди аъзои ҳизб 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия Саидҷалол Сатторов 

баромад намуда, талаботи 
14 самти афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ-ро ба онҳо 
фаҳмонид. 

Аъзои ҲХДТ, муди-
ри китобхонаи марказии 
ноҳия М.Сайтоҷов, мудири 
осорхонаи таърихӣ–киш-
варшиносии ноҳия Амир 
Сайиди Мункӣ,   китобдор 
Ш. Ҳақназарова ва чанде 
дигарон баромад наму-
да, аз доир намудани чу-
нин суҳбати пурмуҳтаво 
изҳори қаноатмандӣ на-
муда, қайд карданд, ки дар 
тарғиби сиёсати созандаи 
Пешвои миллат, Президен-

ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
саҳми арзандаи худро мегу-
зоранд. 

 Дар хониши сиёсӣ ба 
ҳамаи суолҳои додашуда, 
аз тарафи кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ховалинг ҷавоби 
қаноатбахш гардонида шуд.

Баъди анҷоми суҳбат ба 
аъзои ташкилот талаботҳои 
Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал 
мекунем» фаҳмонида шуд. 
Ҳизбиён дар асоси аксияи 
мазкур иқдом гирифтанд, 
ки бо фароҳам шудани ша-
роит бо дастгирии якдигар 
ҷойҳои таъмирталаби клубу 
китобхона, осорхона ва ди-
гар муассисаҳои соҳаро аз 
таъмири хушсифат мебаро-
ранд. 

н.ХоВАлинГ

дар тарғиби сиёсати созандаи Пешвои 
миллат саҳми арзанда мегузорем 

Масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор бо мақсади шарҳу 
тавзеҳи нуктаҳои Паё-
ми имсолаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ама-
лисозии ҳадафҳои барнома-
вию Оинномавии ҲХДТ ва 
тарғибу ташвиқи самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон, дар таш-
килоти ибтидоии «Ҳифзи 
иҷтимоӣ», ки аъзояш кор-
мандони Раёсати Агентии 
суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 
дар ноҳияи Фархор мебо-

шад, вохӯрӣ доир намуданд.
Дар ин вохӯрӣ раиси 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Алиҷон Наза-
ров дар назди ҳозирин ба-
ромад намуда, нуктаҳои 
дахлдори Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро шарҳу 
тавзеҳ дода, ҳамчунин дар 
бораи дигар самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҳизбӣ 
ва ҳадафҳои барномавии он 
суханронӣ намуданд.

н.ФАрХор

татбиқи Паём вазифаи ҳамаи ниҳодҳои 
давлатӣ мебошад

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
ва чорабиниҳои ҳизбӣ дар 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ  ва оид ба татбиқи 
қисмати амалии Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» дар доираи Соли 
баланд бардоштани масъу-
лияти шаҳрвандӣ бо ишти-
роки кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Хуросон дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 

«Холмурод Муродов»-и 
ҷамоати шаҳраки Обикиик 
вохӯрӣ баргузор гардид.  

Дар вохӯрӣ  масъулин  
оид ба Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки аз 26-уми 
декабри соли 2018 бармео-
яд, эълон гардидани солҳои 
2019-2021  Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, ба фаъолият 

оғоз кардани чархаи якуми 
Нерӯгоҳи барқи обии Роғун, 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ ва моҳияти 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ  таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!”  андешаронӣ 
намуданд. 

Дар ҳудуди маҳалла   
Аксияи  тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!”  роҳандозӣ 
гардида, то имрӯз як қатор 
корҳои ободонӣ,  аз қабили 
ободу зебо гардонида-
ни гирду атрофи хонаҳои 
истиқоматӣ  корҳои созан-
дагиву ободонӣ  анҷом дода  
шуда, барои  аёдату  расони-
дани кӯмак ба оилаҳои ни-
ёзманди ҷомеа, маъюбону 
беморон, ятимону шахсони 
яккаву танҳо маслиҳатҳои 
судманд  дода шуд.      

н.Хуросон

барои ободонии маҳали зист  ва шукуфоии 
ватан талош мекунем!

Тибқи ҷадвали баргузо-
рии вохӯриву мулоқотҳо, 
ки дар маҷлиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Норак тасдиқ 
шудааст, дар ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ суҳбату 
вохўриҳо доир гардида ис-
тодаанд.  

Чунин вохӯрӣ дар таш-
килоти ибтидоии «Амонат-
бонк»  оид ба  шарҳу тавзеҳи 
нуктаҳои Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии  
Ҷумҳурии  Тоҷикистон, ки 
санаи 26 декабри соли 2018 

оғози татбиқи аксияи ҳизбии “якҷоя 
ҳал мекунем!” дар ташкилотҳои 

ибтидоии ҳизбӣ
ироа гардид ва   самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ доир карда шуд. 

Дар вохӯрӣ  муовини ра-
иси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар шаҳри Норак  Сабзалӣ 
Зоиров иштирок дошта,   
оид ба  нуктаҳои муҳими   
Паёми имсолаи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон,  баромад на-
муда қайд намуд, ки дар 
Паёми имсола Пешвои 
миллат  соли 2018-ро соли 
воқеан  таърихӣ  унвон на-
муданд. Зеро дар самти си-
ёсати хориҷии  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2018 
бо оғози расмии татбиқи 
ташаббусҳои ҷаҳонии дар 
самти об, ба сатҳи шари-
ки стратегӣ боло бурдани 
муносибатҳои Тоҷикистону 
Ӯзбекистон, дар самти си-

ёсати дохилӣ- ба истифо-
да додани агрегати якуми 
НБО-и Роғун ва ғайраҳо 
ноил гардидааст.

Инчунин, дар  амал 
татбиқ намудани қисмати 
тарғиботию амалии Ак-
сияи ҳизбии “Якҷоя ҳал 
мекунем!”дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Амо-
натбонк” ба роҳ мон-
да шуда, дар ташкилоти 
номбурда корҳои аз нав 
барқароркунии панҷараҳо, 
рангубори берунии бинои 
мазкур, таъмири роҳравҳои 
назди бинои корхона, ши-
нонидани гулҳои мавсимӣ 
идома дорад.

ш.норАк

Вохӯрии навбатии кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант 
дар ҳайати мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва мат-
буоти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳр Валиев 
Суҳроб ва роҳбари намоян-
дагии ТҶҶ «Созандагони 
Ватан» Ризомова Гулан-
дом оид ба баррасии шарҳу 
тавзеҳи Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо сокинони 
ҷамоати деҳоти Гулистони 
деҳаи Гулистон  баргузор 
гардид.

Зимни вохӯрӣ мудири 
шуъбаи таблиғот, итти-
лоот ва матбуоти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳр Валиев Суҳроб дар 

бораи дастовардҳои дар 
солҳои охир бадастовар-
даи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
самтҳои асосии сиёсати до-
хилию хориҷии мамлакат  
барои давраҳои оянда,  пеш-
бурди манфиатбори сиёсати 
хориҷӣ ва таъмини пеш-
рафти соҳаҳои иқтисоду 
саноат, энергетика, роҳу 
нақлиёт, амнияту мудофиа, 
ҳифзи ҳуқуқу тартибот, 
тандурустӣ, фарҳанг, илму 
маориф, ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, ҷавонон, варзиш ва 
сайёҳӣ, ки аз Паёми Сар-

вари давлат бармеояд, 
андешаронӣ намуда, иброз 
дошт, ки ҳамаи захираву 
имкониятҳои мавҷуда ба 
ҳалли масъалаҳои ҳифзи 
фазои орому осудаи зин-
дагии шаҳрвандон, ра-
сидан ба меъёрҳои ба-
ландтари некӯаҳволии 
мардум ва шароити боз ҳам 
беҳтари иҷтимоӣ, тақвияти 
қонуният,  адолат ва дар 
маҷмӯъ ба таъмини амни-
яти давлат, шаҳрвандон ва 
ҷомеа равона карда шуда-
аст.

ш.леВАкАнТ

иқдомҳои Пешвои миллат  шаъну эътибори 
тоҷиконро дар миқёси ҷаҳон баланд намуд

Намояндагони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 
дар ташкилоти ибтидо-
ии «Фарҳангчиён» тибқи 
нақшаи тасдиқгардида 
ва дастуру супоришҳои 
мақомотҳои болоии ҳизбӣ 
баҳри расонидани муҳтавои 
Паёми Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

ва муаррифии самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ 
вохӯрӣ доир намуданд.

Дар вохӯрӣ  Неъма-
тов Абдулҷаббор мудири 
шуъбаи таблиғот, иттило-
от ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин ва  
Ҳошимов Абдураҳим му-
тахассиси шуъбаи ташкилӣ 

ва баҳисобгирии Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин ишти-
рок дошта, атрофи   Паё-
ми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
эълон гардидани солҳои 
2019-2021 Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ,  сиёсати дохилӣ 
ва хориҷии кишвар, ки дар 
Паём ироа гардиданд ва 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ андешаронӣ 
карданд. 

   
н.ш.шоҳин

фарҳанг Пояи  устувори давлату миллат аст! 

Кормандони  Кумитаи  
иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи  
Носири  Хусрав  дар партави  
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!”  шанбегӣ  
баргузор  намуда, замини 
атрофи  бинои  Кумитаи  
иҷроияи ноҳиявии  ҳизбро   
шудгор ва  бехи  ниҳолҳоро   
нарм   карданд.   Инчунин,  
дар ин рӯз дар саҳни бинои 
маъмурии Кумитаи иҷроия 
гулҳои ороиширо шинони-
данд, ки ба ҳусни  он зебоӣ 
бахшид. 

Ҳизбиёни ноҳияи Но-
сири Хусрав ният доранд 
бо ҷалби фаъолон, аъзо ва 

ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, 
аъзои намояндагии ТҶҶ 
“Созандагони Ватан”  дар 
доираи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!” дар 

корҳои кабудизоркуниву  
ободонӣ  саҳми назаррас 
гузошта, ҷашни 30 солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
сазовор истиқбол намоянд.  

н.н.ХусрАВ

таблиғот тавассути корҳои созандагиву 
ободонӣ вусъати тоза мегирад

Масъулини Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Дӯстӣ вобаста ба  
ҷадвали тасдиқгардида, 
оид ба корҳои ободонӣ 
ва созандагӣ бахши-
да ба ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии деҳаи ба номи 
А.Лоҳутии ҷамоати деҳоти 
Ҷиликӯл Аксияи тарғиботӣ-
амалии  ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!»-ро 
доир намуданд. 

Дар Аксияи мазкур аъзо 
ва ҷонибдорони ҳизб иш-

тирок дошта, дар  корҳои 
ободонӣ,  тоза намудани 
ҷӯйбору роҳравҳои байни 
деҳа, кашонидани партовҳо,  
буридани дарахтони хушк  
саҳм гузоштанд. 

 Раиси ташкилоти ибти-
доии ҳизбии деҳа Шарипов 

Мирзобек дастаҷамъона 
бо аъзову ҷонибдорони 
ҲХДТ иқдомҳои созан-
даи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстиро   
ҳамаҷониба дастгирӣ наму-
данд.

н.дӮсТӣ

рушди маҳал аз вусъати корҳои ободонӣ 
маншаъ мегирад
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дАр росТои соли БАлАнд БАрдошТАни МАсъулияТи шАҳрВАндӣ  

Дар ноҳияи Ёвон баҳри 
баррасӣ ва амалисозии 
нуктаҳои Паёми Асосгузо-
ри сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷамъомаду вохӯриҳо баргу-
зор гардида истодаанд.

Чунин як вохӯрӣ дар Бе-
морхонаи марказии ноҳия 
бо иштироки кормандони 

масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия доир карда 
шуд.

Тавре зикр гардид, 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни 
ироаи Паёми имсолаи хеш 
ба Маҷлиси Олии кишвар 
самтҳои тараққиёти мам-

лакатро вобаста ба вазъи 
ҷаҳони муосир ва бо дарна-
зардошти пешомадҳои сиё-
сию иқтисодӣ ва иҷтимоию 
фарҳангӣ муайян ва му-
шаххас намуданд. Амали-
созии ин ҳуҷҷати аҳамияти 
стратегидошта аз ҳар фарди 
ватандӯст, дар навбати аввал 
аз  фаъолони ҷомеа ҳисси 
баланди масъулиятшиносӣ 
ва ватандӯстиро тақозо 
менамояд ва моро водор 
месозад, ки баҳри анҷом 
додани корҳои бунёдкори-
ву созандагӣ ва расидан ба 
асолати миллӣ беш аз пеш 
масъулиятшинос бошем. 

н.ёВон

амалисозии нуктаҳаи асосии Паёми  
Пешвои миллат  масъулияти шаҳрвандӣ ва 

ватандории ҳар як сокини мамлакат аст

Бо мақсади амалигар-
донии дастуру супоришҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки дар Паё-
ми худ санаи 26 декабри 
соли 2018 ба Маҷлиси 
Олии кишвар ироа на-
муда буданд ва дар асо-
си нақша- чорабиниҳои 
тасдиқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён баҳри дастгирии 
оилаҳои ниёзманди ҷомеа 
иқдоми ватандӯстонаи на-
вбатии  ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии ҷамоати шаҳраки 

“Қубодиён” ва бо дастги-
рии узви фаъоли ҲХДТ, 
соҳибкори муваффақ  
Ҳайбуллоев Табибулло   дар 
партави Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!”  ба 
оилаи  ниёзманди ҷомеа 
Хоҷаева Ҳафиза,  аз қабили 

орд, равған, шакар, макарон, 
биринҷ ва дигар маводҳои 
анвои ширинӣ  кӯмаки 
моддӣ расонида шуд. Чунин 
корҳои сахо аз ҷониби фа-
ъолон, аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён  
идома доранд.

н.ҚуБодиён 

дастгирии ниёзмандон беҳтарин хайр аст!

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии “Беморхо-
наи Хатлон” бо мақсади 
баррасӣ ва шарҳу тавзеҳи 
Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-

вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
бо иштироки васеъи аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ вохӯрӣ 
баргузор гардид.

Нахуст, Саъбагул Вали-
ева  раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 
дар хусуси моҳияти Паём 
андешаҳояшро баён на-
муда, қайд дошт, ки  Пеш-
вои миллат дар Паёми худ 
ҳар як шахсро гаштаю 
баргашта ҳушдор дод, ки 
садоқатмандона ва софди-
лона ба халқу Ватани хеш 
кор кунад.

Баъдан дар фазои 
тантанавӣ шаҳодатномаҳои 
ҳизбӣ ба аъзои нави ҲХДТ 
барои шомил шудан ба сафи 
ҳизб тақдим карда шуд.

ш.кӮлоБ

Паём раҳнамо ба ояндаи дурахшон аст!

Дар иҷрои қисмати ама-
лии Аксияи ҳизбии «Якҷоя 
ҳал мекунем!» роҳи мо-
шингарди деҳаи Гулистон 
аз ҷониби соҳибкорону 
сокинони деҳаи Гулистон 
сангфарш карда шуда ис-
тодааст. Ҳар рўз аз 12 то 20 
нафар сокинони деҳаи Гу-
листон ба ҳашар баромада,  
дар сангфарш кардани роҳ 
ҳиссаи худро гузошта ис-
тодаанд.

Мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва матбу-
оти Кумитаи иҷроия Гадоӣ 
Сайдалиев бо ҳашарчиён 
вохӯрда,  дар бораи Па-
ёми навбатии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии кишвар 
суханронӣ  карда,  қайд 
намуд, ки корҳои обо-
дониву созандагӣ барои 
сазовор истиқбол гириф-
тани ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

солҳои 2019-2021 аз тара-
фи Пешвои миллат, Пре-
зиденти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон эълон 
кардани Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ роҳандозӣ шуда 
истодаанд. 

н.ҳАМАдонӣ

корҳои ободонию  созандагӣ ба муносибати 
ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии 

ҷумҳурии тоҷикистон

Вохӯрии навбатии кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Муъминобод бо фаъолон 
ва истиқоматкунандагони 
кӯчаи  ба номи И.Сомонӣ 
оид ба баррасии Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ баргузор гардид. 

Дар вохӯрӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия  Салоҳиддин Мир-

ҳхдт – ҳизби Пешбаранда  ва нерӯи созанда 
дар ҷомеаи муосир

зобаротзода  оид ба Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ба Маҷлиси  Олӣ ки санаи 
26.12.2018 ироа гардид, 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ, аз ҷумла 
пешгирии гаравиши шо-
милшавии шаҳрвандон, 
алалхусус ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротӣ, риояи 
фарҳанги либоспӯшӣ, эҳёи 
ҳунарҳои мардумӣ, пешгирӣ 
аз хурофоту бегонапарастӣ, 
тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ, 
ба волидайн фаҳмонидани 
моҳияти хизмат дар сафи 

Артиши миллӣ ҳамчун мак-
таби ҷасорату мардонагӣ, 
ҷалби наврасону ҷавонон 
ба ихтирооту технологияи 
муосир, омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ, риояи талаботи 
қонунҳои миллӣ,  сазовор 

ва бо дастовардҳои назаррас 
истиқбол гирифтани  ҷашни 
пурифтихори миллат 30-со-
лагии  Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
андешаронӣ карда,  ишти-
рокдоронро ба корҳои со-
зандагиву бунёдкорӣ даъват 
намуд.   

Инчунин, дигар шах-
сони даъватӣ низ фикру 
андешаҳои хешро баён кар-
да,  ба суолу дархостҳои со-
кинон ҷавобҳои мушаххас 
гардониданд. 

н.МуъМиноБод

Бо ибтикори Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
ҷиҳати татбиқи Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони  «Якҷоя ҳал 

мекунем!», бо мақсади сазо-
вор таҷлил кардани ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар ташкилоти 
ибтидоии «Пахтакор-2»-и 
ҷамоати деҳоти 50-солагии 
Тоҷикистон ҳашари умумӣ 
баргузор гардид. 

Ҳамзамон, дар ама-
лишавии корҳои ободонӣ 
корманди масъули Ку-
митаи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб Ҷамолиддини 
Маҳмадшариф мутахас-
сиси шуъбаи ташкилӣ ва 
баҳисобгирии Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб  оид 

ба ҷалби аҳли ҷамоатчигӣ ба 
корҳои ободонӣ, бунёдко-
риву созандагӣ, ки ин ҳама 
аз самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ мебо-
шанд,  ибрози ақида наму-
да, бо ҳамроҳии сокинони 
деҳаи мазкур роҳи байни 
деҳа, ки солиёни дароз фар-
суда шуда,  рӯи таъмирро 
надида  буд, дастаҷамъона 
зиёда аз як километр роҳро 
сангфарш карда,  корҳо дар 
2 км роҳи боқимонда барои 
сангфаршу мумфаршкунӣ 
идома доранд. 

н.А.ҶоМӣ

аксияи ҳизбии  «якҷоя ҳал мекунем!»  сокинонро  
атрофи  ғояҳои созанда муттаҳид кард

Дар Беморхонаи мар-
казии №2-и   ҷамоати 
деҳоти Пахтаободи ноҳияи 
Шаҳритуз вохӯрии навба-
тии вакилони Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Са-
дриддинзода Бадриддин ва 
Ахмедов  Мирзоанвар бар-
гузор гардид. 

Дар ин вохӯрӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳияи Шаҳритуз Шаропов 
Ҳомидҷон, сардухтури Бе-
морхонаи № 2 Шомуродов 
И, иштирок ва суханронӣ 
намуданд. 

Мақсади асосии 
вохӯриҳо расонидани 
нуктаҳои асосии Паёми на-
вбатии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
ба сокинони дурдасти маҳал  
мебошад.

Инчунин,  дар вохӯрӣ 
оид ба пешгирии ҷавонону 
наврасон аз шомилшавӣ ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, 
пешгирии ҷудошавии 
оилаҳои ҷавон, худкушию 
худсӯзӣ, тарғиби тарзи 
ҳаёти солим, пешгирӣ аз 
бемориҳои сироятӣ, руш-
ди ҳунарҳои мардумӣ, 

ҷалби  шаҳрвандон ба кас-
бу ҳунарҳои мардумӣ, тар-
бияи дурусти фарзандон, 
риояи талаботи қонунҳои 
миллӣ  андешаронӣ на-
муда,  ҳамзамон  моҳияти   
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!»-
ро ба  ҷамъомадагон 
фаҳмониданд. 

н.шАҳриТуз

дар ҳифзи сиҳатии омма масъулият дорем!
Кормандони  Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Кушониён бо 
аъзои ташкилоти ибтидо-
ии “Сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ”  вохӯрӣ бар-
гузор намуданд.

Дар вохӯрӣ  масъу-
лин оид ба шарҳу тавзеҳ 
ва татбиқи Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пеш-
вои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки аз 26-декабри соли 
2018 бармеояд, самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ, ба фаъолият оғоз 
кардани чархаи якуми 
НБО-и Роғун, эълон гар-

дидани солҳои 2019-2021 
Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва моҳияти Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!»  
ҳарф зада, иштирокдо-
ронро ба корҳои созанда-
гиву бунёдкорӣ,  расидан 
ба қадри хизматҳои бе-
назири Пешвои миллат 

дар рушду нумуи кишвар 
раҳнамоӣ намуданд.

Дар охир дар до-
ираи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни “Якҷоя ҳал мекунем!”  
ба як нафар зани танҳо  
ба маблағи 200 сомонӣ 
кӯмаки молиявӣ расони-
да шуд. 

н.кушониён

дар доираи аксияи ҳизбии “якҷоя ҳал 
мекунем!” ба ниёзмандон низ ғамхорӣ  

карда мешавад 
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Зери ин унвон 
тибқи ҷадвали баргу-
зории хонишҳои сиёси 
ва чорабиниҳои ҳизбӣ 
дар ташкилотҳои ибти-
доии ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ барои 
нимсолаи якуми соли 2019 
дар ташкилоти ибтидоӣ 
ҳизбии «Дандонпизишк»-и 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 

вохӯрӣ баргузор гардид.
Дар вохӯрии мазкур 

кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия Алиев Зафар ва Асоев 
Хизриддин иштирок дош-
та, оид ба шарҳу тавзеҳи 
Паёми навбатии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26 декабри 
соли 2018 бармеояд, инчу-
нин оид ба баланд бардош-
тани маърифат ва масъули-
яти шаҳрвандон бо мақсади 
пешгирӣ аз паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ сухан-
ронӣ намуданд. 

Дар анҷоми вохӯрӣ ак-
сияи ҳизбии таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!” бар-
гузор гардид, ки аз ҷониби 
ташкилоти ибтидоӣ ҳизбии 
«Дандонпизишк»-и ноҳия 
ба шахсон аз оилаҳои кам-
бизоат табобати ройгон ра-
сонида шуд.

н.Ҷ.БАлХӣ

Паём роҳнамои зиндагии ҳар яки мо!

Бо мақсади шарҳу 
тавзеҳи нуктаҳои асосии Па-
ёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳуриии 
Тоҷикистон дар шаҳри Бох-
тар вохӯрӣ баргузор гардид. 

Дар вохӯрӣ узви гурӯҳи 
вакилии ҲХДТ дар Маҷлиси 
вакилони халқи шаҳри Бох-
тар Иброҳимзода Неъматул-
ло Абдусалом, муовини сар-
дори Раёсати ҳамоҳангсозии 
мақомоти худидоракунии 
деҳоти Дастгоҳи Иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Валиев 
Боймаҳмад, мудири шуъбаи 
маҳаллаҳои шаҳри Бохтар 
Ишмуродов Ҳаким ва дигар 
фаъолону сокинон иштирок 
намуданд.

Дар рафти суханронии 
худ узви гурӯҳи вакилии 
ҲХДТ дар Маҷлиси ваки-
лони халқи шаҳри Бохтар, 
муовини раис-роҳбари 
дастгоҳи КИ ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон Иброҳимзода 
Н.А ёдовар гардид, ки тавре 
аз Паёми Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-
меояд, солҳои 2019-2021 
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ эъ-
лон гардидааст. Дар ин 
росто Пешвои миллат як 
қатор дастуру супоришҳоро 
ҷиҳати бо корҳои обо-
дониву созандагӣ ва бо 
дастовардҳои бузурги 
меҳнатӣ истиқбол ги-
рифтани 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
тавсияву ҳидоятҳои муфид 
пешниҳоди мо карданд. 

Дигар иштирокдорон 
низ вобаста ба нуктаҳои 
муҳими дар Паём зикргар-
дида баромад намуданд. 

ш.БоХТАр

дар суҳбатҳо мебояд вазифагузориҳоро бо 
назардошти қишри шунаванда баён кард

Дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии «Кӯлоб» бо иш-
тироки намояндагони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Вахш мудири шуъ-
баи  кор бо ҷавонони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ Ёров 
Худойдод, мудири шуъбаи  
таблиғот, иттилоот ва мат-
буот Даминов Илҳом ва му-
тахассиси шуъбаи  таблиғот, 
иттилоот ва матбуот Негма-
тов Азизулло тибқи ҷадвали 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Вахш оид ба 
татбиқи амалии Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 

таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» ва самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҳизбӣ 
вохӯрӣ баргузор гардид.       

Зимни вохӯрӣ Негматов 
Азизулло  оид ба нуктаҳои 
асосии  Паёми имсолаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба сухан 
баромада қайд намуд, ки 
22-марти соли ҷорӣ дар Рӯзи 
байналмилалии захираҳои 
об татбиқи ташаббуси чо-
руми ҷаҳонии мо дар соҳаи 
об Даҳсолаи байналмила-

лии амал «Об барои рушди 
устувор 2018-2028» бо иш-
тироки Роҳбари давлат дар 
Маҷмааи умумии Созмони 
Милали Муттаҳид  расман 
оғоз гардид. 

Дар шароити тағйирёбии 
иқлим, ки масъалаи ҳифзи 
манбаъҳо ва захираҳои оби 
тозаи ошомиданӣ ба яке аз 
мушкилоти асосии марду-
ми сайёра табдил ёфтааст, 
Тоҷикистон дар ин самт 
ҳамчун кишвари ташаббу-
скор ва пешсаф дар арсаи 
ҷаҳонӣ эътироф гардидааст. 

Дар охир раиси ташки-
лоти ибтидоии ҳизбӣ Юсу-
пов Раҷаб бо иштирокчиён 
ба ҳашари дастаҷамъона 
баромада, дар тоза кардани 
ҷӯйҳои обгузар ва атрофи 
маҳали зисти худ аз партову 
алафҳои  бегона  саҳм гу-
зоштанд. 

н.ВАХш

ташнаро як қатра об аз ганҷи дунё беҳтар аст... 

Бо мақсади иҷрои 
ҷадвали хонишҳои сиёсӣ 
дар ташкилоти ибтидоии 
«ҷамоати деҳоти Гулистон» 
бо иштироки раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ Сафарова Ҳафиза ва 
кормандони масъули Куми-
таи иҷроия хониши сиёсӣ 
баргузор гардид.

Ҳамзамон,  Сафарова 
Ҳафиза оид ба самтӽои афза-
лиятноки фаъолияти ҳизбӣ 
ва атрофи Паёми Пешвои  
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки рȳзи 26.12.2018 
ироа гардид,  суханронӣ на-
муда,  қайд кард, ки мақсади 
ироаи Паём аз он иборат 
аст, ки ҳар сокини ин киш-
вар вазифаи худро дар 
роҳи давлатсозӣ ватандорӣ 

ба таври амиқу дақиқ му-
айян ва дар амал татбиқ 
созанд. Агар дурустар ба 
моӽият ва манфиати Паёми 
Пешвои миллат аҳамият 
диҳем, дар он роӽи ҳалли 
тамоми мушкилоти нафақат 
ҷамъият, балки ҳар фард 
дар алоӽидагӣ нишон дода 
шудааст.

Зимни вохӯрӣ мавсуф 
оид ба эълон гардидани соли 
2019-2021 Солӽои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ, ки бо мақсади 
инкишофи инфрасохтори 
деҳот пеш аз ҳама ҳалли 
масоили иҷтимоии ҷомеа 
хусусан сокинони деҳот 
муаррифӣ шуд, суханронӣ 
намуда, ӽозиринро баӽри 
ободу зебо гардонидани 
маӽали худ ва зиёд наму-
дани корҳои созандагию 
бунёдкорӣ даъват ба амал 
овард.

н.Восеъ

татбиқи Паёми Пешвои миллат вазифаи мо 
фаъолони ҷомеа аст

Бо мақсади расонидани 
мазмун ва муҳтавои Паёми 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ -Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон намоян-
дагони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия, аҳли 
зиё, кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ бо кормандони 
Беморхонаи ҷумҳуриявии 
клиникии ноҳияи Данғара 
вохӯрии судманд доир гар-
дид. 

Зимни вохӯрӣ атрофи 
нуктаҳои муҳими Паёми 
навбатии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ,  Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,  
аз  ҷумла  дастовардҳои за-
мони соҳибистиқлолии мам-
лакат хусусан рӯйдодҳои 
муҳим ва таърихии соли 
2018 - оғоз гардидани 
пешниҳоди чоруми сатҳи 
байналмилалии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мосоили 

масъулияти мо аз тарғиби Паём сар мешавад!

об, Даҳсолаи байналмила-
лии амал “Об барои руш-
ди устувор, солҳои 2018-
2028”, беҳтар гардидани 
муносибатҳои дуҷониба 
миёни Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон расидан ба сатҳи 

шарикии стратегӣ, ба фаъо-
лият оғоз намудани чархаи 
аввалини Нерӯгоҳи барқи 
обии Роғун, коҳиш ёфтани 
сатҳи камбизоатӣ, саноа-
тикунонии кишвар ҳамчун 
ҳадафи чоруми стратегӣ, 
раванди гузаштан аз модели 
давлати аграрӣ-индустриалӣ 
ба индустриалӣ-аграрӣ, эъ-
лон гардидани солҳои 2019-
2021 – Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
суханронӣ намуданд. 

н.дАнҒАрА  

Дар асоси  ҷадвали 
баргузории вохӯриву 
мулоқотҳо ҷиҳати баррасӣ 
намудани самтҳои афзали-
ятноки ҲХДТ ва фаҳмонда 
додани ҳадафи эълони 
соли 2019 барои сохторҳои 
ҳизбии вилояти Хатлон   
Соли баланд бардошта-
ни масъулияти шаҳрвандӣ  
дар ташкилоти ибтидоии 
«Роҳсоз»-и ноҳия  хониши 
сиёсӣ роҳандозӣ гардид.  

Вохӯрӣ бо ишти-
роки масъулони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ ва аъзоёни 
фаъоли ташкилоти ибти-
доии «Роҳсоз» бо тариқи 
суҳбат сурат гирифта, дар 
он масъалаҳои мумбра-

ми рӯз сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии кишвар, ки дар 
Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олӣ бармеоянд,  
мавриди баррасӣ қарор ги-
рифтанд.

Ҳамчунин, дар раф-
ти мулоқот оиди тарби-
яи ҳарбӣ-ватандӯстии  
ҷавонон, тарғиби фарҳанги 
миллӣ ва пешгирӣ аз 

бегонапарастӣ миёни 
ҷавонон фикру андешаҳо 
шунида шуд.

Дар охир, раиси таш-
килоти ибтидоӣ Мирзоев 
Талбӣ зимни суханронӣ 
иброз дошт, ки ҷиҳати 
иҷрои саривақтии сиёсати 
бобарори Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
кормандони корхонаро ба 
ташаббусҳои наҷибона ра-
вона месозад.

н.ПАнҶ

ташкилоти ибтидоии роҳсоз татбиқи 
соли баланд бардоштани масъулияти 

шаҳрвандиро хуб  қабул намуд

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Темурмалик  бо 
мақсади сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дар доираи татбиқи 
Аксияи ҳизбии «Якҷоя 
ҳал мекунем!» ҳамчунин  
бобати иҷрои ҷадвали 
тасдиқгардидаи  баргузо-
рии вохӯрию мулоқотҳо, 
ҳамзамон  оид ба баланд 
бардоштани масъулияти 
шаҳрвандӣ дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии «Темур-
малик» вохӯрии навба-
тии  кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Темурмалик  бо корман-
дони Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Темурмалик     баргузор гар-
дид. 

Дар рафти мулоқот 
самтҳои  афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ, Паёми на-
вбатии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон,  30-со-
лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ  мав-
риди баррасӣ қарор гириф-
танд.

Баъдан вобаста  

ба  татбиқи қисмати 
тарғиботию амалии Аксияи 
ҳизбии «Якҷоя ҳал меку-
нем!» бо ташаббуси узви 
Кумитаи иҷроияи вилоятӣ 
ва ноҳиявии  ҲХДТ, раиси 
ноҳия Аслзода Эмомид-
дин Муҳриддин корман-
дони мақомот ба ҳашари 
дастаҷамъона баромада,  
дар хиёбони маркази ноҳия 
дарахтони ҳамешасабзи 
арча шинониданд. 

н.ТеМурМАлик

сарсабзиву хуррамии ватан мақсаду мароми 
ҳамешагии мост!

Тибқи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
дар ташкилоти ибти-
доии ҷамоати деҳоти 
“Тоҷикистон” хониши 
сиёсӣ оид ба самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ 
баргузор гардид. 

Зимнан  раиси Кумитаи 
иҷроия ноҳиявии ҲХДТ 
Мирзозода Исуф баромад 
намуда, қайд кард, ки бо 
дастуру ҳидоятҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Раиси 
муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва дав-
лату Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида ба 
сазовор истиқбол наму-
дани ҷашни 30-солагии 

Истиқлолияти давлатӣ чи 
қадар корҳои бунёдкори-
ву созандагӣ ва сохтмони 
биноҳои маъмуриву маишӣ 
дар сатҳи баланд идома до-
ранд.    

Ҳамчунин дар идо-
маи суҳбат дигар шахсони 
давъатӣ оид ба мушкилоти 
ҷойдошта, тарбияи фарзан-
дон дар роҳи дуруст, омода 
намудани ҷавондухтарон 

ба зиндагии мустақилона 
ҳарф зада, баён доштанд, 
ки модарону занон дар ин  
самт диққати ҷиддӣ диҳанд, 
масъулияти баланд дошта 
бошанд то ин, ки дар оянда  
бо қадамҳои устувору масъ-
улияти  баланди ватандӯстӣ 
Ватани хешро боз ҳам обод-
тар  созем.

н.БАлҶуВон

оилаи солим кафолати фардои дурахшон 



№ 2, 23 январи соли 2019 7Њамрози халќ

(идома аз саҳифаи 2)
ҳифзи ҳуқуқ, ки дар ҳолати иҷрои 
вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, 
бо истифода аз силоҳи оташфишон 
ҳуҷумҳои мусаллаҳона анҷом доданд. 
Дар натиҷа 10 хизматчии мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ба ҳалокат расида, 7 нафар 
бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхона 
бистарӣ гардиданд. 

Шукр, ки ба ин амали хиёнатко-
ронаву хабисонаи худ даст наёфтанд, 
вагарна вазаъият аз солҳои 90-ум дида 
вазнинтар мешуд. Зеро бо дахолати 
бештари гурӯҳҳои манфиатхоҳи хориҷӣ 
дигар ин оташи ҷангро дар зарфи сад 
сол ҳам хомӯш карда намешуд. Агар ба 
дафтари аъмоли аъзои ТЭТ ҲНИ дар да-
воми солҳои баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ, 
ки ҳамин ҷанг ҳам маҳз бо айби онҳо 
ва аз ҷониби гурӯҳҳои мусаллаҳи онҳо 
ташкил шуд, нигарем, ҳатто дар замони 
осоишта, ки давлат тамоми шароитро 
барои фаъолияти сиёсии онҳо фароҳам 
оварда буд, аз хоҷагони хориҷии пеши-
ни худ на танҳо рӯ нагардонданд, бал-
ки хоҷагони наву маблағгузорони нав 
ёфта, ба арзишҳои Ваҳдати миллӣ хиё-
нат карданд. Дар давоми солҳои 2010-
2015 аз ҷониби аъзоёи ТЭТ ҲНИ содир 
кардани беш аз 40 ҷинояти вазнин ва 
махсусан вазнин ба қайд гирифта шуда-
аст, ки аксарияти онҳо ҷиноятҳои дорои 
хусусияти экстремистӣ ва террористӣ, 
аз ҷумла барангехтани кинаю адова-
ти динӣ, иштирок дар иттиҳодияҳои 
ҷиноятӣ ва экстремистию террористӣ, 
даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи 
зӯроварӣ тағйир додани сохти консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ме-
бошанд. Алоқамандии аъзои ТЭТ ҲНИ 
ба куштори даҳҳо нафар шаҳрвандони 
бегуноҳ дар ҷараёни тафтишоти 
парвандаҳои ҷиноятӣ тасдиқи худро 
ёфтааст. Аз ҷумла, исбот карда шуд, 
ки раиси бахши ТЭТ ҲНИ дар ноҳияи 
Рашт Давлатов Ҳусниддин ба ташки-
лоти террористии “Ансороллоҳ” таҳти 
роҳбарии Раҳимов Абдулло бо лақаби 
“мулло Абдулло” ва Давлатов Аловид-
дин бо тахаллуси “Алӣ Бедакӣ”, ки соли 
2010 дар водии Рашт нисбат ба 25 нафар 
хизматчии ҳарбии Вазорати мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон акти террористӣ 
содир намудааст, шомил буд.

Тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ 
ва санҷишҳои гузаронидаи мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи кишвар раванди шомил-
шавии аъзои ТЭТ ҲНИ-ро ба сафи таш-
килоти байналмилалии террористии бо 
ном “Давлати исломӣ”, ки бо ҳалномаи 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фа-
ъолияташ дар ҳудуди кишвар манъ кар-
да шудааст, ошкор намуд. Мақомоти 
дахлдор зимни азназаргузаронии 
манзилҳои истиқоматии роҳбарону фа-
ъолони ТЭТ ҲНИ фиттаҳо бо наворҳои 
видеоӣ, ки дар онҳо куштору таркишҳо 
ва дигар амалҳои ваҳшиёнаи ҷангиёни 
«Давлати исломӣ» сабт гаштаанд, да-
рёфт намуданд. Айни замон, ки парда аз 
рӯи аъмоли нопоки аъзою симои воқеии 
ТЭТ ҲНИ бардошта шуд, онҳо фаъоли-
яти террористӣ-экстримистиашонро 
рӯйирост карда, аз ҷониби хоҷагони 
хориҷиашон ошкоро дастгирӣ ёфта ис-
тодаанд. 

Ин воқеиятро мусоҳибаи Собиршо 
Ҳасанов (як ҷавони аз доми фитнаҳои 
ТЭТ ҲНИ базур раҳоёфта) бо АМИТ 
“Ховар” собит сохт, ки чаро ҷавонони 
дар Ватан муътадилу боадаб яку якбора 
дар хориҷ иртиҷоӣ мешаванду нисбат ба 
Ватану миллати худ таҳқиру носазогӯӣ 
оғоз мекунанд ва ин таҳқирномаҳои 
онҳо тариқи видео дар интернет зуд 

паҳн мегарданд. Чунин ҳолатҳое бу-
данд, ки ҳатто волидонашон дар ҳолати 
шок монда, фарзандони худро аз тарзи 
гуфтору баёни ақидаашон қариб наши-
носанд.

Таърихи сиёҳи фаъолияти ТЭТ 
ҲНИ собит кардааст ва дар мусоҳибаи 
Сайҷалол Сияҳаков, собиқ муовини 
сардори созмони амнияти Наҳзати ис-
ломии Тоҷикистон бо нашрияи “Хат-
лон” низ зикр гардидааст, ки ТЭТ ҲНИ 
дар гумроҳсозии муҳоҷирон ҳанӯз 
аз замони ҷанги шаҳрвандӣ таҷриба 
андӯхтааст. Маҳз дар ҳамон давра бо 
супориши хоҷагони хориҷиашон дар 
кишвар нооромиҳоро роҳандозӣ карда, 
мардумро ба гурехтан ба Афғонистон 
ташвиқ мекарданд ва касоне, ки “гуре-
за” шудан намехостанд, кушта мешу-
данд. 

Имрӯз аксарияти ҷавонони мо 
ҳушёру зирак ва аз авзои сиёсии 
ҷомеаи ҷаҳонӣ бохабаранд. Зимнан, 
ҷавонон бояд донанд, ки таъсису даст-
гирии чунин гурӯҳҳо дар хориҷӣ киш-
вар бо мақсади заиф сохтани пояҳои 
Истиқлолияти Тоҷикистон равона шу-
дааст ва ҳамчун фарзандони баному-
си Ватан ҳеҷ гоҳ ба ин роҳ надиҳанд. 
Ҷавонони саодатманди тоҷик, ки дар фа-
зои сулҳу оромӣ кору зиндагӣ ва таҳсил 
карда истодаанд, бояд бо шукргузорӣ 
дар пайи ватансозӣ бошанд ва ба иғвову 
дасисаҳои миллаткуши ин хоинону асо-
латбохтагон дода нашаванд.

Дар охир месазад қайд намоем, ки 
дар масоили давлатсозиву давлатдорӣ 
ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ на бояд ба 
умеди касеву чизе шуд, зеро аз лиҳози 
маънавию сиёсӣ касе бештар аз худи 
миллати тоҷик манфиатдор нест, ки 
хонаи умеди мо – Тоҷикистонро обод 
кунад ва бузургтарин манфиати миллӣ-
Истиқлолияти давлатиамонро ҳифз на-
мояд.

Мо низ дар навбати худ ҳамчун 
соҳибватанони асил ва содиқ ба Пеш-
вои миллат талош бояд варзем, то он 
ҳама масъулияте, ки дар роҳи ҳифзи 
манфиатҳои миллӣ ба мо бовар карда-
анд сарбаландона иҷро кунем. Вазифаи 
шаҳрвандии мо дар ин росто иборат аст 
аз:

-Маҳкум кардани амалу рафтори 
гурӯҳҳои ифротӣ ва муборизаи беа-
мон бурдан бар зидди унсурҳое, ки ба 
Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати мил-
лии мо таҳдид мекунанд;

-Аз роҳи фаҳмонидани оқибатҳои 
мусибатовари шомилшавӣ ба гурӯҳҳои 
ифротӣ ислоҳ кардани ҷавононе, ки ба 
доми чунин гурӯҳҳо афтодаанд, ё дар 
раванди моилшавию шомилшавӣ қарор 
доранд;

-Ба хонишҳои сиёсӣ ва дигар 
чорабиниҳои маърифатӣ-фарҳангӣ ҷалб 
кардани ҷавонони деҳот ва махсусан он 
ҷавононе, ки муваққатан бекор ҳастанд;

-Ташвиқи ҷавонон ба кор дар 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, корҳои хонагӣ, 
ҳунарҳои мардумӣ ва соҳибкорӣ;

-Фаҳмонидани истифодаи босамар 
аз васоити ахбори оммаи электронӣ ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ;

-Ташкили маҳфилҳои илмӣ-адабӣ 
(масалан, маҳфили “Шоҳномахонӣ”) ба 
хотири баланд бардоштани ҳисси худ-
шиносии милии ҷавонон;

-Ташкили саёҳати дохилӣ ҷиҳати 
шиносоии ҷавонон аз мавзеъҳои 
таърихӣ ва огоҳ шудан аз гузаштаи пу-
рифтихори Ватан ва ғайра.

худро аз фитнаву 
дасисаҳои гурӯҳҳои 

ифротии дар тоҷикистон 
мамнуъ эмин нигоҳ доред!

Ташкилоти террористию экстреми-
стии ҳизби наҳзати исломӣ (ТТЭ ҲНИ) 
чанде пеш аз номи наҳзатӣ будан ба хо-
тири он, ки чандин амалҳои террористи-
ашон фош шуд, дар Аврупо шарм дошта, 
бо як ҷаласаи бемантиқ ташкилоти иф-
ротии худро амалан бо «Паймони мил-
лии Тоҷикистон» тағйири ном карданд. 
Ҳарчанд иддао мекунанд, ки не наҳзат 
ҷузъе аз Паймон аст, вале ин иддаоя-
шон барои ҳар нафаре, ки аз сиёсат каме 
огоҳ бошад хандадор мегардад. Чунки 
агар чор гурӯҳе, ки ба қавле паймон ба-
стаанд, ташхис кунем, ҳама аз ҳамон 
камандаи хоинони наҳзат баромадаанд.  
Дар маҷмуъ, ҳайати ин “паймон” ибо-
рат аз 4 наҳзатӣ буда, онҳо бо ғаразҳои 

манқуртона ва зиштонаи сиёсӣ ҷомеаи 
ҷаҳониро гумроҳ карда, дар пасманзари 
“дунявӣ” нишон додани худ он амалҳои 
сиёсатбозонаи худро разилона шурӯъ 
намуданд. Ин аслан як паймоне байни 
наҳзатиёни хоин ва хоҷагони хориҷиашон 
аст, ки мақсадашон барҳам задани субо-
ту оромии Тоҷикистон ва нест кардани 
миллати тоҷик аст. Яъне ин “паймон”-и 
бо ном “миллӣ” аслан бар зидди миллати 
тоҷик ва Тоҷикистон аст, ҳарчанд худро 
миллатдӯст нишон медиҳанд. Дигар чи 
кор ҳам кунанд, ҳамин миллат асту ҳамин 
Тоҷикистон аст, ки ба он часпида мета-
вонанд мардумро гумроҳ кунанд. Кабирӣ 
ҳам бешармона иқрор шуд, ки маҳз бо 
номи ҳамин давлату миллат онҳо луқмаи 
ҳаром ба даст меоранд. Ҳарчанд чун мор 
ин мавзӯъро ба дигар шакл тоб дод, аммо 
ин воқеиятро тағйир намедиҳад. Яъне бу-
зургии тоҷику Тоҷикистон ҳам дар ҳамин 
аст, ки ҳатто хиёнаткор барои хиёнаташ 
ҳам метавонад бо сӯистифода аз номашон 
рӯзашро гузаронад.   

Бояд гуфт, дар пайи вокунишҳои 
мардум симои аслии ин масхарапаймон 
ошкор гардида, роҳбари он Муҳиддин 
Кабирӣ ба хотири пурра фош нашу-
дану боз барои муддате чанд гумроҳи 
атрофашро аққалан аз даст надиҳад, са-
волу ҷавоберо мустақиман аз тариқи 
шабакаҳои иҷтимоӣ роҳандозӣ кард. Ба 
ин роҳ мехоҳад, гӯё шарҳ диҳад, ки паймо-
ни миллиаш чи асту чи ҳадафу барномаҳо 
дорад. Аммо дар маҷмуъ ба баҳонаи 
саволҳо он ҳама гапҳое, ки муддатҳо дар 
дарунаш буй гирифта буданд, бо як шак-
ли аввомфиребона ва ҳамон усули шиъа-
гии “тақияи сиёсӣ” манзур дошт.

Аммо мардуми огоҳ медонад, ки агар 
ба хар зини зар пӯшонӣ ҳам асп намеша-
вад ва ҳамон хар мемонад. Наҳзатиёни 
миллаткуш ҳазор кӯшиш кунанд, ки ху-
дро ба миллату Тоҷикистон бо эҷоди 
номҳои ба онҳо вобаста часпонанд, на-
мешавад. Инҳо хоини миллатанд ва хо-
ини миллат мемонанд. Барои он то абад 
хоини миллат мемонанд, бо вуҷуди авфу 
бахшиш онҳо рафтори ноҷавонмардонаи 
миллатфурӯшонаи худро идома доданд. 

Инро худашон ҳам медонанд, 
аммо дигар аз панҷаи хоҷаи асосиа-
шон, ки нафс аст, раҳо шуда наметаво-
нанд. Дар зимн наҳзатиён ба василаи 
паймонбозиҳои худ сарчашмаҳои нави 
маблағгузориҳои хориҷиро пайдо на-
муданд. Бо ин маблағҳову бо ин ниқоби 
нави худ мардумро бо дасисаву ниятҳои 
нопоку хоинона фирефта, нафси худро аз 
ҳисоби хоҷагони хориҷиашон қонеъ ме-
созанд. Аз ҳама ҷиҳат... Ҳатто пайравони 
ин “паймони миллӣ” дар гейпарадҳои Ол-
мон ҳам иштирок кардаанд, чи гӯем ди-
гар аз нопокии андешаашон.

Сенарияи сӯҳбати мустақими 
Муҳиддин Кабирӣ ҳамчун роҳбари ин 
паймони наҳзатиҳои ифротӣ чунин буд, 
ки худро дар назари ҷомеаи ҷаҳонӣ 

башардӯст, амалҳояшро сиёсати сафову 
ормонидошта, паймонкор, ҳалкунандаи 
мушкилоти башар ва ҷомеаи мусал-
мон намудор кунад. Аммо дар асл ӯ бо 
амалҳои дурӯягиву маккорӣ, ҳилагариву 
дасисакорӣ дар дохил ва хориҷи кишвар 
ном баровардааст. Мақсад аз ташкил на-
мудани «Паймон» ва роҳбари он аз тара-
фи Муҳиддин Кабирӣ ин аст, ки худро 
намояндаи насли нав ва сиёсатмадори 
прагматик муаррифӣ намуда, танҳо ба-
рои ҷалби таваҷҷуҳи Ғарб ва пуштибонии 
хоҷагони хориҷии худ аз омилҳои асо-
сии демократӣ дар минбарҳои ба қавли 
худашон “бонуфуз” сухан меронад. Дар 
асл пойбанди ҳамон мафкураи кӯҳнаи 
наҳзатӣ буда, сидқан аз гурӯҳҳои ифротӣ, 

ки ислом баҳри онҳо ҷуз воситаи расидан 
ба манфиати шахсие беш нест, ҳимоят 
мекунад.

Бояд ёдовар шуд, ки М. Кабирӣ дар 
хориҷи кишвар аз ҳисоби хоҷагонаш дар 
хонаҳои боҳашамату серу пур зиндагӣ 
дораду як умр аз боби хизмат ба ислому 
шаҳодат дар роҳи ислом шиорпартоӣ ме-
кунад. Аммо тавре як гирдиҳамоие, ки 
моҳи гузашта дар Олмон бо ҷалби чанд 
кӯдаки дунёбехабар ташкил карданд, 
афту башараи чанд наҳзатии дигари 
фиребхӯрда нишон дод, ки онҳо аллакай 
фиреби Кабириро ҳис карда истодаанд 
ва як таконе лозим аст, то онҳо пурра аз 
Кабирии хоин рӯ гардонанд. Ин вазъия-
тро худи Кабирӣ ҳам ҳис карда, бо бар-
гузории чунин як суҳбати мустақим, ки 
мусоҳибонаш ҳам аз қабл муайян шуда, 
саволҳо мувофиқа шудаанд, мехоҳад ху-
дро барои муддате аз ин вазъияти барояш 
хатарнок берун кунад. 

Дар асл ин чанд дастнигари Кабирӣ 
гирифтори доми тазвир ва фирефтаи 
гуфтаҳои бегонагон гашта, ба хизмати 
эшон камар бастаанд ва дар навбати худ 
мехоҳанд афроди зиёдеро гумроҳ намуда, 
ба ин ҷода кашад. Ин ғуломони асолат-
бохта мехоҳанд бо гумроҳ кардани ди-
гарон беномусии худро пинҳон созанд. 
Дар ин росто аъмоли онҳо «Як даст ба 
Худову як даст ба Иблис»-ро мемонад. 
ТТЭ ҲНИ ҳамеша аз қазияҳо доман тар 
накарда, хушк бурун омаданӣ мешавад. 
Чунки аҷнабиён ҳаминро тақозо доранд. 
Барои ҳамин маблағгузориашон мекар-
данду мекунанд. Вазифаашон ҳамин аст, 
ки бояд ин миллату ин давлатро соате 
ором нагузоранд. Дар назари ақидатии 
онҳо миллату дин ҷову маконе надорад. 
Дар асл бошад, онҳо худ як хоини гузаро 
ҳастанд, ки ҳеҷ қурбе дар назди андешаи 
миллӣ надоранд.

наҳзатиён бо хоҷагони 
хориҷиашон Паймон 

баста, аз миллати тоҷику 
номи тоҷикистон 
сӯистифода карда 

истодаанд

ҳомидҷон шарофов – раиси 
кумитаи иҷроияи ҳХдТ 

дар ноҳияи шаҳритуз
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 
Орзу ЊАМИДИёН

Котиби масъул: 
аловуддин амирзода

Њайати мушовара: 
қурбон ҳакимзода, 

Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАЊМОНЗОДА

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

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

Суроѓа: 
735140, ш. Бохтар, 

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

2-70-70

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

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

ҳайати таҳририя:
зебо бозорова,
ҳусейн саидов

љањон дар як љумла

Санаи 16.01.2019 Маҷлиси 
ғайринавбатии Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун бар-
гузор гардид. Дар кори Маҷлиси 
ғайринавбатии Кумитаи иҷроияи 
ҳизб муовини раис-роҳбари 
дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Иброҳимзода 
Неъматулло иштирок дошт.

Дар маҷлиси мазкур ду масъа-
ла мавриди баррасӣ қарор гирифт, 
якум аз вазифаи раиси КИ ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун озод кардани 
Шомаҳмадова Ҷумъагул ва масъ-

алаи дуюм ба вазифаи раиси КИ 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун интихоб 
намудани Ҳасанзода Тағоймурод. 

Маҷлиси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизбро аъзои Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун Латифзода Хушрафтор 
оғоз бахшида, сипас сухан барои 
баррасии масъалаҳои пешбини-
шуда ба муовини раис-роҳбари 
дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Иброҳимзода 
Неъматулло дод. Неъматулло 
Иброҳимзода дар баромадаш қайд 

намуд, ки Шомаҳмадова Ҷумаъгул 
бинобар сабаби ба синни мубора-
ки нафақа расиданаш аз вазифаи 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Ҷайҳун озод карда 
шуда, бо розигии Раиси муаз-
зами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба вазифаи раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷайҳун Ҳасанзода Тағоймурод ин-
тихоб карда шудааст. 

Ҳамчунин Иброҳимзода Неъ-
маталло дар баромадаш қайд кард, 
ки Шомаҳмадова Ҷумъагул дар 
тӯли фаъолияти меҳнатиаш дар 
татбиқ ва амалисозии ҳадафҳои 
Барномавию Оиномавии ҲХДТ 
саҳми муносиб гузоштааст. 
Дастгоҳи марказии ҲХДТ ин фа-
ъолияти пурсамари Шомаҳмадова 
Ҷумъагулро ба инобат гиритфа, 
ӯро бо Сипоснома қадршиносӣ на-
муд. 

н.ҶАйҳун

Дар асоси дастуру супоришҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон як гурӯҳи босалоҳият бо 
мақсади баррасии Паёми Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
бо мақсади аз наздик шинос шу-
дан  аз вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ, 
ҳимояи манфиатҳои онҳо ва 
ташаккул додани маърифати 

ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ба-
рои анҷом додани сафари корӣ ба 
шаҳру вилоятҳои Федератсия Рос-
сия аз 5-15 январи соли ҷорӣ сафар 
намуданд.  

Дар ин гурӯҳи босалоҳият Ра-
иси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон Раҳмонзода Аб-
дулло  Қурбоналӣ, раиси Куми-
таи иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён Маҳмадаюб  Шарифзо-
да, раиси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи А.Ҷомӣ Ҳалимзода 
Маҳмаддовуд, раиси Куми-
таи иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷ.Балхӣ Абдулҳаев Маҳмадсаид, 

раиси Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи Ёвон Раҳматуллоев 
Мақсудҷон, сардори Раёсати ма-
орифи вилояти Хатлон Исозода 
Диловаршо, ректори ДДБ ба номи 
Н. Хусрав Шодиён Муҳаммад ва 
ректори ДЭТ Назарзода Хайрул-
ло шомил буда, бо муҳоҷирони  
меҳнатии тоҷик суҳбату вохӯриҳо 
доир намуданд. 

 Чунин  вохӯриву мулоқотҳое, 
ки бо иштироки намояндагони 
ҲХДТ ва ҳидояти Раиси муаз-
зами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  доир гардид, аз он дало-
лат медиҳад, ки рафти кору зин-
дагии ҳамватанони мо. ки дар 
муҳоҷирати муваққатии меҳнатӣ 
қарордошта зери таваҷҷуҳи до-
имии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд, 
то ки онҳо ҳеҷгоҳ худро аз Ватан 
дуру бегона эҳсос накунанд. 

мулоқоти созанда бо муҳоҷирони тоҷик дар россия 
дар Партави Паёми Пешвои миллат

Дар асоси супориши раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон муҳтарам Раҳмонзода Аб-
дулло Қурбоналӣ тибқи ҷадвали 
тасдиқшуда кормандони дастгоҳи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон бо мақсади ҳаллу 
фасли мушкилоти ҷойдошта дар 
самти ҳуҷҷатдориву ҳуҷҷатнигорӣ 
ва корҳои доҳилиҳизби 
дар Кумитаҳои иҷроия ва 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба 
шаҳру ноҳияҳои вилоят фиристо-
да шуданд. 

Хамчунин кормандони 
дастгоҳи вилоятии ҳизб му-
овини раис-роҳбари дастгоҳ  
Иброҳимзода Неъматулло, муди-
ри шуъбаи молиявӣ- Шомурод-
зода Саидаъзам, мудири шуъбаи 
таблиғот- Ҳамидиён Орзу, муди-
ри шуъбаи ташкилӣ- Ҳусейнзода 
Наврӯз, котиби масъули нашрияи 
“Ҳамрози Халқ” Амирзода Ало-

вуддин ва сармутахассиси шуъбаи 
ҷавонон Саидов Ҳусейн дар баро-
бари мусоидати методӣ-амалии 
худ ба фаъолияти Кумитаҳои 
иҷроя дар маҷлисҳои ҷамъбастӣ-
хисоботии онҳо дар соли 2018 иш-
тирок карда, дар назди аъзои ку-
мита ва фаъолони ҳизб дар шаҳру 
ноҳияҳо камбудиҳои ҷойдоштаро 
муфассал қайд карда, барои 
ислоҳи саривақтии онҳо дастуру 

супоришҳои роҳбарияти ҳизбро  
расониданд.

Дар фароварди маҷлисҳои 
ҳисоботии Кумитаҳои иҷроия 
Ифтихорнома, Сипоснома ва 
туҳфаҳои хотиравии Кумитаи 
иҷроияи вилоятии ҳизбро барои 
фаъолону ғолибони озмунҳои 
ҳизбӣ дар вазъияти тантанавӣ су-
пориданд. 

баргузории маҷлисҳои ҷамъбастӣ ва ёрии амалӣ ба 
сохторҳои ҳизбии вилоят ҷиҳати рушди кор дар оянда

тағйироти кадрӣ дар ноҳияи ҷайҳун

Дар натиҷаи ҳамлаи мусаллаҳонаи гурӯҳи силоҳбадастон 
ба чанд нуқтаи гузаргоҳи назоратии кормандони сохторҳои 
қудратии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар вилояти Бодғиз 
беш аз 20 низомӣ ба ҳалокат расид;

Кормандони мақомоти гумруки Либия зимни як амалиёт 
гурӯҳи ҷиноятпешаеро, ки дар қоҷоқи 20 000 адад яроқи оташ-
фишон даст доштанд, ошкор намуда, аз амали ҷиноятии онҳо 
пешгирӣ намуданд;

Бориши барф  кишварҳои Олмон, Австрия, Италия ва Юнон-
ро ба ташвиш оварда дар натиҷаи ин офати табиӣ дар кишварҳои 
мазкур 12 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар дар 
беморхонаҳо бистарӣ гардиданд;

Фаромадани тарма дар кӯҳҳои Алпи Австрия ба марги 7 на-
фар боис шуд, чанд каси дигар бенишон шуданд;

Дар вилояти Хусти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бар аса-
ри амали террористӣ 2 нафар ҷон бохта, 12 каси дигар ҷароҳат 
бардошт;

Дар Ҷумҳурии Гурҷистон давоми як моҳи охир аз Зукоми 
хук навъи H1N1 17 нафар ҷон бохта, 9 ҳазор нафари дигар дар 
беморхонаҳо бистарӣ шуданд;

Хароб гардидани болопӯши кони ангишт дар музофоти 
Шенсии Ҷумҳурии халқии Хитой ба марги 21 нафар боис шуд;

Дар Нигерия нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ 
ба садама дучор шуда таркид, ки дар пайи ҳодисаи марзкур 
даҳҳо нафар ҷон бохтанд;

Дар як бинои истиқоматии шаҳри Шахтаи вилояти Ростови 
Федератсияи Росия  таркиши гази табиӣ ба амал омада, 1 нафар 
аз ин ҳодиса ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар захмӣ шуданд;

Сохторҳои қудратии Ҷумҳурии арабии Миср бар зидди 
гурӯҳҳои тундраву ифротгаро амалиёт гузаронида, 6 террорис-
тро маҳв намуданд;

Дар вилояти Форёби Ҷумҳурии исломии Афғонистон дар 
натиҷаи амалиёти хизматчиёни ҳарбӣ 20 силоҳбадаст нобуд 
карда шуда, 18 ҳаммаслаки онҳо дастгир карда шуд;

Дар як бинои 9 ошёнаи истиқоматии пойтахти Гурҷистон 
таркиш рух дод, бар асари ҳодиса 4 нафар ҷон бохта 8 каси ди-
гар захмӣ гардид;

Теъдоди ҳалокшудагон бар асари амали террористӣ дар 
шаҳри Найроби Кения ба 21 нафар расида, қариб 30 каси дигар 
ҷароҳат бардоштанд;

Дар 30 минтақаи аҳолинишини пойтахти Тайланд шаҳри 
Банког олудагии ҳаво аз меъёри муқаррарӣ зиёд гардидааст, ки 
коршиносон ин ҳолатро барои саломатии сокинон хатари ҷиддӣ 
арзёбӣ карданд;

Дар қисми шимолии пойтахти Ҷумҳурии исломии 
Афғонистон шаҳри Кобул амали террористӣ анҷом дода шуд, 
ки бар асари он 4 нафар ба ҳалокат расида, қариб 90 нафари 
дигар маҷруҳ гардиданд.

Дар штати Вашингтони Штатҳои Муттаҳидаи Америка бар-
фу сармо сокинонро ба мушкилӣ рӯ ба рӯ намуд, дар роҳҳо беш 
аз  200 садамаи нақлиётӣ ба амал омада, даҳҳо ҳазор нафар со-
кинон аз истифодаи қувваи барқ маҳрум монданд.


