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ЭМОМАЛӢ РАҲМОН- БУНЁДГАРИ КАЪБАИ НУР

Дар партави нури Роғун парчами 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва тоҷи заррини 

давлати тоҷикон ҷилои тоза гирифтааст
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ГАштААНД

КОНстИтУтсИя 
БАхтНОМАИ 

МИЛЛАт Аст!
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дар  вилояти хатлон
Башарият ҳамеша қаҳрамонҳоеро 

тасаввур мекард ва дар хаёли худ 
месохт, ки бо фидокориҳои худ таво-
нанд онҳоро аз зулмот наҷот бахши-
да, роҳашонро ба сӯи оянда равшан 
созанд. Аз чунин андешаҳои хаёлпа-
растона шахсиятҳое тавлид ёфтанд, 
ки гӯё аз биҳишт оташро дуздида ба 
мардум равшаниву гармӣ бахшиданд 
ё барои равшан кардани роҳи мардум 
дар ҷангалзори торик ва роҳ кушодан 
ба сӯи озодиву рушноӣ гӯё дили ху-
дро аз сина барканда ҳамчун чароғи 
фурузон раҳкӯшои инсонҳо шуд... Ру-
стами қаҳрамон ба наҷоти халқ бар-
хоста, чашми девони торикдилро кур 
кард ва тилисмҳои Деви Сафедро ши-
каста, дидагони мардумро равшан ва 
онҳоро аз доми зулмоту торикӣ наҷот 
бахшид... 

Ҳазорсолаҳо мардум дар орзӯи ди-
дани қаҳрамони воқеӣ афсонабофиҳо 
карда, ҳазорҳо чунин қиссаҳоро эҷод 
карданд, ки хулосаи ҳамаашон як буд 
– қаҳрамон мардумро аз торикӣ наҷот 
дода, ба рушноӣ мерасонад... 

Ба бахти миллати тоҷик, ки 
ҳазорсола зулмоту торикиро дар ҳаёти 
худ таҷриба намудаву дар орзӯи чу-
нин қаҳрамонҳо афсонасозӣ мекард, 
ниҳоят ин ормонаш воқеият ёфту, ба 
мақсадаш расид. Миллати тоҷик дар 
садади аз байн рафтану нобуд шуда-
наш ниҳоят соҳиби Қаҳрамони воқеӣ 
дар шахси Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гардид, ки 
аз баракати чашму дилу сухани рав-
шанаш ба тадриҷ аз чандин зулмоти 
нобудкунанда наҷот ёфт. 

Бадтарин зулмот ин ҷанги 
таҳмилии бародаркуш болои ин мил-
лат буд, ки Пешвои миллат бо ғайрати 
мардона ва дили қавӣ аз баҳри ҷон 
гузашта мардумро сарҷамъ кард ва 
роҳро ба суи сулҳу ваҳдати комил 
равшан кард. Дигар зулмот, ки гурус-
нагии саросарӣ буд, аз андешаи рав-
шани Пешвои миллат бо тақсим кар-
дани заминҳои Президентӣ ва анҷом 
додани дигар тадбирҳои муҳимми 
иқтисодӣ ҳалли худро ёфт. Зулмоти 
дигар ин ҳамон фазои торике буд, ки 
бар асари сабабҳои зикршуда рӯи са-
мои Тоҷикистони соҳибистиқлолро 
фаро гирифта, роҳи моро барои пай-
вастан ба ҷомеаи мутамаддин банд 
мекард. Ин зулмоти ҷаҳолату таас-
суб буд. Пешвои мо бо баромад аз 
минбарҳои баланди ҷаҳонӣ бо сухано-
ни равшани забони тоҷикӣ пардаи ин 
зулмотро дарида, чашми оламиёнро 

ба сӯи ояндаи равшани кишварамон 
кушод ва тасаввури мардуми олам-
ро нисбати миллати тамаддунофари 
тоҷик ба таври мусбат тағйир дод...

Дар ин раванд Пешвои мил-
лат ҳамеша дар талоши равшанию 
гармии хонадони ҳар яки мо буд. 
Вақте Пешвои миллати тоҷик дар 
бораи сохтмони НБО Роғун ҳарф 
зад, нафақат ташкилотҳои бонуфу-
зи молиявии байналмилалӣ, балки 
нисфи дунё амали шуданашро афсо-
наву хаёлпарастии тоҷикона гумон 
намуд. Аммо миллати тоҷик, ки иро-
даи матину устувори Пешвои худро 
медонист, ин воқеиятро бе дудилагӣ 
пазируфт. Чаро, ки ин марди Худо 
мардумро чандин бор аз чунин муш-
килот наҷот додаву ба суи созанда-
гию бунёдкориҳои бемисл роҳнамоӣ 
карда буд. Мардум ба ӯ чун ҳарвақта 
боварӣ доранду эътимод карданд. 
Мардуме, ки замоне бар асари зул-
моти ҷаҳолат ва бо даъвати хоинону 
бегонагон дар хиёбонҳо барои кушта-
ни ҳамдигар рехта буданду бо даъва-
ти ӯ оғуш барои ҳамдигар кушоданд 
ва сулҳро пойдор кардаву нигоҳ до-
штанд, ин дафъа бо даъвати Пешвои 
созандаи худ барои дастгирӣ аз тарҳи 
Роғун ва ба хотири расидан ба руш-
ноии комил ба хиёбонҳо рехтанд ва 
барои саҳм гузоштан дар сохтмони ин 
каъбаи рушноӣ атрофи Пешвои худ, 
ки Худованд ӯро маҳз бо ҳамин гуна 
рисолатҳо фиристодааст, муттаҳид 
гаштанд. 

ИН ҷО НАБАРДГОҲИ 
РУшНОӢ БАРОИ 

РАсИДАН БА МАҚсАДҲОИ 
УМУМИМИЛЛИст!

Санаи 29.10.2016 барои милла-
ти тоҷик воқеан як санаи бузурги 
таърихӣ буд. Зеро ин рӯз бо иш-
тироки Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун дар 
соҳили дарёи Вахш маросими оғози 
бунёди сарбанди Нерӯгоҳи барқӣ-
обии Роғун барпо шуд. Ин рӯйдод 
аз он ҷиҳат хотирмон, ибратомӯз ва 
шарафовар буд, ки маҷрои дарёи Вах-
шро шахсан Пешвои миллат дар зар-
фи 1,5 соат болои Рахши оҳанин бо 
гурзи иродаи қавии рустамона тағйир 
дод ва ба бунёди сарбанди ин иншоо-
ти бузурги аср оғоз бахшид. 

Бояд қайд намоем, ки то ин замон, 
яъне дар даврони истиқлолият кишва-
ри мо дар ҳама ҷабҳаҳо, аз ҷумла дар 
бахши даст ёфтан ба Истиқлолияти 
энергетикӣ қадамҳои устувор гузош-
та, тӯли ин муддат зиёда аз 1300 ме-
гаватт иқтидорҳои нави энергетикӣ 
ба истифода дода шудааст. Ин нукта 
баёнгари он аст, ки мо зина ба зина 
ба истиқлолияти энергетикӣ наздик 
шуда, ҳамакнун ба қисмати ниҳоии 
ин нақшаи стратегӣ хоҳем расид. 

Тавре маълум аст, ин роҳ барои 
халқи тоҷик осонгузар набуд. Аммо 
ба рағми ҳама душманони дохиливу 
хориҷӣ рӯҳи шикастнопазири мил-
лат таҳти ҳимояи Пешвои миллат ва 
бо такя ба нерӯи созандаи ҷавонон 
ҳамаи ин марҳилаҳоро пушти сар 
гузошта, ба нуқтаи ҳалкунанда на-
здик омадааст. Тавре зикр гардид, 
агрегати якуми НБО Роғун охири 
соли 2018 ва агрегати дуюмаш моҳи 
апрели соли 2019 ба истифода дода 

шуда, нерӯи барқи истеҳсолшуда 
ба системаи энергетикии кишвар 
интиқол дода хоҳад шуд ва ба қавли 
Пешвои миллат “Нерӯгоҳи Роғун ба 
истеҳсоли нерӯи барқ оғоз мекунад ва 
нури Роғун дастраси ҳар як хонадони 
мардуми Тоҷикистон гашта, барои 
расидан ба истиқлолияти энергетикӣ 
қадами ниҳоӣ гузошта мешавад”.

МИЛЛАт ГАНҷИНАИ хУДРО 
БО РОҲНАМОИИ ПешвО Аз 

зеРИ ОБУ сАНГ ПАйДО КАРД
Бояд гуфт, ки дар замони рушди 

бесобиқаи саноат ва техникаву тех-
нологияи ҷаҳонӣ ҳамвора эҳтиёҷ ба 
манбаҳои энергияи барқароршаванда 
меафзояд. Аз бартариятҳои мо дар ин 
самт захираҳои обӣ ва гидроэнергети-
кист. Тавре Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни суханрона-
шон дар чорабинӣ бахшида ба оғози 
сарбанди ин иншооти аср иброз до-
штанд, “захираҳои гидроэнергетикии 
кишварамон хеле бузурганд, ки онҳо 
боигарии миллии мо мебошанд ва ис-
тифодаи оқилонаи онҳо метавонад 
имкониятҳои моро доир ба таъмин на-
мудани рушди устувори иқтисодӣ ва 
тақвияти иқтидори содиротии кишвар 
бамаротиб афзун гардонад”.

Нуктаи дигаре, ки лозим ба қайд 
аст, бунёди ин иншооти аср танҳо ба 
як таъмини пурраи кишвар ба нерӯи 
барқ ва содири бақияи он ба хориҷ 
маҳдуд нашуда, дар ин миён пайдо-
иши ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ, зиёд 
шудани корхонаҳои саноатӣ, боло 
рафтани сатҳи зиндагии мардум, руш-
ди ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқ ва 
ғайра аз зумраи бартариятҳоеанд, ки 
Тоҷикистонро ба як нерӯи иқтисодии 
минтақа табдил медиҳанд.

Аз ин рӯ, бо дилпурӣ метавон гуфт, 
ки Роғун воқеан марзи номуси милла-
ти тоҷик аст. Агар мехоҳем ҳамчун 
миллат ояндаи худро соҳиб бошем ва 
бақои халқи худро таъмин намоем, 
пеш аз ҳама мебояд бо шукргузорӣ аз 
озодиву истиқлол, хонаи ободу осуда 
ва фазои сулҳу ваҳдат аз чунин им-
конияти тақдирсоз васеъ истифода 
бурда, қувваву ғайрати ҷисмониву 
маънавии худро дар ин роҳ дареғ на-
дорем. 

Махсусан, барои ҷавонони миллат 
ин майдони имтиҳони ватандӯстӣ ва 
исботи асолатмандиву номуси мил-
лист. Дар чунин як шароити бесуботи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ Роғун майдони ҳифзи 
рушноӣ аз ҳуҷуми зулмот аст. Майдо-
нест, ки бо ғолиб омадан дар он ҳуқуқи 
маънавӣ пайдо мекунем, то ба олами-
ён дарси ваҳдату субот ва ҷасорати 
созандагӣ омӯзем. Ғолибияти мо дар 
ин майдон моро дар саросари ҷаҳон 
сарбаланд ва душманони берунаву 
асолатбохтагону бегонапарастони до-
хилиро сарафкандаву забун месозад.

сОхтМОНИ РОғУН 
ИДеяИ МИЛЛӢ вА ҲИДОятИ 

ИЛОҲИст!
 Пешвои миллат бо роҳандозии 

идеяи сохтмони иншооти Роғун мил-
лати тоҷикро ба марҳилаи нави рушд 
ворид кард. Нахуст, аз лиҳози сиёсӣ 
дар моварои бархурдҳои ҷаҳонӣ ва 
ихтилофи назарҳо ҳатто дар сатҳи 
давлатҳои абарқудрат, Тоҷикистон 
истиқлолияти комили худро ба намо-
иш гузошта, Пешвои миллат бо иродаи 
матини сиёсӣ манфиатҳои миллиро 
ҳифз намуд. Ин раванд обрӯи сиё-

сии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ 
ба маротиб афзуд ва роҳро барои 
татбиқи пешниҳодҳои сатҳи ҷаҳонии 
кишвар, махсусан дар масоили об боз 
кард. Дар ин замина, идеяи бо қувваи 
худӣ сохтани ин иншоот Роғунро ба 
меҳвари манфиатҳои миллӣ, ҳам аз 
лиҳози сиёсию иқтисодӣ ва ҳам аз 
лиҳози иҷтимоию идеологӣ табдил 
дод. Яъне дар баробари он ки Роғун 
ба хонадони мо рушноӣ меорад, ба 
иқтисоди кишвар низ манфиат овар-
да, сатҳи некуаҳволии мардум низ дар 
ин росто беҳтар мегардад.

Аз сӯи дигар Пешвои миллат бо 
роҳандозии маъракаи идеологии 
Роғун собит сохт, ки иродаи усту-
вор метавонад тамоми монеаҳоро 
бартараф созад ва халқро ба қуллаи 
мурод расонад. Собит сохт, ки 
инсонҳо қодиранд афсонаву хаёло-
тро ба ҳақиқат табдил диҳанд. Исбот 
кард, ки воқеан алорағми ҳама гуна 
монеаҳо иродаи қавии як инсон мета-
вонад, ки миллатро бо ҳам оварда, дар 
татбиқи ҳадафҳои олии давлатдорӣ, 
аз он ҷумла сохтмони чунин иншоо-
ти муҳими аср муттаҳид созад. Пеш-
вои миллат бо оғози ин сохтмон со-
бит сохт, ки воқеан барои ӯ манфиат 
ва хостаҳои миллӣ афзалтар аз ҳама 
хостаҳои дигар мебошанд. Бо сохтмо-
ни ин иншооти муҳим Пешвои миллат 
ба ҷаҳониён нишон дод, ки воқеан он 
миллате, ки тоҷик ном дораду Пешво-
яш бо номаш сидқан ифтихор дорад, 
миллати тавонову созандааст. Халқи 
тоҷик бо муттаҳид шудан атрофи ин 
иқдоми наҷиби Пешвои миллат бар 
замми ҳама гуна мушкилот нишон 
доданд, ки ин камар бастанҳо ҷиҳати 
татбиқи ин ҳадафи олӣ ҳидоятест аз 
Парвардигори олам тавассути Пеш-
вои муаззами миллат. Раванди ин 
марҳила нишон дод, ки Пешвои мил-
лат воқеан бунёдгари Каъбаи нуру 
рушноист ва мо миллати хушбахти 
тоҷик барои ин атои беҳамто ҳамеша 
аз Худованд шукргузорем. 

тОҷИК МАҲБУБтАРИН 
МИЛЛАт НАзДИ хУДОст!
Миллати тамаддунофар ва дар 

айни замон меҳнаткашу заҳматқарини 
тоҷик хуб медонад, ки ба беҳтарин 
шароити зиндагӣ сазовор аст. Ин аст, 
ки бо муттаҳид гардидан атрофи си-
ёсати хирадмандона ва бунёдкоронаи 
Пешвои миллати худ мо ҳамасола ба 
пешравиҳои назаррас ноил гашта ис-
тодаем. Инак, ифтихори бузурге мил-
лати тоҷикро даст дод, ки мо шоҳиди 
ба кор даромадани аввалин агрегати 
нерӯгоҳи Роғун мегардем. 

Равшантарин гувоҳи он, ки тоҷик 
маҳбубтарин миллати Худост дар он 
зоҳир мегардад, ки Худованд аввалин 
калому китобашро ба миллати тоҷик 
нозил кард ва ахиран дар сангинта-
рин лаҳзаҳо наҷотбахше барояш фи-
ристод. Аз ин ҷост, ки имрӯз тоҷик 
ба ҷаҳониён дарси иттиҳоду ягонагӣ 
ва созандагию бунёдкорӣ медиҳад. 
Ҳамзамон, мо кунун ба сохтмони 
ин Каъбаи нур мушарраф шудем. 
Воқеан, ин аст бахту саодат, ин аст 
рисолати Пешвои миллат, рисолати 
Қаҳрамони миллат, рисолати шахси-
яте, ки номаш абадан бо ҳарфҳои зар-
рин дар саҳифаҳои таърих сабт хоҳад 
шуд. 

Поянда бод тоҷикистони озо-
ду соҳибистиқлол таҳти сарва-
рии Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон!

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН- БУНЁДГАРИ КАЪБАИ НУР
Ё чи тавр иродаи қавии Пешвои миллат алорағми ҳама мушкилот 

чархаи аввали НБО «Роғун»-ро ба кор медарорад!
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Дар ҷаҳон болу пари хеш кушодан омӯз,
Ки паридан натавон бо пару боли дигарон.
Бешубҳа, ба кор даромадани авва-

лин агрегати НБО «Роғун» ин пирӯзии 
бемисли халқи тоҷик дар роҳи раси-
дан ба истиқлолияи комили энергетикии 
Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои муазза-
ми миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
хоҳад буд.

Иншооти номбурда барои зиндагии шо-
истаи насли имрӯзу ояндаи кишвар ва ман-
баи нуру равшанӣ қарор ёфтани он ҳамеша 
хизмат хоҳад кард. Роғун манбаи бузурги 
истеҳсоли барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза ва 
арзон мегардад, ки аз назари истифодаи 
боэътимоди захираҳои табиат дар оянда 
хеле муҳим аст, хусусан, дар шароите, ки 
истихроҷи нафту газ дар ин соҳа нисбат ба 
барқ зарарнок буда, наметавонад беохир да-
вом кунад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати милли, Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барҳақ гуфтаанд, ки: «Бунёду барқарорсозии 
ин иншооти муҳиму стратегӣ барои таъ-
мини зиндагии сазовори наслҳои имрӯзу 
оянда хизмат мерасонад. Он барои рушди 
иқтисодиёт ва дар маҷмуъ барои пешрафти 
тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат 
заминаи мусоид фароҳам меорад. Баъди ба 
истифода додани нерӯгоҳ имкон аст, ки дар 
кишвар даҳҳо корхонаҳои хурду бузурги 
саноатӣ ифтитоҳ ва ҳазорҳо ҷойҳои нави 
корӣ таъсис ёбад» 

Аз ҷониби ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ 
дастгирӣ ёфтани сиёсати дохиливу хориҷии 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
ки барои ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, су-
боти сиёсӣ, созандагиву ободонӣ, рушди 
устувори иқтисодӣ, зиндагии шоистаи мар-
дум ва дар маҷмуъ барои таъмини пойдории 
давлату фарҳанги миллиамон равона гашта-
аст, далели дарку эҳтироми адолату адолат-
парвар мебошад.

Ҳамагон хуб медонему огоҳ ҳастем, ки 
баъди пош хурдани собиқ Иттиҳоди Шуравӣ 
яке аз мушкилоти асосӣ барои кишвари мо 
норасоии нерӯи барқ гардид. Дар давраҳои 
пешин мушкилот аз ҳисоби кишварҳои 
ҳамсоя ҳалли худро меёфт, аммо дигар за-
моне фаро расид, ки мебоист миллати тоҷик 
аз имтиҳони сангини таърих гузарад.

Бо дарки ин воқеият Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ташкили 
нерӯгоҳҳои хурду бузург иқдом кард ва 
Роғунро марзи номуси миллат муқаррар на-
муд. 

Дар зимн, ба истифода дода шудани 
НБО-и Сангтуда-1 ва даҳҳо нерӯгоҳҳои 
хурди миёна, идомаи босураъти корҳо дар 
НБО-и Сангтудаи-2 низ наметавонанд ин 
проблемаро ба пуррагӣ аз байн баранд. Аз 
ин рӯ, роҳи ягонаи наҷот сохтани НБО-и ка-

лонтарини Роғун аст. 
Аз рӯи маълумотҳои таърихӣ, НБО 

«Роғун» сохтмони азимест, ки ҳанӯз солҳои 
1930 ба нақша гирифта шуда буд. Аммо 
танҳо соли 1960 корҳои омӯзишии он оғоз 
гардида, соли 1976 бунёдаш сар шуд. Аммо 
пас аз пош хӯрдани ИҶШСбунёди ин сох-
тмон қатъ шуд. Бунёди ин иншоот ҳамон 
қадаре, ки барои Тоҷикистони шӯравӣ 
ҳаётан муҳим буд, бештар аз он барои 

Тоҷикистони соҳибистиқлол тақдирсоз гар-
дид.

Дар замони Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои эҳёи 
иншоотҳои бузург, алалхусус бунёди НБО 
«Роғун» қадамҳои устувор гузошта шуд, ки 
ин ба номи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пайванди таърихӣ пайдо кард.

То ба истифода додани аввалин агрегати 
НБО «Роғун» инак рӯзҳои ба шумор боқӣ 
мондааст. Чӣ тавре дар боло зикр гардид, 
ҳарчанд сохтмони ин иншоот дар замони 
Шӯравӣ оғоз гардида бошад ҳам, вале бар 
асари ҳарзагӯиҳои ҳангоматалабонаи иддае 
аз «зиёиён» дар он хусус, ки гӯё бунёди ин 
иншоот ба мардуми минтақа зарари калон 
мерасондааст, сохтмони НБО боздошта 
шуд. Хушбахтона, бо талошҳои Пешвои му-
аззами миллат дубора корҳои бунёдкорӣ дар 
ин иншоот оғоз ва ҷӯшу хурӯш ёфтанд. Шах-
сан ман шоҳиди руйдоди таърихии санаи 
29 октябри соли 2016 - баста шудани пеши 
дарёи Вахш будаму то ҳанӯз дар зери таъ-
сиру таассуроти он қарор дорам. Рости гап, 
асосан дар ин руйдоди нотакрори таърихӣ 

пеш аз ҳама ибратомӯз он манзара буд, ки 
тӯли якуним соат Пешвои миллати тоҷик 
Эмомалӣ Раҳмон дар сари чамбараки булдо-
зер нишаста бо ибрати шоистагӣ, шуҷоату 
мардонагӣ ва камоли маҳорат пеши дарёро 
бубастанд ва аз тарафи як соҳил ба соҳили 
дигар гузаштанд. Ин амалро, яъне маҷрои 
дарёро бастани Президенти Тоҷикистон 
рамзҳои зиёде дошт, аз ҷумла рамзи пирӯзӣ 
ва истиқлолияти мо дар ин амал таҷассум 

ёфт. Ҳамон рӯз Пешвои миллат гуфтанд: 
"Он рӯз дур нест, ки дар партави нури Роғун 
парчами Тоҷикистони соҳибистиқлол ва 
тоҷи заррини давлати тоҷикон ҷилои тозае 
хоҳад гирифт." 

Дар ҳақиқат, ҳар як муроҷиати муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун Пешвои миллат 
дар вуҷуди ҳар як ватандор ору номус ва 
виҷдону садоқатро бедор кард. 

Хуфтаро бедор бинмуд бо сухан,
Бо нидояш ҳамгиро халқи Ватан.
Агар боз ояндабинтар бошем, яке аз 

падидаҳои ҷолиби бунёди НБО-и «Роғун» 
обанбори бузурге хоҳад буд, ки бо гузашти 
солҳо бузургтар шудан мегирад ва барои 
мураттаб сохтани маҷрои об ва нигоҳ до-
штани сатҳи кифояи он барои кишварҳои 
поёноб ҳатто дар солҳои хушкӣ аҳамияти 
фавқулода дорад. Аз рӯи маълумотҳои му-
тахассисони соҳа бояд қайд кард, ки бунёди 
НБО-и «Роғун» танзими бисёрсолаи маҷрои 
обро дар тамоми ҳавзаи обрави Амударё 
таъмин мекунад. Зиёда аз ин имконият ва 
кафолат медиҳад, ки беш аз 3 миллион гек-
тар замин дар солҳои камобиву хушксолӣ 
обёрӣ шаванд. Ин обанбор ба кишварҳои 
поёноб ҳам барои обёрии заминҳои мавҷуда 
ва ҳам барои шодоб кардани заминҳои на-

вкорам шароит муҳайё месозад. Яъне сох-
тмони Роғун ҷавобгӯи талаботҳои миллии 
ҳам Тоҷикистон ва ҳам тамоми кишварҳои 
Осиёи Миёна мебошад.    

Воқеан ҳам, НБО-и «Роғун» иншооти бу-
зурги энергетикӣ буда, барои иқтисодиёти 
ҷумҳурӣ аҳамияти муҳимми стратегӣ до-
рад. Дар натиҷаи ба истифода дода шудани 
НБО-и «Роғун» даҳҳо корхонаҳои нав бунёд 
мегарданд ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба 
пуррагӣ бо барқ таъмин мегардад. Ба ғайр 
аз ин, дар фасли баҳору тобистон имкон 
ба миён меояд, қувваи барқи изофагӣ ба  
хориҷи кишвар интиқол дода, аз фурӯши 
он ба буҷаи ҷумҳурӣ маблағҳои зиёд ворид 
шавад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои 
бойи обӣ мебошад ва онро бояд ба 
мақсадҳои стратегии давлат истифода 
намуд. Бинобар ин, сиёсати Ҳукумати 
ҷумҳурӣ оиди барқарор кардани корҳои 
сохтмонӣ дар НБО-и “Роғун” ин сиёсате ме-
бошад, ки баҳри манфиатҳои халқ, давлат ва 
истиқлолият дорои аҳамияти ҳаётан муҳим 
мебошад. Аз ин лиҳоз, тамоми аҳолии 
ҷумҳурӣ сохтмони НБО-и “Роғун”-ро гар-
му ҷӯшон дастгирӣ намуда, онро иншооти 
тақдирсози миллат меҳисобанд.

Бар Роғуни мо нигар, ки ид омадааст,
Аз шаш тарафи Ватан навид  омадааст.
Бар миллати мо Сарвари 

фархунда  накӯст,
Ҳамфикрӣ зи ҳамдилӣ падид  омадааст.
Бедор бишуд хуфта зи ҳарфу  суханаш,
Сарҷамъ ҳама ба иттифоқи ватанаш.
Имрӯз ҳама пиру ҷавон даст ба даст,
Созандаи НОБ-и «Роғун» ин 

ҳамватан аст.
Барҳақ, НБО-и “Роғун” яке аз ин-

шооти ҳаётан муҳими стратегӣ ба шу-
мор рафта, дар кори мустаҳкам кардани 
пояҳои истиқлолият ва мавқеи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ 
аҳамияти тақдирсоз дорад.

Биёед ҳар яки мо ба хотири ояндасо-
зии кишвари соҳибистиқлоламон ва рушди 
корҳои созандагию бунёдкорӣ саҳмгузор 
бошему дар ин ҷода ҳамқадам бо сиёсати хи-
радмандонаю сулҳҷӯёнаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бошем.

Муҳамаддовуд ҲАЛИМЗОДА - 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ

ҚАДАМҲОИ УстУвОРИ ПешвОИ МИЛЛАт ДАР РОҲИ РАсИДАН 
БА ИстИҚЛОЛИятИ КОМИЛИ ЭНеРГетИКӢ

Яке аз ҳадафҳои асосии 
стратегии давлату Ҳукумат 
ва Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон ин раси-
дан ба истиқлолияти комили 
энергетикӣ маҳсуб меёбад.

“Он рӯз дур нест, ки дар 
партави нури Роғун парчами 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва 
тоҷи заррини давлати тоҷикон 
ҷилои тозае хоҳад гирифт”.

Аз суханони Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Раиси муззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бар меояд, ки бо 
сиёсати дурандешона ва 
башардӯстонаи худ барои мар-
думи кишвар ғамхорӣ менамо-
янд. То имрӯз дар Тоҷикистон 
роҳҳову пулҳои мошин-
гузар, нақбҳо ва иншооти 
гидроэнергетикӣ бунёд шуда-
анд, ки аксари онҳо аҳамияти 
минтақавӣ доранд ва ба ман-
фиати Тоҷикистону кишварҳои 
ҳамсоя равона гардидаанд. Ин 
сиёсати пешгирифтаи Сарвари 
давлати Тоҷикистон аз ҷониби 
сарони кишварҳо эътирофу 
борҳо қадршиносӣ гардидааст.

Ҳамагон огоҳанд, ки дар 
таърихи 29 октябри соли 2016 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон худ пушти 
техникаи вазнин, яъне бул-
дозери вазнин аз соати 10-и 
субҳ то 11:30 расо якуним соат 
бо пеш кардани сангу шағал 
маҷрои дарёи Вахшро баста, 
ба бунёди сарбанди Нерӯгоҳи 
барқи обии Роғун ҳусни оғоз 

бахшид. Ин тадбири муҳим ба 
хотири вусъат бахшида корҳои 
созандагию бунёдкорӣ дар ин 
иншооти стратегӣ Нерӯгоҳи 
барқи обии Роғун равона 
шуда буд, ки ҳадаф аз он ра-
сидан ба истиқлолияти комили 
энергетикӣ мебошад.

Инак, рӯзҳои ба шу-
мор мондааст, ки тавассути 
дастгириҳои пайвастаи Пеш-
вои миллат агрегати аввали 
НБО-и Роғун ба истифода дода 
шавад. Яъне орзуву омоли 
деринтизорӣ мардуми тоҷик 
амалӣ хоҳад гашт. Албатта, бо 
бунёду барқарорсозии ин ин-
шооти муҳиму стратегӣ барои 
таъмини зиндагии сазовори 
наслҳои имрӯзу оянда хизмат 
мерасонад. Он барои рушди 
иқтисодиёт ва дар маҷмуъ ба-
рои пешрафти тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқи мамлакат за-
минаи мусоид фароҳам мео-
рад. Баъди ба истифода дода-
ни нерӯгоҳ имкон аст, ки дар 
кишвар даҳҳо корхонаҳои хур-
ду бузурги саноатӣ ифтитоҳ 

ва ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ 
таъсис ёбад ва ин иншооти аср 
- Роғун дар оянда ҳамчун ман-
баи нур Тоҷикистонро ба ах-
тари ҳамеша дурахшон табдил 
хоҳад дод.

Барқи аз ҷиҳати экологӣ 
тозаи нерӯгоҳ имконият 
медиҳад, ки эҳтиёҷоти ба 
барқ доштаи Тоҷикистонро 
комилан қонеъ карда, барои 
инкишофи иқтисодиёти киш-
вар такон бахшад. Нерӯгоҳи 
барқи-обии Роғун аҳамияти 
на танҳо ҷумҳуриявӣ, бал-
ки минтақавӣ низ дорад. 
Баъди бунёди ин иншооти 
муҳими гидроэнергетикӣ ва 
тавассути барномаи КАСА 
1000 Тоҷикистон дар оянда 
ҳамчун як кишвари содирку-
нандаи нерӯи барқи арзон ва 
аз ҷиҳати экологӣ тоза мета-
вонад кишварҳои ҳамсоя ва 
минтақаро, аз ҷумла Поки-
стону Афғонистон ва дигар 
кишварҳоро бо барқи хушси-
фат таъмин намояд. 

Шоир дуруст гуфтааст, ки: 

Роғун басо физояд,
Нерӯи қудрати мо!
Роғун кушода бобе, 
Дар рушди давлати мо.
Роғун калиди фатҳ аст, 
Бар роҳи иззати мо,
Бояд гуфт, ки дар ин росто 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Кӯлоб миёни табақаҳои 
гуногуни ҷомеа аз аҳамияти 
таърихи доштани НБО-и Роғун 
корҳои тарғиботиро вусъат 
бахшида, мардумро барои ис-
тифодаи босамари нерӯи барқ 
равона карда истодааст. Оянда 
низ ин тадбир идома меёбад.

Хулоса, фардои дурахшони 
тоҷикистониёну Тоҷикистон аз 
бунёди НБО-и Роғун вобаста-
гии калон дорад. Роғун ҳамчун 
кохи азими нур Тоҷикистонро 
ба зинаи нави тараққиёт ме-
расонад. Ва Тоҷикистони азиз 
– Ватани маҳбуби ҳамаи мо аз 
дида боз нурафшонтар хоҳад 
гашт.

Саъбагул ВАЛИеВА- 
раиси Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 

тОҷИКИстОН БОз НУРАФшОНтАР МешАвАД
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ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАқВИяТИ РОБИТА БО  МАҲАЛ  

Намояндагони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин дар 
деҳаи Диихои ноҳия атрофи 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизбӣ, баргузории 
чорабиниҳои фарҳангӣ бах-
шида ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ  
вохӯрӣ доир намуданд.

Вохӯриро мудири шуъ-
баи таблиғот, иттилоот ва 
матбуоти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шам-
сиддин Шоҳин Неъматов 
Абдуҷаббор кушода, дар 
бораи  самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти Ҳизби Халқи 
Демократии Тоҷикистон, 

ҳадафҳои барномавии он, 
эълон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ  ва 
сафарҳои кории Пешвои 
миллат суханронӣ намуд.  
Баъдан мудири шуъбаи 
кор бо занон ва ҷавонони  
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия  Сунатуллова 
Мавзуна доир ба озмунҳои 
ҳизбӣ ва роҳандозии Акси-

яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал ме-
кунем!» андешаронӣ наму-
да,  ҳамагонро барои иҷрои 
сариваќтии дастуру супо-
риш ва ҳидоятҳои Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  ваҳадафҳои созан-
даи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон даъват 
кард. 

н.Ш.ШОҲИН

сАМтҲОИ АФзАЛИятНОКИ ФАЪОЛИятИ ҲхДт ДАР 
МАҲАЛ тАРғИБ ГАштА ИстОДААст

Мутобиқи нақшаи кории  
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ  
дар ноҳияи Носири Хусрав 
дар  маҳаллаи Бешкаппа  
2-и ҷамоати деҳоти  Наврӯз  
бо мақсади амалигардонии 
Соли тақвияти робита бо 
маҳал, татбиқи Соли  рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
инчунин баланд бардош-
тани ҳисси худшинносии 
миллӣ, бартараф намудани 
ҳисси бегонапарастӣ, ҳифзи 
ҳуввияту асолати миллӣ, 
паст  намудани сатҳи бекорӣ 
вохӯрӣ баргузор гардид.  

Вохӯриро раиси    Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ  
дар  ноҳия  Алиева  Сураё  
ифтитоҳ намуда, қайд кард, 
ки имрӯз сокинони маҳаллаи 
Бешкаппа -2 бо  як масъули-
яти  баланд  ва ифтихори 
ватандорӣ ҷиҳати амалӣ на-
мудани  Соли  рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, ва 

сазовор истиқбол наму-
дани Рӯзи Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо  
як  ҳисси ватандорӣ, баланд  
бардоштани ҳисси худши-
носии миллӣ, бо тайёрии 
мукаммалу ҷолиб чораби-
нии фарҳангӣ баргузор на-
муданд.  

Инчунин, мавсуф    оид 
ба  пешгирии  шомилша-
вии  ҷавонон  ба ҳизбу  
ҳаракатҳои  мамнуъ,  амалу 
кирдорҳои   номатлуби аъ-
зои ТЭТ ҲНИ  ва   гурӯҳҳои   
ҷиноятпешаи хоинони  дав-
лату  миллат дар  хориҷи  
кишвар  фаъолиятдошта,  
сари  вақт  пешниҳод карда-
ни вокунишҳо ба  иғвоҳою 
дасисаҳои  онҳо,  тайёр  на-
мудану   сафарбар кардани   
ҷавонон  барои  хизмат  дар  
сафи  Артиш миллӣ, сухан 
ронда,  қайд  намуд, ки  ҳар 
яки моро зарур  аст, ки дар  

амалӣ   намудани  ҳадафҳои  
неку  созанда, ки  аз  Паё-
ми  Президенти  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон, Пешвои  мил-
лат, Раиси  муаззами  ҲХДТ 
муҳтарам Раҳмон  бармео-
янд, сарҷаъм  бошем ва бо  
кору  амали  созандаи  худ  
сазовор  ба  зиндагии  шои-
ста  гардем.

Баъдан вакили Маҷлиси  
вакилони  халқи  ноҳия   
Раҳимқулов  Бахтиёр  дар  
вохӯрӣ  иштирок  намуда,   
сокинонро  даъват  намуд, 
ки корҳои  ободониро  дар  
маҳҳала   ба  роҳ  монда,  
бахусус  аз  ҷавонон даъват  
ба  амал  овард, ки ҷиҳати  
аз даст надодани ҳушёриву 
зиракии сиёсӣ, ҳифзи ҳар 
порча хоки Ватан,  расидан 
ба қадри соҳибистиқлолӣ 
ғамхориҳои Пешвои миллат 
нисбат ба сиёсати ҷавонон 
саҳми  арзандаи хешро гу-
зоранд. 

Инчунин, қайд гардид, 
ки фаъолияти ҳизб дар самти 
сафарбар кардани сокинон 
ба хоҷагидорӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ натиҷаҳои дилхоҳ 
дода истодаанд.

н.Н.ХУСРАВ

сАФАРБАР НАМУДАНИ сОКИНОН  БА хОҷАГИДОРӢ 
вА КОРҲОИ хОНАГӢ НАтИҷАҲОИ ДИЛхОҲ ДОДА 

ИстОДААст

Тибқи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
дар ташкилоту муассисаҳо 
ва вохӯриву мулоқот 
дар деҳаву маҳаллаҳои 
ноҳия бо мақсади барра-
сии  самтҳои афзалият-
ноки фаъолияти ҲХДТ, 
шарҳу тавзеҳ ва татбиқи 
нуктаҳои асосии Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҷалби 
ҷавонони синни даъватӣ ба 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар, рушди ҳунарҳои 
мардумӣ вобаста ба эъ-
лон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 

ва ҳунарҳои мардумӣ ва 
татбиқи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» дар 
сатҳи баланди ташкиливу 
сиёсӣ идома доранд. 

Бо ин мақсад корман-
дони масъули Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
дар ташкилоти ибтидо-
ии «Наволиқ»-и маҳаллаи 
Наволиқи ҷамоати деҳоти 
Ифтихор, ки яке аз 
маҳаллаҳои дурдасти ноҳия 
ба ҳисоб меравад, вохӯрӣ  
баргузор намуданд.

Зимнан мудири шуъбаи 
кор бо занон ва ҷавонони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Самадзода 

тАҷРИБАИ РӯзГОРИ ПИРОНИ хИРАД 
ДАстУРАМАЛИ ҷАвОНОНИ ҲУшМАНД Аст 

Саёҳат ҷиҳати  роҳандозии 
Аксияи ҳизбӣ андешаронӣ 
карда, ҳозиринро ба корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ, таъ-
миру роҳу пулҳои маҳали 
зист, сохтмони ишоотҳои 
хизматрасонӣ, таъми-

ру тарними муассисаҳои 
таълимӣ,дасти кӯмак даром 
намудан ба шах сони ниёз-
манди ҷомеа,  тарбияи дуру-
сти насли наврас дар роҳи 
ватандӯстиву худогоҳии 
миллӣ ва риояи қонунҳои 
миллӣ ҳидоят намуд.

Инчунин, дар рафти 
вохӯрӣ масъулин  дар бо-
раи  ба кор даромадани чар-
хаи якуми НБО Роғун,  ки 
рӯзҳои наздик ба фаъолият 
шурӯъ мекунад, суханронӣ 
карда, аз соки нон барои 
истифодаи сарфаҷӯёнаи 
нерӯи барқ, насби лампаҳои 
каммасраф ва пардохти 
саривақтии маблағи  он даъ-
ватба амал оварданд.    

н.А.ҶОМӢ

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории вохӯриву мулоқот 
дар корхона, муассиса, таш-
килот ва деҳаю маҳаллаҳои 
ноҳияи Хуросон бо иштиро-
ки раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон 
Саидзода Раҳмон дар деҳаи 
Ҳилолӣ 2-и ҷамоати деҳоти 
Ҳилолӣ бо сокинон  атро-
фи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, Соли 
тақвиятиробитабо маҳал ва 
чорабиниҳои фарҳангӣ бах-
шида ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
вохӯрӣ баргузор гардид. 
Зимнан Саидзода Раҳмон 
Азим оид ба самтҳои аф-

залиятноки  фаъолия-
ти ҲХДТ, дастовардҳои 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,  ба 
танзим даровардани сару 
либоси миллӣ ва татбиқи 
Аксияитарғиботӣ-амалӣ  
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» андешаронӣ 
намуд.

Инчунин,мавсуф дар 

идомаи суҳбат  доир ба 
озмунҳои ҳизбӣ “Беҳтарин 
доиркунандаи чорабинӣ 
дар сатҳи маҳал”, “Беҳ-
тарин намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ”, “Тарроҳи беҳ-
тарин”, “Армуғони хат-
лонӣ” андешаронӣ карда, 
ҳунармандони хушзавқу 
чирадастробарои иштирок 
дар озмунҳои ҳизбӣ даъват-
намуд.  

н.ХУРОСОН

ҲУНАР ОМӯз, К-Аз ҲУНАРМАНДӢ, ДАРКУшОӢ 
КУНӢ НА ДАРБАНДӢ

Сокинони деҳаи Да-
раи Сови ҷамоати деҳоти 
Шукнов аз вохӯрии кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
оид ба самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҲХДТ изҳори 
қаноатмандӣ карданд. 

Аз баромади мутаха-
сисси шуъбаи ташкилии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Ш. Набиев  

ҷамъомадагон дар бораи да-
стуру супоришҳои аз Паём 
бароянда, роҳҳои аз байн 
бурдани амалҳои зишт, ба 
монанди терроризму экс-
тремизм, ҷалби ҷавонон ба 
ҳизбу ҳаракатҳои тундга-
ро, бегонапарастӣ ва майл 
ба фарҳанги бегона, нашъ-
мандию нашъаҷаллобӣ 
бемориҳои сироятӣ, мақсад 
аз талқини истифодаи сар-

факоронаи нерӯи барқ, 
риояи қонунҳои миллӣ, 
моҳияти хизмат дар сафҳои 
Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маъ-
лумоти зарурӣ пайдо кар-
данд.

Дар қисмати фарҳангии 
вохӯрӣ намоиши ҳунарии 
ҳунармандони деҳа аз 
ҷиҳати миқдор ва сифат пи-
санди мардум шуд.

Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!” низ 
фоидабахш буд, зеро дар 
он сокинони маҳал таъмири 
муассисаи таълимӣ ва роҳи 
деҳаро ба уҳда гирифтанд.

н.ХОВАЛИНГ

АКсИяИ ҲИзБИИ «яКҷОя ҲАЛ МеКУНеМ!» яКҷОя 
БО сОКИНОН тАтБИҚ ГАштА ИстОДААст! 

Вохӯрии навбатии кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии «Мира-
зор», ки аъзои ҳизби деҳаи 
Куҳандиёр 2-ро дар худ 
муттаҳид менамояд, сурат 
гирифт.

Сараввал, раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фархор Алӣ  На-
заров ба сухан баромада, 
аз таърихи қадимаи деҳаи 
Куҳандиёр, ки қаблан 
Саксанохӯр номида мешуд, 
ёдовар шуд. 

Сипас, мавсуф  атрофи 
ниятҳои нопок ва кӯшишҳои 
бешармонаи ҳизби 
террористӣ-экстремистии 
наҳзати ислом сухан ронда, 
аз ҳозирин даъват ба амал 

овард, то он ҳадде, ки мета-
вонанд, фарзандони худро 
барои дурӣ ҷӯстан аз чунин 
ҳизбу ҳаракатҳо ҳидоят на-
моянд.

Дар вохӯрӣ ҳамчунин, 
муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Шаҳбози Искандар дар бо-
раи зарурат ва аҳамияти 
Қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару мо-
дар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» ва «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» мухтасар маъ-
лумот дода,  онҳоро барои 
риояи талаботи қонунҳои 
мазкур раҳнамоӣ кард.

Дар чорабинӣ навъҳои 
ҳунарҳои мардумӣ ба на-
моиш гузошта шуда буданд, 
ки дар қисмати фарҳангии 
вохӯрӣ ҳамагон аз ин 
намоишгоҳ аз наздик дидан 
карданд. 

н.ФАРХОР

сОКИНОН Аз НИятҲОИ НОПОКУ КӯшИшҲОИ 
БешАРМОНАИ хОИНОН хАБАРДОРАНД 

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории вохӯриву мулоқот 
дар корхона, муассиса, таш-
килот ва деҳаю маҳаллаҳои 
ноҳияи Восеъ бо иштироки 
кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ХХДТ дар 
ноҳияи Восеъ дар деҳаи 
дурдасти Саричашмаи 
ҷамоати деҳоти Худоёр 
Раҷабов атрофи самтҳои 
афзалиятноки фаъолия-
ти ҲХДТ, Соли таќвияти 
робитабо мањал ва Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ бо сокинон вохӯрӣ 
баргузор гардид.

Зимни мулоқот бо со-
кинон масъулин оид ба 
самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбӣ, сафари 
кории Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба ВМК Бадахшон ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон, эҳё 
ва рушди ҳунарҳои мардумӣ 
дар маҳал, эълон гардида-

ни соли 2018 ҳамчун Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, ба бар намуда-
ни либосҳои хоси тоҷикӣ 
ва пешгирии ҷавонон 
аз шомилшавӣ ба ҳизбу 
ҳаракатҳои дар Тоҷикистон 
мамнуъ андешаронӣ наму-
данд.

Инчунин, дар идома аз 
тарафи масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ барои иштирок дар 
озмунҳои ҳизбии “Беҳтарин 
намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ, “Беҳтарин до-
иркунандаи чорабинӣ дар 
сатҳи маҳал”, “Тарроҳи 
беҳтарин” даъват ба амал 
оварда шуд. 

н.ВОСеЪ

сОКИНОН БАРОИ ИштИРОК ДАР ОзМУНҲОИ 
ҲИзБӢ ОМОДААНД

Тибқи нақша-чора-
биниҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар  ноҳия дар деҳаи  
Шаршари ҷамоати деҳоти 
Пушинг хониши сиёсӣ оид 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбӣ баргузор 
гардид. 

Дар он кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия иштирок 
дошта,  оид ба масъалаҳои 
созандагиву ободкорӣ 
дар маҳалҳо, тарғиби тар-
зи ҳаёти солим, риояи 
қонунҳои миллӣ, сафари 

кории Асосгузори  сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба ВМКБ, самаранок ис-
тифода бурдани заминҳои 
корам, сарфаҷӯёна исти-
фода бурдани нерӯи барқ 
ва пардохти саривақтии 
маблағи он, ки ин ҳама  аз 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ бармеоянд, 
андешаронӣ намуд. 

н.ДАНҒАРА

тОҷИКИстОН – ДАвЛАтАт ПОяНДА БОД!
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ДАР РОСТОИ СОЛИ ТАқВИяТИ РОБИТА БО  МАҲАЛ  

Бо  мақсади амалигар-
донии ҷадвали вохӯриву 
суҳбатҳо дар ташкило-
ту муассисаҳо ва деҳаҳо 
дар ташкилоти ибтидоии 
ҷамоати деҳоти  Пахтаобод 
дар  ноҳияи Шаҳритуз хо-
ниши сиёсӣ дар мавзӯъи ба-
ланд бардоштани маърифат 
ва масъулияти шаҳрвандон 
бо мақсади пешгирӣ аз 
паҳншавии беморҳои 
сироятӣ, пешгирии  во-
ридшавии шаҳрвандон 
ба ташкилотҳои  экстре-
мистию террористӣ   бо 
иштироки  раиси  Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Шаҳритуз  Шаропов  
Ҳомидҷон  баргузор гашт. 

Нахуст,  хониши сиёси-
ро Ҳомидҷон Шаропов ку-
шода, мақсади ҷамъомадро 
ба ҳамагон фаҳмонида, 
атрофии самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ, 
тарғиби тарзи ҳаёти солим, 
пешгирӣ аз бемориҳои си-
роятии ВИЧ/СПИД, гепотит 
ва сил, ҳифзи сиҳатии омма, 
бурдани корҳои тарғиботӣ 
дар байни сокинон барои  
аз муоинаи тиббӣ гузаштан 
пас аз муҳоҷирати меҳнатӣ 

баргаштан, пешгирии шо-
милшавии шаҳрвандон, 
алалхусус ҷавонон, ки 
қишри осебпазири ҷомеа 
мебошанд, ба волидайн 
фаҳмонидани моҳияти 
хизмат дар саиф Арти-
ши миллӣ-ҳамчун макта-
би ҷасорату мардонагӣ, 
ҳифзи марзу буми кишвар, 
сулҳу субот,  тарбияи ду-
русти фарзандон дар роҳи 
ватандӯстиву худогоҳии 
миллӣ, арҷ гузоштан ба 
муқаддасоти миллӣ, раси-
дан ба қадри дастовардҳои 
Истиқлолияти давлатӣ ва 
Ваҳдати миллӣ,риояи тала-
боти қонунҳои амалкунан-
даи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
андешаронӣ карда, бори ди-
гар сокинонро аз паёмадҳои 
хатаровари ташкилотҳои 
террористии дар кишвар 
мамнӯъ огоҳ намуд. 

н.ШАҲРИТУЗ

тАҲКИМИ сУЛҲУ сУБОт Аз ҲАДАФҲОИ ОЛИИ  
ҲхДт МеБОшАД

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ми 
Сайид Алии Ҳамадонӣ  
Давлатҷон  Ғаффорзода бо 
аъзои ташкилоти ибтидоии 
“Маркази ташхиси бехата-
рии озуқаворӣ” дар ноҳия 
оид ба самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ  
вохӯрӣ доир намуд. 

Зимни баргузо-
рии вохӯрӣ Давлатҷон  
Ғаффорзода дар бораи таъ-
мини амнияти озуқавории 
мамлакат, ки яке аз 
ҳадафҳои стратегии ҲХДТ 

ба шумор меравад ва таъ-
мини амнияти бехатарии 
озуқаворӣ андешаронӣ на-
муд. 

Инчунин, мавсуф дар 
идомаи суҳбат  дар бораи 
соли 2018 эълон гарди-
дани Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, 
ташаббусҳои неку оян-
дасози Асосгузори сулҳу 
ваҳдати  миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба оғози Даҳсолаи байнал-
милалии амал “Об барои 

рушди устувор, солҳои 
2018-2028” суханронӣ  кара, 
ҷамъомадагонро барои  ра-
сидан ба қадри заҳматҳои 
шабонарӯзии Пешвои мил-
лат нисбат ба давлату мил-
лат даъват намуд.

Дар охир  Давлатҷон  
Ғаффорзода иштирокдорон-
ро барои дар амал татбиқ 
ва роҳандозии Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” раҳнамоӣ наму-
да, афзуд, ки  он маблағҳое, 
ки барои ҷашну маросимҳо 
хароҷот мекунанд, беҳтар 
мешуд дар обод карданаи 
гӯшае, роҳу пули маҳали 
зист,  дасти кӯмак да-
роз  кардан ба шахсони 
эҳтиёҷманди ҷомеа, таъми-
ри муассисаҳои таълимӣ  
сарф намоянд. 

н.ҲАМАДОНӢ

тАЪМИНИ БехАтАРИИ ОзУҚАвОРӢ яКе Аз 
ҲАДАФҲОИ АсОсИИ ҲхДт МеБОшАД

Бо мақсади амалӣ гардо-
нидани ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
оид ба ҳарчи бештар вусъат 
бахшидани робитаи ҲХДТ 
бо маҳал дар асоси ҷадвали 
баргузории  вохӯрию 
мулоқотҳо  дар деҳаю 
маҳаллаҳои ноҳия дар деҳаи 
Зангибобои  ҷамоати деҳоти 
ба номи Лақай Қармишев 
вохӯрии навбатии  кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Темур-
малик  бо сокинон  баргузор 
гардид. 

Дар қисмати фарҳангии 
вохӯрӣ ҳунармандону ки-
шоварзони  маҳалла намо-
иши ҳунарҳои мардумӣ ва 
маҳсули дастони кишовар-
зон ташкил  карда  шуд, ки 
аз ин намоишгоҳ ҳамагон 

дидан карда, ба худ ғизои 
маънавӣ гирифтанд. 

Дар охир раиси Ку-
митаи иҷроияи   ҲХДТ 
дар ноҳияи  Темурмалик   
Раҷабзода Маҳмадсаид ва 
раиси ҷамоати номбур-
да Асоев Ҳабибулло ба 
ташкилкунандагони  на-
моиши ҳунарҳои мардумӣ 
изҳори миннатдорӣ баён 
намуда, ҷамъомадагонро 
барои роҳандозии Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии 

ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!», ки барои 
беҳбудии рӯзгори  сокинон 
ва ободии Ватан нигарони-
да шудааст, даъват карданд. 

Сипас, дар деҳаи Занги-
бобо бо пешниҳоди  раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Темурмалик 
Раҷабзода Маҳмадсаид  
ташкилоти нави ибтидоии 
ҳизбӣ  таъсис дода шуда, 
раиси он Тоиров Фарҳод 
интихоб карда шуд.     

н.ТеМУРМАЛИК                                                                                                                           

сОКИНОН БАРОИ РОҲАНДОзИИ АКсИяИ 
ҲИзБӢ ОМОДА МеБОшАНД 

Дар асоси нақша-
чорабинии Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун бо мақсади сазовор 
истиқбол гирифтани ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар маҳаллаи 
ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакии ноҳияи Ҷайҳун 
чорабинии  фарҳангӣ воба-
ста ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ дар 
мавзӯъи «Тарғиби нақши 
урфу одат ва анъанаҳои 
неки мардумӣ дар тарбияи 
ахлоқиву маънавии ҷомеа» 
бо иштироки муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун 
Насим Сабурзода, мудири 
шуъбаи таблиғот, иттило-
от ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун Фарҳод Обидзо-
да, раиси ташкилоти ибти-
доии «Ғалаба» Сафархон 
Қаландаров ва сокинони 
деҳаи болозикр баргузор 
гардид.

Дар чорабинии мазкур 
аҳли деҳа тамоми ҳанарҳои 
миллии хоси мардуми та-
маддунофари тоҷикро ба 
намоиш гузота буданд, 
киҳозирин аз томошои 
маҳсулотҳои маҳсули дасти 
ҳунармандони деҳа ба худ 

ғизои маънавӣ гирифтанд. 
Месазадқайд намоем, ки 

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз 
суханрониҳояшон иброз на-
муданд, ки: -«Миллате, ки 
ба анъанаҳо, урфу одатҳои 
аҷдодӣ ва ойинҳои миллии 
хеш ифтихор дорад, мета-
вонад аз неъмати бебаҳои 
Истиқлол баҳра гирад, дар 
бунёди давлат ва давлат-
дории навин саҳм гузорад. 
Чунки тоҷикон ҳамчун 
миллати сулҳпарвар, 
соҳибитамаддун ва 
фарҳанги бузурги миллӣ 
бо анъанаҳои нек, 
урфу одатҳои созанда-
ву хайрхоҳона дар арсаи 
байналмилалӣ қадру манза-
лати хосаро доранд».

н.ҶАЙҲУН

ФАРзАНДИ ҲУНАР БОш...

Вохӯриҳое, ки масъу-
ли Кумитаи иҷроияи ноҳия 
бо сокинони маҳаллаҳои 
ҷамоати деҳоти ба номи 
К.Сайфудинов баргузор 
менамояд,  бо намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ  оғоз ме-
гарданд.

Вохӯрии  навбатӣ  бо 
сокинони маҳаллаи Қалъаи 
Ҳусайн ин ҷамоат  баргузор 
карда шуд. Сараввал намои-
ши ҳунари дастони занони 
ҳунарманди маҳалла ба та-
мошо гузошта шуда, буд.

Мавзӯъи мубрами рӯз, 
ки дар вохӯрӣ мавриди 
муҳокима интихоб карда 
шуд баланд бардоштани 
ҳуввияту асолати миллӣ 
бо мақсади пешгирӣ аз 
бегонапарастию майл ба 
фарҳанги бегона буда, дар 
баромадҳо таъкид гардид, 
ки вақтҳои охир тамоюли 
бегонапарастӣ майл наму-
дани занону духтарон ба 
фарҳанги бегона, ташвиқи 
либосҳои аз фарҳанги тоҷик 
дур ба як раванди ташвишо-
вар табдил ёфтааст. 

Қарор гирифтани 
тақлид ба фарҳанги бе-
гона, фаромӯш кардани 
муқаддасоти миллӣ, аз 
қабили анъанаву расму оин 
ва фарҳанги либоспӯшии 
миллӣ низ мисли фаромӯш 
сохтани забони модарӣ ва 
паст задани арзишҳои хоси 
миллат мебошад.

Ҳисси бегонапарастӣ 
ва тақлидкорӣ дар мавриди 
сару либос ва рафтору гуф-
тор дар байни занону духта-
рон метавонад ба устувории 
рукнҳои фарҳанги миллӣ 
таъсири манфӣ расонад.

Либоси миллӣ нишо-
не аз таъриху фарҳанги 
қадимаи ҳар як халқу мил-
лат аст. Нигаҳдории либоси 
миллӣ ва аз насл ба насл ме-
рос гузоштани он вазифаи 
муқаддаси ҳар як фарди 
соҳибхиради ҷомеа  аст.

Ба иборати дигар, 
фарҳанг ҳамон чизест, ки 
ҳувияти фардӣ ва иҷтимоии 
як миллатро  таҷассум мена-
мояд.

Аз ҷумла, дар баромадҳо 

БАЛАНД БАРДОштАНИ ҲУввИятУ АсОЛАтИ 
МИЛЛӢ БО МАҚсАДИ ПешГИРӢ Аз БеГОНА

ПАРАстИю МАйЛ БА ФАРҲАНГИ БеГОНА Аст

баён шуд, ки ҷаҳонишавии 
тамаддунҳо барои милла-
ти мо, тоҷикон, хусусан 
ҷавонон бояд ба минбари 
баланди тарғиби таърихи 
куҳан, забону фарҳанги 
бою ғанӣ доштан, мавриди 
нишон додани арзишҳои 

миллӣ, урфу одат ва 
анъанаҳои қадимаамон 
табдил ёбад, то ҷаҳониён 
бинанду биомӯзанд, ин 
ҷаҳонишавӣ набояд боиси 
гумроҳона шомил шудани 
ҷавонон ба гурӯҳҳои ифрот-
гарою террористӣ, қабули 
таассуби динию кӯр-кӯрона 
тақлид кардан ба фарҳанги  
бегона  гардад.

Дар робита ба ин масъ-
ала  лозим меояд,  ки аҳли 
ҷомеа  дар баланд бар-
доштани ҳувияти миллӣ, 
эҳтиром ба арзишҳои маъ-
навию фарҳангии ниёгон ва 
ватандӯстии шаҳрвандони 
кишвар  саҳмгузор  бошанд. 

Пеш аз итмоми  вохӯрӣ 
чанде аз иштирокчиён оиди 
ин масъала андешаронӣ на-
муда, иброз доштанд, ки 
дар нигоҳ доштани асолати 
миллӣ ва баланд бардошта-
ни маърифати либоспӯшии 
занону  духтарони  
маҳалаашон  саҳмгузор  ме-
шаванд. 

н.ПАНҶ

Дар доираи баргузо-
рии чорабиниҳо бахшида 
ба Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Тутқавул”-и маҳаллаи 
Тутқавули ҷамоати деҳоти 
Пули Сангини шаҳри Но-
рак бо иштироки  раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Норак Қумриниссо 
Гулмуродзода ва вакилони 
Маҷлиси вакилони халқи 
шаҳр  чорабинии фарҳангӣ-
сиёсӣ  баргузор гардид. 

Дар чорабинӣ занону 
бонувон ҳунарҳои дастии 
хеш, аз қабили гулдӯзӣ, 
қуроқдӯзӣ ва хӯрокҳои мил-
лии омодакардаашонро   ба 
маърази тамошо гузошта, 
аз ҷониби иштирокдорон 
бо хушнудӣ пазируфта шу-
данд.

Зимни вохӯрӣ 

Қумриниссо Гулмуродзо-
да  оид ба самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ, 
ҳадафҳои Оинномавӣ ва 
Барномавии ҲХДТ, дастуру 
ҳидоятҳои Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон,   аз ҷумла дар бораи 
тарбияи ҷавонон дар руҳияи 
ватандӯстӣ, даъвати онҳо ба 
хизмати ҳарбӣ, пешгирии 
ҷавонон аз шомилшавӣ ба 
ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротӣ, роҳҳои пешгирӣ аз 
бемории сироятии ВНМО 
суханронӣ намуд. 

Инчунин, Гулмурод-

зода Қумринисо  дар бо-
раи ҳамкориҳои дӯстии 
Тоҷикистону Ӯзбекистон 
ва сафари кории Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ- 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба ВМКБ  ибрози ақида кар-
да, ҳамагонро барои расидан 
ба қадри ташаббусҳои неку 
иқдомҳои ватандӯстонаи 
Пешвои миллат дар руш-
ду тараққиёти  кишвар 
ва пойдории сулҳу субот  
раҳнамоӣ намуд. 

ш.НОРАК

тОҷИКОН  МИЛЛАтИ БОФАРҲАНГУ 
тАМАДДУНОФАРАНД

Вохӯрии навбатии кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ҲҲДТ дар ноҳияи 
Мӯъминобод бо сокино-
ни деҳаи Бӯстони ноҳия 
тибқи ҷадвали баргузо-
рии  вохӯриву мулоқот дар 
деҳаву маҳаллаҳо вохӯрӣ 
баргузор гардид. 

Муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Гулсунбӣ Раҷабова атро-
фи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ- ҳамчун 
ҳизби пешоҳанги ҷомеа, 
ба дарки падару модарон 
расонидаи моҳияти хизмат 
дар сафи Артиши миллӣ-

ҳамчун мактаби ҷасорату 
мардонагӣ ва омили асоси 
нигоҳ доштани сулҳу су-
бот, амнияти кишвар, пеш-
гирии гаравиш ба  ҳизбу 
ҳаракатҳои  дар кишвар 
мамнуъ, хусусан ТЭТ ҲНИ 
ва расидан ба қадри оромии 
кишвар ва Ваҳдати миллӣ 
андешаронӣ намуда, аз со-
кинон барои роҳандозии 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» давъат ба 
амал овард. 

н.МӮЪМИНОБОД

ДАР АМАЛ тАтБИҚ НАМУДАНИ ҲАДАФҲОИ 
БАРНОМАвИИ ҲИзБ МАРОМИ МОст!
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ДАР РОСТОИ  СОЛИ ТАқВИяТИ РОБИТА БО  МАҲАЛ  

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии «Ваҳдат» -и 
шаҳри Левакант чораби-
нии фарҳангӣ бо намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ  дар 
асоси нақша- чорабиниҳои 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант бахши-
да баСоли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ баргузор 
гардид.

Дар чорабинии маз-
кур кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри  иштирок ва 
суханронӣ намуданд. 

Зимнан раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳр Ва-
танзода Сайҷаъфар чораби-
ниро ифтитоҳ намуда, қайд 
кард, ки мақсади баргузо-
рии вохӯриву чорабиниҳои 
фарҳангӣ ин таҳким бахши-

дан ба Ваҳдати миллӣ, арҷ 
гузоштан ба дастовардҳои 
соҳибистиқлолии киш-
вар, дар амал татбиқ на-
мудани интизориҳои Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва сафарбар на-
мудани сокинони маҳал 
дар ҳалли масъалаҳои со-
зандагию бунёдкорӣ, инчу-
нин ҷалби онҳо дар ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоӣ иборат 
мебошад. 

Ҷойи ифтихор ва шу-
кургузорист, ки баъд аз 
ҳазор сол мо дигарбора 
соҳибватану соҳибистиқлол 
гардидем ва бо ибрат аз ин 
имтиҳони таърихӣ моро за-
рур аст дар ҳимояи Ватан 
ва ҳифзу таҳкими пояҳои 
истиқлолиятӣ давлатӣ 
ҳамаҷониба кӯшиш намо-

ем. Бояд дар хотир дошта 
бошем, ки тақдири миллат, 
ободиву осудагӣ ва ҳифзи 
ин марзу бум аз ҳар як со-
кини кишвар, новобаста аз 
миллат, нажод ва эътиқоди 
динӣ аз ин арзиш вобаста-
гии калон дошта, ҳар яки 
моро водор месозад то дар 
роҳи таъмини суботу амни-
яти он доимо талош варзем. 
Зеро ҳастии мо бо ҳастии 
Ватани маҳбубамон пайваст 
буда, нишоти рӯзгору зин-
дагии мо аз оромии кишвар 
маншаъ мегирад. Бояд гуфт, 
ки ватандӯстӣ аз ҳифзи мар-
зу буми Ватан оғоз меёбад 
ва ин амал рисолати мо ба 
ҳисоб меравад.

Пас аз суханрониҳои 
судманд масъу-
лин аз намоишҳои 
ҳунарҳои мардумӣ, ки аз 
ҳунармандони завқманди 
маҳалла ба намоиш гузош-
та буданд, дидан карда, 
ба ҳунару маҳорати волои 
ҳунармандони чирадасту 
хушсалиқа баҳои баланд до-
данд.

ш.ЛеВАКАНТ

вАҲДАт МИЛЛАт БОИсИ ОБОДИИ КИшвАР Аст!

Бахшида ба соли Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар деҳаи Саъдии  
Шерозии хоҷагии ба номи 
Файзалӣ Саидови ноҳияи 
Кушониён чорабинии 
фарҳангӣ-сиёсӣ  баргузор 
гардид.

Дар чорабинӣ намо-
яндаи Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Дилафрӯзи Абдулло ва раи-
си Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи Кушониён Сат-
торова Мунаввара  иштирок 
намуда, дар қисмати сиёсии 
чорабинӣ оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолия-
ти ҲХДТ, сафарҳои кории 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон  ба ВМКБ 
ваҶумҳурии Ӯзбекистон, 
моҳият ва таърихи  Рӯзи 
Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Рӯзи Парча-
ми давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Иҷлосияи 
16-уми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва бори ав-
вал ба кор шурӯъ намуда-
ни чархаи якуми НБО-и 
Роғунандешаронӣ карда, 
иштирокдоронро бо  омад-

омади ҷашнҳои пурифтихо-
ри миллат шодбош гуфтанд. 

Дар қисмати фарҳангии 
чорабинӣ бошад  масъ-
улин аз сокинон, кибо 
шукргузорӣ азфазоим сулҳу 
оромӣ кишвар  ба намои-
ши ҳунарҳоимардумӣ гу-
зошта буданд, дидан карда, 
ҳунармандони  хушзавқро 
барои бо дастовардҳои на-
заррас ҷамъбасткардани 
Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ  
раҳнамоӣнамуданд.

н.КУШОНИЁН 

ЧОРАБИНИҲОИ ҲИзБӢ сОКИНОНРО ДАР РОҲИ 
сОзАНДАГӢ ДИЛГАРМ сОхтААст

Имрӯзҳо дар маҳаллаю 
деҳаҳои шаҳри Кӯлоб намо-
иши ҳунарҳои мардумӣ бо 
маром идома  дорад. Ин на-
вбат дар маҳаллаи Истиқлол 
бо ҷалби сокинон намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ баргузор 
гардид.

Сокинон дастаҷамъона 
ҳунарҳои дастии худ ва 
хӯрокҳои миллиро ба маъ-

рази дид гузоштанд. Дар 
чорабинӣ муовини раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб Фирӯзи 
Саидмӯъмин,   мудири 
шуъбаи кор бо ҷавонони 
ҳизб Файзуллоев Алишер 
ва роҳбари намояндагии 
ТҶҶ “Созандагони Ватан” 
дар шаҳри Кӯлоб Мунавва-
раи Бозоралӣ иштирок ва 

суханронӣ карданд.
Дар ҳамоиш иброз 

гардид, ки таърих гувоҳ 
аст, ки аз қадим мардуми 
тоҷик ба ҳунарҳои миллӣ 
шавқу ҳаваси беандоза до-
штанд. Ҳунарҳои дастӣ 
ҳамеша ба ҳаёти инсонҳо 
алоқаманданд. Бо ин 
мақсад ташаббуси Сар-
вари давлат оид ба эҳё ва 
рушди ҳунарҳои мардумӣ 
саривақтӣ буда, баҳри пеш-
равии ин соҳа ва таъсиси 
ҷойҳои нави корӣ мусои-
дат менамояд. Чорабинӣ 
бо роҳандозии намоиши 
фарҳангӣ ба охир расид.

ш.КӮЛОБ

АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР ДеҲОт ҲИФз ГАштААНД

Дар асоси 
н а қ ш а - ч о р а б и н и ҳ о и 
тасдиқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён бо мақсади 
тарғиби урфу одат ва 
анъанаҳои мардумӣ дар 
деҳаи Гузариболои ҷамоати 
деҳоти ба номи Носири 
Хусрави ноҳия чорабинии 
фарҳангӣ- сиёсӣ бо намои-
ши ҳунарҳои мардумӣ бар-
гузор карда шуд. 

Дар чорабинии мазкур 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳияи Қубодиён Абдулло-
ев Ваҳобиддин   иштирок 
намуда, аз дастовардҳои 
ҳунармандони деҳаи Гу-
зариболо дидан намуд, ки 
дар чорабинӣ ҳунарҳои 
сӯзанидӯзӣ, қуроқдӯзӣ, 
гулдӯзӣ, кӯрпачадӯзӣ, на-
моиши либосҳои миллӣ ва 
маҳсулоти кишоварзӣ ба на-
моиш гузошта шуда буданд.

Дар рафти чорабинӣ 
Абдуллоев Ваҳобиддин оид 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, рушди 
ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби 
сайёҳон ба мавзеъҳои сайёҳӣ 
сухан намуда, зикр кард, 
ки дар Паёми имсолаи худ 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
рушди сайёҳиро яке аз 
самтҳои афзалиятнок арзёбӣ 
намуда, қайд карданд, ки 
“Сайёҳӣ яке аз самтҳои 
муҳими ба шуғл фаро ги-
рифтани аҳолии қобили 
меҳнат, баланд бардошта-
ни сатҳи зиндагии мардум, 
рушди дигар соҳаҳои хиз-
матрасониву истеҳсолӣ, 
инчунин муаррифкунандаи 
таъриху фарҳанг, табиат ва 
анъанаҳои нек ба ҳисоб ме-
равад”. 

Ҳамин тавр дар зами-
наи таҳлили имкониятҳои 
мавҷуда ва баёни таклифҳо 

тАРғИБИ НАҚшИ УРФУ ОДАт  вА АНЪАНАҲОИ 
НеКИ МАРДУМӢ ДАР БАйНИ АҲОЛӢ БО МАҚсАДИ 

тАРБИяИ АхЛОҚИвУ МАЪНАвИИ ҷОМеА

иброз доштанд, ки “Бо 
мақсади тараққӣ додани 
соҳаҳои сайёҳӣ, муарри-
фии шоистаи имкониятҳои 
сайёҳии мамлакат ва 
фарҳанги миллӣ дар арсаи 
байналмиллалӣ, инчунин 

ҷалби сармоя ба инфрасох-
тори сайёҳӣ пешниҳод ме-
намоям, ки соли 2018 дар 
кишвар Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ эълон 
карда шавад”.

Инчунин, дар идома мав-
суф   нисбати ҳодисаҳои нан-
гине, ки санаи 29 июли соли 
ҷорӣ аз ҷониби гурӯҳи му-
ташаккили ТЭТ ҲНИ содир 
карда шуд, сухан намуда, ба 
иштирокчиён фаҳмонид, ки 
ин амали гурӯҳе мебошад, 
ки фирефтаи хоҷагони зар-
харид гардида,  бо ғаразҳои 
нопоки худ  мехоҳанд 
Тоҷикистони ободу хуррам-
ро ҳамчун макони осебпазир 
ба ҷаҳониён нишон диҳанд. 

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

н.қУБОДИЁН
Дар воқеъ аз ҷониби 

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон эълон гардидани 
соли 2018, хамчун Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ба хар як зан, мо-
дар ва бонуи  тоҷикистонӣ 
имкон дод, ки бори дигар 
ҳунарҳои ҳазорсолаи хешро 
эҳдо кунанду бо ин васила 
фарҳангу асолати хешро 
маҳз тавассути фарзандони 
хунарманди хеш бунёд ва 
эхё намоянд.

Бо ин мақсад тибқи 
ҷадвали мазкур дар деҳаи 

Оли Сомони ҷамоати 
деҳоти Обшорон  аз ҷониби 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия чорабинии фархан-
гию сиёсӣ баргузор гардид.

Мардуми деҳа ва хур-
ду калони  он аз сиёсати 
пешгирифтаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалии 
Рахмон дар бобати эъло-
ни «Соли рушди сайёхӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ» аз 
нав эхё намудани ҳунарҳои  

қадима аз баргузории чунин 
чорабиниҳо дар сатҳи маҳал 
хушнуду сарфароз буда, бо 
як ҳавасмандӣ ҳунарҳои 
хешро тақвият медоданд.

Дар чорабинӣ занону 
бонувон ҳунарҳои дастии 
хешро ба маърази тамошо 
гузошта, аз ҷониби намоян-
дагон ба хушнудӣ пазируф-
та шуд. 

н.ЁВОН  

ИстИҚЛОЛИят БеҲтАРИН ДАстОвАРДИ 
МАРДУМИ МОст!  

Тибқи ҷадвали 
тасдиқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Дӯстӣ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
деҳаи «Олимобод»-и 
ҷамоати шаҳраки 20-сола-
гии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
оид ба самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҳизб вохӯрӣ 
доир гардид.

Дар баргузории вохӯрӣ 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳия Ҷалолов Абӯбакр 

ва вакили Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳияи Дӯстӣ 
Зиёда Фахсова иштирок ва 
суханронӣ намуданд. 

Зимнан масъулин 
ҷамъомадагонро бо фа-
рорасии Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун бахтномаи мил-
лат ва ҳуҷҷати тақдирсоз 
табрику муборакбод гуф-
та, дар бораи таърихи 
Конститутсия Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, эълон гардида-
ни соли 2018 ҳамчун Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, дастовардҳои 
даврони Истиқлолият, ба 
хусус фароҳам гардидани 

дӯстии байни миллатҳои бо 
ҳам бародар тоҷику ӯзбек 
аз натиҷаи ташаббусҳои бе-
назири Сарвари мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ, маври-
ди истифода қарор гирифта-
ни садҳо иншоотҳои бузург 
дар соҳаи саноат, фарҳангу 
маориф, тандурустӣ ва 
инчунин, барои ба кор да-
ромадани чархаи якуми 
Нерӯгоҳи оби барқии Роғун, 
ки рӯзҳое ба шумор мон-
дааст, андешаронӣ намуда, 
зикр карданд, ки ин ҳама 
пешрафту тараққиёт дале-
ли оромӣ, суботи кишвар 
вазаҳматҳои шабонарӯзии 
Пешвои миллат, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
мебошад ва ҳар яки моро 
лозим аст, ба қадри сулҳу 
суботи кишвар, ғамхориҳои 
Роҳбари давлат бирасем ва 
барои боз ҳам шукуфону 
ободтар гардидани Ватани 
маҳбубамон бештар заҳмату 
меҳнат намоем. 

н.ДӮСТӢ

ДАстОвАРДҲОИ ДАвРОНИ ИстИҚЛОЛИятРО тАЪ-
РИхАН БОяД ҲИФз НАМУД Бо ибтикори Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Вахш дар деҳаи Рӯзободи 
ҷамоати шаҳраки Кирови 
ноҳияи Вахш чорабинии 
фарҳангӣ бахшида ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ доир гардид. 

Дар чорабинии мазкур 
раиси Кумитаи  иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Одилҷон 
Маҳмадов иштирок ва 
суханронӣ намуда,  иброз 

дошт, ки кишвари мо воқеан 
ҳам сарзамини биҳиштосо 
буда, эълон гардидани соли 
2018 ҳамчун Соли  руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ барои милла-
ти тоҷик як  ҳадяи бузург 
аст, ки таввасути ин иқдом 
ҳунарҳои миллиамон аз нав 
бо рангу шакли такмилёфта 
эҳё мегардад.  

Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ нишо-

наи тараққиёт ва пешраф-
ти кишвар буда, аз ман-
фиат холӣ нест,  аз ҷумла 
боҷойҳои корӣ таъмин на-
мудани аҳолӣ, баланд бар-
доштани сатҳи зиндагии 
мардум муаррифии таъ-
риху фарҳанг ва анъанҳои 
хоси миллиамон мебошад.   
Пас аз суханрониҳои суд-
манд  масъулин аз намои-
ши ҳунарҳои мардумӣ, ки 
ҳунармандони завқманди 
маҳалла ба намоиш  гузош-
та буданд дидан намуда, 
ба ҳунару маҳорати волои 
ҳунармандони чирадасту 
хушсалиқа баҳои баланд до-
данд.

н.ВАХШ

ФАРҲАНГ ҲАстИИ МИЛЛАт вА МУАРРИФИКУНАНДАИ 
тАЪРИхИ ПУРғАНОвАтИ КИшвАР Аст 
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Тайи чанд соли охир дар бархе 
аз кишварҳои ҷаҳони ислом, хусу-
сан давлатҳои арабии Сурия, Ироқ, 
Яман ва Ливия амалҳои террористӣ 
содир шуда истодаанд. Авзои норо-
ми ҳамсоякишвари мо Афғонистон 
бошад, боис гардидааст, ки тамоми 
террористони дунё он қаламравро 
ба қавле “хона”-и худ ҳисобанд. Бар 
асари ин вазъи сиёсӣ дар кишварҳои 
мазкур ҳанӯз ҳам ноором буда, мар-
думи осоишта қурбони амалҳои 
гурӯҳҳои террористӣ ва ифротӣ 
мегарданд. Хусусан, зуҳури гурӯҳи 
«Давлати исломӣ» барои амнияти 
минтақа ва ҷаҳон таҳдидҳои навро 
эҷод кардааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ–Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар маросими 
ифтитоҳи Конфронси байналмил-
лалии сатҳи баланд дар мавзӯи 
«Муқовимат бо терроризм ва иф-
ротгароии хушунатомез», ки 4-майи 
соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе 
баргузор гардид, иброз доштанд, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аввали 
солҳои 90-уми асри ХХ ҳанӯз дар 
оғози бунёди давлати соҳибихтиёрӣ 
худ ҳадафи амалҳои таҳрибкоронаи 
террористону ифротгароён бо даст-
гирии хоҷагони хориҷии онҳо қарор 
гирифт. Дар он айём ниҳодҳои тер-
роризми байналмиллалӣ ва ифрот-
гароён кишвари моро ба саҳнаи 
озмоиши қудрати маргбори худ ва 
ҳадафи ғаразҳои зиддиинсонӣ таб-
дил дода буданд.

Он замон Тоҷикистон ба ҳамаи 
он ҳодисаҳои фоҷиаборе, ки 
имрӯзҳо дар Ироқу Сурия, Яма-
ну Афғонистон мушоҳида меша-
ванд, рӯ ба рӯ шуда буд. Ҳадаф ва 
нақшаҳои пасипардагиву ғаразноки 
саркардаҳои аслии он ки аз ғояҳои 
ифротгароӣ ва террористӣ сарчашма 
мегирифтанд, бо роҳи зӯрӣ ва қатлу 
куштор ба сари мардум таҳмил кар-
дани фарҳанги бегонаву тафакку-
ри асримиёнагӣ ва дар Тоҷикистон 
таъсис додани давлати давлати ба 
қавли худашон “исломӣ” буд.

Тавре тамоми мардуми 
Тоҷикистон огоҳ аст, ташкили 
ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 
маҳз нақшаҳои харобкоронаи 
роҳбарият ва аъзои ташкилоти 
террористии наҳзати исломӣ буд. 
Аъзои ин ташкилоти террористӣ 
дар он солҳо ба кумаки хоҷагони 
хориҷии худ мардуми бегуноҳ ба 
хусус чеҳраҳои саршиносро ба қатл 

расонда, миллатро пароканда ва 
давлатро қариб ба нестӣ бурда бу-
данд. Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ 
бештар аз 150 ҳазор нафар мардуми 
бегуноҳ қурбон ва зиёда аз 1 мил-
лион аҳолӣ ҳамчун гуреза дар киш-
вари ҷангзадаи Афғонистон паноҳ 
бурданд.

Мардуми Тоҷикистон ҷиноятҳои 
содирнамудаи роҳбарият ва аъзои 
ташкилоти террористии наҳзати ис-
ломиро асло фаромӯш намекунанд, 
зеро аз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ то 
имрӯз қариб оилае нест, ки хеши 
наздик, фарзанд ё падару модари 
худро аз даст надода бошад. Дуои 
ҳазорон модари тоҷик, ки писаро-
ни ҷавони худро дар муноқишаҳои 
ҷанги шаҳрвандӣ аз даст доданд, 
роҳбарият ва аъзои ташкилоти тер-
рористии наҳзатро хоҳад гирифт.

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳз ба хотири дубора ноором на-
гардидани ҳаёти шаҳрвандон дар 
сафи пеши мубориза бо терро-
ризм ва экстремизм қарор дорад. 
Ҳамин аст, ки дар байни сарони 
кишварҳои узви Созмони Миллали 
Муттаҳид ҷиҳати муборизаи беамон 
бо ин вабои аср Пешвои миллати 
мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон авва-
лин шуда садо баланд карданд ва аз 
ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал овар-
данд, ки дар мубориза бо ин зуҳурот 
муттаҳид бошанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
ташкилоти террористии наҳзат бо 
терраризм ва ифротгароӣ решапай-
ванди азалӣ дорад ва аз ин мақсади 
нопоки худ гаштанӣ нестанд. 
Роҳбарони фирории ҳизбӣ мам-
нуъгардидаи терористӣ дар ҳудуди 
кишварҳои аврупоӣ ҳамеша талош 
меварзанд, ки аз неруи бузурги 
ҷавонони тоҷик, чӣ дар ватан ва чӣ 
дар хориҷи он барои амалӣ намуда-
ни мақсадҳои нопоки худ истифода 
баранд.

Гурӯҳҳои ифротгаро талош до-
ранд, ки ба ақидаҳои фанатикии худ 
занону духтарон ва ҷавононеро, ки 
имрӯзҳо аз фарҳанги миллӣ, ҳисси 
хештаншиносӣ ва афкори дурусти 
ислом пурра огоҳӣ надоранд, ба 
сӯи худ ҷалб намоянд. Бинобар ин 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихо-
ри миллӣ, худшиносию худогоҳӣ 
тарбия кардани насли ҷавон, яке аз 
вазифаҳои муҳими ҷомеаи мо дони-
ста мешавад.

Тамоми шаҳрвандони ҷумҳуриро 
зарур аст, ки бар зидди нақшаҳои 
харобкоронаи террористон, ху-
сусан аъзои ташкилоти террори-
стии наҳзат дар ҳамбастагӣ мубо-
риза бурда, иҷозат надиҳанд, ки 
ин душманони миллат дубора са-
бабгори ҷангу низоъ дар кишвари 
биҳиштосоямон гарданд.

Барои решакан кардани ин вабои 
аср – терраризм ва экстремизм, мах-
сусан ҷавонон, ки неруи қавии ҷомеа 
мебошанд, бояд дар сафи пеши му-
бориза қарор дошта бошанд. 

Раҳматулло САФАРЗОДА – 
узви Раёсати Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар вилояти Хатлон, раиси 
Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи 

Хуросон, раиси ноҳияи Хуросон

тАшКИЛОтИ теРРОРИстИИ НАҲзАтИ 
ИсЛОМӢ БО теРРОРИзМИ ҷАҲОНӢ 

РешАПАйвАНД Аст

Эй магас, арсаи симурғ на 
ҷавлонгаҳи туст, 

Ирзи худ мебарию заҳмати мо 
медорӣ.

Мусаллам аст, ки дар ҳар давру за-
мон дилхоҳ давлат ва ё ҳукумат роҳҳои 
афзалиятонки ҳамкории байни давлатӣ 
ва муносибатҳои дипломатиро ба со-
ири давлатҳо дар доираи манфиатҳои 
умумимиллӣ нақшагирӣ ва роҳандозӣ ме-
намояд. Кишвари Ҷопон яке аз аввалинҳо 
шуда соҳибистиқлолии Тоҷикистонро ба-
расмият шинохт ва тавре воқеият собит 
месозад ҳамкории байнидавлатӣ дар сатҳи 
рӯ ба инкишоф аст. На ба он таҳлилҳои 
сарсарие, ки сухангӯи ҳизби террори-
стию экстремистии наҳзати исломӣ 
Муҳаммадиқбол Садриддин мекунад. 

Муҳаммадиқболи Садриддин аз кӯмакҳои 
бебозгашт, гӯё «дар сатҳи лозимӣ» набуда-
ни ҳамкориҳои байни давлатӣ бо кишвари 
Ҷопон гилагузорӣ намуда, муносибатҳои 
иқтисодию тиҷоратиро байни ду давлат 
«ғайримуваффақона» унвон намудааст, 
ки аз назари ақли инсони ҳушманд чунин 
таҳлилу мавқеъгирӣ хато, пур аз ғараз ва 
баҳогузории яктарафа мебошад. Вақте ки 
як давлат дар ҳудуди дигар давлат сафо-
рат дорад, ин аз густариши ҳамкориҳо ва 
аз ба таври беандоза манфиатдор будани 
тарафҳо дар муносибатҳои байнидавлатӣ 
дарак медиҳад. Мутаассифона, ин фит-
наангезон дар ниқоби «шореҳи сиёсӣ» 
мисли Муҳаммадиқболи Садриддин инро 
нодида мегирад, ки аз чунин тарзи баёни 
муаллиф ба ҷуз аз коштани тухми кинаю 
адоват ва якдигарнофаҳмию курдилӣ чизи 
дигареро интизор шудан ғайриимкон аст.

Куштори сиёсатшиноси ҷопонӣ про-
фессор Ютака Акино ва дигар корман-
дони Созмони Милали Муттаҳидро, ки 
санаи 03.07.1998 аз ҷониби ҳаводорону 
тарафдорони ҳизби наҳзати исломӣ 
сурат гирифта буд, муаллифи мато-
либ ғайримунсифона баҳогузорӣ на-
муда, мехоҳад аз ин ҷинояти мудҳиш 
ҳизби наҳзати исломиро ба қавле аз об 
соф барорад. Вале ин «шореҳи сиёсӣ» 
фаромӯш сохтааст, ки ҳар амалу ҳаракати 
ғайриқонунии дилхоҳ ташкилот ё шах-
сият як рӯз не як рӯз исбот гардида, ҳақ 
ба ҳақдор мерасад. Ва, воқеан куштори 
кормандони Созмони Милали Муттаҳид 
аз ҷониби намояндагони ташкилоти тер-
рористию экстремистии ҳизби наҳзати 
исломӣ ҳақиқати бебаҳс аст, ки инро та-
моми мардуми ҷаҳон медонанд.

Аз таҳлили ин бозингари сиёсӣ маъ-
лум мешавад, ки бояд ҳар як амали хо-
инонаи ташкилоти террористии ҳизби 
наҳзати исломӣ ба иборае «васф» кар-
да шуда, назди омма ранги сиёҳ сафед 
ва шаб бошад рӯз нишон дода шавад, 
ки чунин иқдом дар ҷомеаи кунунӣ ди-
гар ҷойгоҳ надорад. Зеро аллакай мар-
думи Тоҷикистон хиёнатҳои шумою 
“сипоҳсолор”-ҳоятонро куллан медонанд. 
Ҳатто Ризвон Садиров яке аз чеҳраҳои 
манфуру хунхори ҳизби наҳзати исломи-
ро, ки Ҳукумати Тоҷикистон бо ӯ ҳеҷ гоҳ 
муросо накардаю бо муддаиёни хиёнатко-
ри ҳизби наҳзати исломӣ пинҳонию ошко-
ро муносибат дошт, ҳамчун бренди сиёсӣ 
истифода бурдани Муҳаммадиқболи Са-
дриддин хеле хандаовар ва боиси шар-
мандагии ин «шоҳреҳи сиёсӣ» аст. Мо 
нағз медонем, ки барои ташкилоти тер-
рористию экстремистии ҳизби наҳзати 
исломӣ ва ҳаводоронаш Ватану миллат, 
пешрафту шукуфоии кишвар аҳамият 
надорад. Аз чунин мавқеъгирӣ метавон 
омӯхт, ки ҳизби наҳзати исломӣ барои 
шумою дастандаркоронатон ҳамчун ма-
шинаи таблиғотӣ ва сарчашмаи даромади 
молиявии ҳаммаслаконатон мебошаду ба 
ақидаи худи шумо якчанд «тими қавӣ» до-
раду халос. Он рӯз дур нест, ки ин «тими 
қавӣ» барои аъмоли хиёнаткорона назди 
Ватану миллат ҳатман ҷавоб хоҳанд гуфт.

Ҷойи дигар муаллиф доир аз иштиро-
ки ҳайати ҳукуматӣ дар ҷаласаи Созмони 
Амнияту Ҳамкории Аврупо ёдовар шуда, 

рӯйирост дурӯғ мегӯяд, ки гӯё аҳли кон-
фронс аз мухолифон пуштибонӣ карда, ба 
ҳамин хотир ҳайати ҳукуматӣ дар охири 
ҳафта ин ҷаласаро тарк сохтанд.

 Дар ислом дурӯғро торикии имон 
мегӯянд. Ҳарчанд медонем, ки шумою 
шумобаринҳо имон надоред вале мета-
вон ёдовар шуд, ки ҳамаи аъмоли шумо 
дар ин ҷаласа аз ҷониби ҳайати Ҳукумати 
Тоҷикистон исбот шуд ва чун натавони-
стед хостаҳоятонро пиёда созед, ҷаласаро 
ба тавтеа мубаддал сохтед.

 Сафари Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Ҷопон сафари роҳбари як дав-
лати 9- миллионнафара буд, ки аз ин са-
фар Ватану миллат интизориҳои зиёд 
дорад. На ба мисоли шумо барин асолат-
бохтагон, ки бо гурезпоию саргардонӣ ва 
дур аз ҳисси ватандӯстию инсонпарварӣ 
дар кадом давлати Аврупоӣ, ё шояд дар 
давлати охундӣ сари давлату ҳамватанони 
худ санги маломат мезанед!

 Фикр мекунам шумо камтар шарм 
медоред, вагарна ҳамлаи соли 1945 бо-
лои шаҳрҳои Херосима ва Нагасакиро бо 
яроқи ядроӣ кори дастӣ ҳамватанони худ 
унвон хоҳед кард. Чунки навишти тунди 
шумо эҳсоси ботинии ғализу сӯхташудаи 
шумост. То чӣ қадар манфурона аз 
гулгузорӣ бар пояи «Боғи ёдбуди сулҳ»-и 
шаҳри Херосима аз ҷониби Роҳбари дав-
лати Тоҷикистон сухан гуфтанатон баён-
гари афкори манфуронаатон аст.

 Марг ин кори худовандист. Чӣ дар хона 
чӣ дар сафар, ҳар кӯҷое,ки тақдир каши-
да бошад, он бо хости худовандӣ ҳатман 
моро дунболагир хоҳад буд. Вале маргро 
кори дасти инсон баҳогузорӣ кардану но-
дида гирифтани қазову қадар мусулмонии 
шуморо ҷаноби Муҳаммадиқболи Са-
дриддин зери шубҳа мебарад.

 Дар урфият мегӯянд: мард ҳар 
ҳодисае, ки бар сараш меояд аз Худо ме-
бинаду номард аз бандаи Худо. Шумо аз 
зумраи ҳамон номардонед, ки дар пояи 
дини мубини ислом ва пинҳон шудан 
зери ин дини пок ғаразҳои манфуронаю 
манқуртонаатонро амалӣ сохтан мехоҳед.

 Он куштори зиёда аз 150000 аҳолии 
Тоҷикистон бо сиёсатбозиҳои шумо ба-
рин аҳли тақво аввали солҳои 90-уми 
асри гузашта сари миллат овардед, ҳануз 
аз хотираҳо зудуда нашудааст. Симои 
зоҳирии шумою шумобаринҳо назди та-
моми миллат чун оина равшан аст. Ва, 
беҳуда арзагӯӣ ва ҳадиссозӣ барои раси-
дан ба мақсадҳои нопокатон назди мар-
дум дигар арзиш надорад.

 Шарматон бод ҷаноби 
Муҳаммадиқболи Садриддин, ки бо макру 
фиреб аъмоли хоинонаи ҳизби наҳзати 
исломиро зери пӯшиши обу ранги сиёсӣ 
пинҳон месозед.

 Ҳизби наҳзати исломӣ дар фа-
зои сиёсии Тоҷикистон чун турбати 
бесоҳиб дигар мақому манзалат надо-
рад. Ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
зери сиёсатбозиҳои «мутантан» ба қавле 
тарғибот кардани фаъолияти он ба истис-
нои хандахарриши мардум дигар чизеро 
ба бор нахоҳад овард.

 Зарифзода Почохон Ҳабибулло-
раиси Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи 

Шамсиддин Шоҳин

ҲАзАР Аз ФИтНААНГезОНе ДАР 
НИҚОБИ “шОРеҲИ сИЁсӢ”
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 

Орзу ЊАМИДИёН

Њайати мушовара: 
Давлатшоњ ГУЛМАЊМАДЗОДА, 

Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАЊМОНЗОДА

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

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

Суроѓа: 
735140, ш. Бохтар, 

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

2-70-70

Чопхонаи ЉДММ «Шоњин-С», теъдод: 11400 нусха 

љањон дар як љумла
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тарроњ:                                                                                                                                      
Хусрав мазориЕв

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,

Аловуддин АМИРЗОДА,
Ҳусейн САИДОВ

Дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Даҳонпизишк” тибқи 
ҷадвали баргузории хониши сиёсӣ 
вобаста ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ баргу-
зор гардид, ки дар он кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Бохтар бо роҳбарии ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳр Наҷидуллоев Тавакал ишти-
рок намуданд. 

Нахуст, Наҷидуллоев Тава-
кал ба сухан баромада, дар назди 
иштирокдорон оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, 
Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун бахтномаи 
миллт андешаронӣ карда, қайд на-
муд, ки дар таърихи давлатдории  

тоҷикон  рӯйдодҳои муҳиму сар-
навиштсоз ва аз ҷиҳати аҳамият 
беназиру хусусияти ҷаҳонӣ до-
шта,  хело зиёд мебошанд ва  ин 
арзишҳои миллӣ бо гузашти айём  
бою ғанӣ ва омезишу густариш 
ёфта, арзиши муқаддасро ба худ 
касб менамоянд. Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке 
аз ҳамин рӯйдодҳои  арзишманд 
ва гиромӣ ба шумор рафта, дар 
ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии давлату 
миллати тоҷик  мавқеи махсусро 
ишғол мекунад. Воқеан, Консти-
тутсия барои ҳамаи мамлакатҳои 
тараққикардаи ҷаҳон чун рамзи 
истиқлолият дар пойдории дав-
латдории миллӣ ва таҳкими  ам-
нияту суботи сиёсиву иҷтимоӣ 

аҳамият ва шукӯҳи хоса дорад ва 
ин аст, ки Конститутсияро бахтно-
маи миллат ва санади тақдирсоз  
низ меноманд. Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи 
дастовардҳои бузурги миллати 
тоҷик буда, он заминаи ҳуқуқии 
бунёди давлати тозабунёд ва 
соҳибистиқлоли тоҷиконро гу-
зошт, муҳимтар аз ҳама хавфи 
парокандагии давлат ва милла-
ти тоҷикро бартараф карда,  ба 
поймолии қонунҳои амалкунан-
даю  бесарусомониҳои сиёсӣ хо-
тима бахшид ва аз тарафи дигар  
пеши роҳи фалаҷшавии  рукнҳои 
ҳокимияти давлатиро боздошт 
ва имконият фароҳам овард, ки 
истиқлолияти пурарзиши бадасто-
мадаи тоҷикон қомати худро рост 
кунад. Бояд махсус қайд кардан 
лозим аст, ки дар таҳия ва қабули 
ин санади тақдирсоз саҳми бево-
ситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон хело калон ме-
бошад.

ш.БОХТАР

КОНстИтУтсИя БАхтНОМАИ МИЛЛАт Аст!

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Балҷувон дар деҳаи 
Чорбоғи ҷамоати деҳоти ба номи 
Сафар Амиршоеви ноҳия бо соки-
нони деҳаи Чорбоғ оид ба  самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, 
Соли тақвияти робита бо маҳал 
вохӯрӣ доир намуд. 

Дар вохӯрӣ кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия иштирок дошта, оид ба 
татбиқи Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!”, пешгирии шомилша-
вии ҷавонон  ба ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротиву тундгаро, дар сатҳи 
баланд ва дастовардҳои назар-
рас пешвоз гирифтани ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти давла-
тиии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эъ-
лон гардидани соли 2018 ҳамчун 
Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои 
мардумӣ андешаронӣ намуда,  

зикр карданд, ки имрӯзҳо мо дар 
шароити то рафт мураккаб гар-
дидани вазъи ҷаҳони густариш ва 
пайдо гардидани зуҳуроти асри 
нав терроризму экстремизм қарор 
дорем, аз ин рӯ мо бояд кӯшиш 
кунем, ки фарзандонро, ки оян-
да давлату миллат дар дасти 
онҳост, дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, гиромидош-
ти арзишҳои миллӣ, омӯхтани 

забонҳои хориҷӣ ва сатҳи дони-
шу малакаи сиёсиву фарҳангии 
онҳоро баланд бардошта, зами-
наи мусоид дар муҳити хонадону 
муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа 
фароҳам орем.

Ҳамчунин, дар рафти вохӯрӣ 
аз ҷониби сокинони деҳа ба масъ-
улин саволҳо пешниҳод  гардида, 
ҷавобҳои мушахаси гардонида 
шуд.

н.БАЛҶУВОН 

30-сОЛАГИИ ИстИҚЛОЛИятИ ДАвЛАтИИИ ҷУМҲУРИИ 
тОҷИКИстОНРО сАзОвОР ИстИҚБОЛ МеГИРеМ

Дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии«Меҳрубон»-и ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ чорабинии 
фарҳангӣ ва намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ бахшида ба Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бар-
гузор гардид.

Дар чорабинии мазкур ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
Абдулҳаев Маҳмадсаид ва муо-
вини раис-мудири шуъбаи ташки-
лии Кумитаи иҷроияи ҲХДТдар 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
Содиқова Меҳрубон иштирок до-
штанд.

Чорабиниро  раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 

Ҷалолиддини Балхӣ Абдулҳаев 
Маҳмадсаид ифтитоҳ намуда, 
қайд кард, ки мақсади баргузо-
рии чорабиниву мулоқотҳо ин 
таҳким бахшидан ба Ваҳдати 
миллӣ, дар амал татбиқ намудани 
интизориҳои Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ ва сафар-
бар намудани сокинони маҳал 
дар ҳалли масъалаҳои созандагию 
бунёдкорӣ, инчунин ҷалби онҳо 
дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ 
иборат мебошад. Ҷойи ифтихор ва 
шукургузорист, ки баъд аз ҳазор 
сол мо дигар бора соҳибватану 
соҳибистиқлол гардидем ва бо 
ибрат аз ин имтиҳони таърихӣ 
моро зарур аст дар ҳимояи Ва-

тан ва ҳифзу таҳкими пояҳои 
истиқлолияти давлатӣ ҳамаҷониба 
кӯшиш намоем. Бояд дар хотир 
дошта бошем, ки тақдири мил-
лат, ободиву осудагӣ ва ҳифзи ин 
марзу бум аз ҳар як сокини киш-
вар, новобаста аз миллат, нажод ва 
эътиқоди динӣ вобастагии калон 
дошта, ҳар яки моро водор месо-
зад то дар роҳи таъмини суботу 
амнияти он доимо талош варзем.

Зеро ҳастии мо бо ҳастии Ва-
тани маҳбубамон пайваст буда, 
нишоти рӯзгору зиндагии мо аз 
оромии кишвар маншаъ мегирад. 
Бояд гуфт, ки ватандӯстӣ аз ҳифзи 
марзу буми Ватан оғоз меёбад ва 
ин амал рисолати мо ба ҳисоб ме-
равад.

Пас аз суханрониҳои суд-
манд масъулин аз намоишҳои 
ҳунарҳои мардумӣ, ки аз 
ҳунармандони завқманди маҳалла 
ба намоиш гузошта буданд, ди-
дан карда, ба ҳунару маҳорати 
волои ҳунармандони чирадасту 
хушсалиқа баҳои баланд доданд.

н.Ҷ.БАЛХӢ

ДАР РОҲИ тАЪМИНИ сУБОтУ АМНИятИ вАтАН ДОИМО
 тАЛОш МевАРзеМ

Шахси номаълум дар яке аз марказҳои дилхушии 
шаҳри Тоусанд-Оакси штати Калифорнияи ШМА, ки беш 
аз 200 нафар донишҷӯён шабнишинӣ доир намуда буданд, 
ворид гардида пас аз ҳаво додани се норинҷаки дудӣ сӯи 
одамон аз яроқи оташфишон тир кушод, ки дар натиҷа 13 
нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар ҷароҳат бар-
доштанд.

Дар яке аз кӯчаҳои марказии шаҳри Ҷексонвиллии 
штати Флоридаи ШМА ҷинояткорон аз дохили автомобил 
ба сӯи роҳгузарон оташ кушоданд, ки бар асари ҳодиса 6 
нафар захм бардошт ва вазъи саломатии 3 тани онҳо ваз-
нин арзёбӣ мешавад;

Сохторҳои қудратии Ҷумҳурии исломии Афғонистон 
дар вилояти Бағлон зимни амалиёти махсус 12 
силоҳбадастро маҳв намуда, 11 тани дигарро захмӣ ва боз-
дошт карданд;

Автомобили бо маводи тарканда муҷаҳҳаз дар яке аз 
кӯчаҳои шаҳри Идлиби Сурия таркид, ки бар асари ҳодиса 
4 нафар ба ҳалокат расида, 10 тани дигар захмӣ шуд; 

Дар иёлати Боливари Венесуэла, дар яке аз конҳои тил-
ло 7 нафар нақбкан бо дасти исёнгарони Колумбияро ба 
қатл расонада шуданд;  

Дар Камерун кормандони сохторҳои қудратӣ 78 на-
фар донишҷӯ ва ронандаи афтобусро, ки қаблан гурӯҳҳои 
силоҳбадаст рабуда буданд, озод карданд;

Дар наздикии шаҳри Мехикои Мексика садамаи калони 
нақлиётӣ ба амал омад, ки дар натиҷа 9 нафар ҳалок шуда 
наздики 40 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ 
бардошт;

Дар шоҳроҳи шаҳри Русафи кишвари Зимбабве ду ав-
томашинаи мусофирбар ба ҳам бархурданд, ки дар натиҷа 
47 нафар ба ҳалокат расид;

Дар наздкии 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 бардошт;

Дар корхонаи истеҳсоли маводи кимиёвии музофоти 
Хебеи Ҷумҳурии халқии Хитой таркиш ба амал омада, 
баъдан сухтор сар зад, ки дар натиҷа 6 нафар ҷон бохта 7 
нафари дигар ҷароҳатҳои вазнин бардоштанд;

Дар шаҳри Марсели Франсия шумораи ҳалокшудагон 
бар асари хароб гардидани ду бинои истиқоматӣ, ки 
дар ҳолати садама қарор доштанд ба шаш нафар расид, 
ҳамзамон чанд нафари дигар дар зери харобаҳо қарор до-
ранд;

Дар Ҷумҳурии Конго давоми сол бар асари табларзаи 
Эбола 286 нафар ба ҳалокат расида, дар ин росто садҳо 
нафар дигар сокинони фақири ин кишвар осебпазир ме-
бошанд;

Дар кишвари Краснодари Федератсияи Россия 53 на-
фар аз оби нопок ба бемории шадиди меъда мубтало шуда, 
дар беморхона бистарӣ гардид;

Дар минтақаи Магалянеси Чили аз як лула наздики 
720 ҳазор литр нафт дар майдони 6 ҳазор метри мураббаъ 
ҷорӣ гардидааст, ки дар натиҷа ба муҳити атроф зарари 
ҷуброннопазир расид;


