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КАЪБАИ УМЕДИ МО ХАЛҚ АСТУ БАС!

10-уми декабри соли равон, ки аз 
таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон 24 сол пур мешавад, барои 
кулли аъзо ва ҷонибдорони ҳизб санаи 
таърихист.

Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз 
ҷаласаҳои ҳизбӣ қайд кардаанд: “Ҳизби 
мо ҳизби марҳалаи нави бунёди ҷомеаи 
демократӣ, ҳизби даврони истиқлолият, 
ё худ ҳизби зодаи истиқлолият мебо-
шад”.

Дар ҳақиқат Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти 
ҷамъиятии сиёсӣ бо диду назари нав ба 

майдони сиёсат омад ва тавонист худро 
бо ғояҳои созандаву бунёдкорона ва 
ватандӯстонаву ватанпарварона ба мар-
дум ба таври арзанда муаррифӣ намояд.

Тавре медонем, самти асосии 
кори ҳар як ҳизби сиёсиро фаъолия-
ти идеологӣ ва мафкурасозӣ ташкил 
медиҳад ва рисолати ҳизби сиёсӣ низ 
дар он ифода мегардад, ки то кадом 
андоза мардумро дар роҳи созандаги-
ву бунёдкорӣ ва пешрафту шукуфоӣ 
раҳнамо мегардад. Идеологияи давлатӣ 
ва дар маҷмӯъ маънавиёти ҷомеа аз 
сатҳи идеологияи ҳизбҳои сиёсии он 
сахт вобастагӣ дорад. Тавре медонем, 
то ва баъди ташкилёбии ҲХДТ баъзе 
ҳизбҳои сиёсие дар Тоҷикистон таъсис 

ёфтанд, ки кӯшиши асосиашон таҳмил 
намудани идеологияи беруна ба сари 
давлату ҷомеаи кишвар буд. Дар оғози 
солҳои соҳибистиқлолӣ касе суол наме-
дод, ки ин идеологияҳое, ки паёпай аз 
тарафи гурӯҳҳои алоҳида миёни ҷомеа 
роҳандозӣ гашта истодаанд, обишхӯри 
кадом андеша буда, ҳадафи ниҳоии 
онҳо чист ва ҷомеаро ба куҷо мебаранд? 
Посух ба ин суолро миллати тоҷик дар 
пайи нооромиҳои ҷанги шаҳрвандӣ бо 
пардохти гарони ҷониву молӣ дарёфт 
кард.

Бо дарки ин воқеият Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарҳи 
таъсиси ҳизберо роҳандозӣ кард, ки 

идеология ва кору пайкори он ба ман-
фиати халқ ва ваҳдату суботи ҷомеа 
равона гашта бошад. Ҳамин тавр санаи 
10.12.1994 Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон таъсис ёфт.

Роҳи тайнамудаи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ҷиҳати поягу-
зории идеологияи давлатдории миллӣ 
дар тӯли ин 24 сол роҳи мушкилу пур-
печутоб, аммо бошарафона буд. Дар ин 
муддат ҲХДТ борҳо ҳизби халқ будани 
худро дар амал собит кард. Собит кард, 
ки тамоми афкору маънавиёташ аз умқи 
дили мардум реша гирифта, фаъолияти 
амалиаш ба манфиати халқ равона шу-
дааст. Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муазза-
ми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар китоби худ “Бист қадами созанда”, 
ки ба ифтихори 20-солагии ҲХДТ рӯи 
чоп омада буд, иброз доштаанд: “Ҳизби 
мо табиатан халқӣ ва демократӣ мебо-
шад ва он маҳсули тафаккури эҷодии 
халқи фарҳангофар ва созандаи мост. 
Мо пойбанди ҳеҷ як идеологияи бегона 
набудем ва нестем. Мо худ идеологияи 
ин ҳизбро ба вуҷуд овардем. Ба хотири 
мардуми азияткашидаамон ин ҳизбро 
таъсис додем”.  

Дар ин суханон як ҷаҳон масъули-
ят, самимият ва меҳру муҳаббат нисба-
ти имрӯзу ояндаи халқ эҳсос мешавад. 
Бале, идеологияи ҲХДТ аз масъулият, 
самимият ва меҳру муҳаббат таркиб 
ёфтааст. Идеологияи ҲХДТ идеологи-
яест, ки ҷомеаи дар буҳрони маънавӣ 
ғуттаварро ислоҳ намуда, дар рӯҳияи 
созандагӣ тарбия кард ва давлатро аз  
ҳоли варшикастагӣ раҳонид. Идеологи-
яест, ки ҳисси худшиносӣ ва ғуруру но-
муси миллиро дар вуҷуди ҳар як сокини 
Тоҷикистон бедор кард. Идеологияест, 
ки дар қалби ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ 
донаи сулҳу дӯстӣ ва ваҳдату ягонагӣ 
кошт. Идеологияест, ки Тоҷикистонро 
ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва 
миллати тоҷикро ҳамчун миллати 
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КАЪБАИ УМЕДИ МО ХАЛҚ АСТУ БАС!

соҳибтамаддун ба ҷаҳониён муаррифӣ 
кард. Самараи он таҳкими сулҳу субот, 
ваҳдати миллӣ, пешрафти иқтисоду 
иҷтимоиёт ва торафт беҳтар шудани 
сатҳу сифати зиндагии мардум мебо-
шад.

Қобили қайд аст, ки Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар раван-
ди басо мушкилу мураккаби хомӯш 
кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ, 
вусъат бахшидани музокироти сулҳ 
ва таҳкими оромиву суботи ҷомеа 
нақши босазои худро гузошт. ҲХДТ 
ба сифати нерӯи муқтадири сиёсии 
кишвар барои воқеан амалӣ гарди-
дани озодиҳои сиёсиву иқтисодӣ, аз 
қабили гуногунандешӣ, бисёрҳизбӣ, 
озодии сухан, матбуот ва эътиқод, 
интихоботи шаффофу демократӣ, во-
лоияти қонун, иқтисодиёти гуногун-
шакл, рақобати озоди иқтисодӣ, рушди 
соҳибкории хурду миёна, ташаккули 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва монанди инҳо 
ҳамчун ҳадафҳои барномавии худ то 
имрӯз талош меварзад. Натиҷаи чунин 
сиёсати созандаи ҳизб аст, ки намоян-
дагони ҳамаи қишрҳои ҷомеа ифодаи 
манфиатҳояшонро дар барномаи он ме-
бинанд ва онро ҷонибдорӣ мекунанд.

Дар самти ташаккули маънавиё-
ти ҷавонони кишвар хизматҳои ҳизб 
бесобиқа ва арзишманданд. Замоне, ки 
кишварро буҳрони маънавӣ ва ҷавонони 
минтақаҳои гуногунро ҳисси кинаву 
нафрат нисбати ҳамдигар фаро гириф-
та буд, ҲХДТ ташаббуси ташаккул до-
дани афкори умумро ба даст гирифта, 
баҳри решакан кардани маҳалчигиву 
ихтилоф байни ҷавонони минтақаҳои 
гуногуни Тоҷикистон нақши муассир 
гузошт. Агар ба таври мухтасар қайд 
намоем, ҲХДТ таҳти шиори “Ҳар як 
ҷавон бояд хуб дарк намояд, ки ӯ фар-
занди Тоҷикистон аст ва ягон гӯшаи 
Тоҷикистон барояш мулки бегона нест” 
ваҳдати комилро миёни ҷавонони киш-
вар таъмин намуд.

Бояд қайд намоем, ки ҲХДТ дар 
давоми фаъолияти худ таҳти роҳбарии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва бо такя ба истеъдоди азалии давлат-
созии миллати тоҷик бисёр қолабҳоеро, 
ки дар сиёсати байналмиллалӣ то ҳанӯз 
тағйирнопазир ҳисобида мешаванд, ши-
каст. Аз ҷумла, агар тибқи назарияҳои 
илмӣ рисолати як ҳизби сиёсӣ баро-
варда сохтани ниёзҳои гурӯҳи муайя-
ни ҷомеа бошад, пас ҲХДТ ба хотири 
таъмини ваҳдату ҳамдилии халқ ин 
“қоидаи тиллоӣ”-ро сарфи назар карда, 
манфиатҳои ҷомеаро ба куллӣ таҳти 

ҳимоя қарор додааст.  
Имрӯзҳо дар баробари корҳои созан-

дагиву бунёдкорӣ, ки асоси фаъолияти 
ҲХДТ-ро ташкил медиҳанд, инчунин 
бо назардошти воқеаву таҳаввулоти 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳизб кӯшишу ғайрати 
худро ба самти солим нигоҳ доштани 
фазои сиёсиву иҷтимоӣ ва пешгирӣ аз 
таъсири ақидаҳои манфии равияҳои 
гуногуни иртиҷоӣ ва ифротӣ дар миё-
ни ҷомеа равона кардааст. Дар ин ра-
ванд ҳисси баланди масъулиятшиносӣ 
ва назари воқеӣ ба рӯйдодҳои ҷомеаи 
кишвар ва ҷаҳон меҳвари асосии фаъо-
лияти ҳизбиёнро ташкил медиҳад. Ҷои 
ифтихор аст, ки фаъолони ҳизб ва уму-
ман ташкилотҳои ҳамаи зинаҳои ҳизбӣ 
дастовардҳои солҳои охири мамлакат 
ва моҳияти сиёсати пешгирифтаи дав-
лату Ҳукуматро ба оммаи васеи мардум 
дар сатҳи зарурӣ ва бо касбияту сами-
мияти баланд фаҳмонида истодаанд.

Месазад қайд намоем, ки 
Тоҷикистони азизи мо таҳти сар-
варии Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи эъмори дав-
лати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ 
дилпурона пеш меравад ва дар ҷодаи 
бунёдкориву созандагӣ қадамҳои усту-
вор мегузорад. Сулҳу субот, ваҳдати 
миллӣ, сарҷамъиву ҳамдигарфаҳмӣ 
дар ҷомеа рӯз ба рӯз густариш ёфта, ба 
шарофати ин раванди нек сатҳи зинда-
гии мардум торафт баланд мегардад. 
воқеан, озодиву ҳамдилии мо ҳамон 
вақт маъниву моҳияти ҳақиқӣ пайдо 
мекунад, ки ҳар фарди ҷомеа онро ба 
хубӣ дарк намояд. Ин аст, ки ҲХДТ бо 
дарназардошти вазъи ҳассосу муракка-
би ҷаҳони имрӯза амал карда, ҳамчун 
нерӯи пешбари ҷомеа мардумро ба обо-
дониву созандагии ватан, ҳушёриву зи-
ракии сиёсӣ ва ҳифзу таҳкими бузург-
тарин дастовардҳои таърихи навини 
халқамон – истиқлолияти давлатӣ ва 
ваҳдати миллӣ раҳнамоиву сафарбар 
менамоянд.

Тавре Пешвои миллат, Раиси муаз-
зами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зикр намудаанд: “ватанро дӯст доштан, 
аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи 
он омода будан, ба қадри истиқлолият 
ва осудагиву ваҳдат расидан аз ҷумлаи 
арзишҳое мебошанд, ки танҳо ба туфай-
ли онҳо мо метавонем давлати воқеан 
муқтадиру тавоноро бунёд кунем”.

Ин суханони Пешвои миллат маро-
ми мо ҳизбиён дар роҳи ватандӯстиву 
созандагӣ буда, шиори барномавии 
ҲХДТ - «Барои ваҳдати миллӣ, сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ, созандагиву 
ободонӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва 
зиндагии шоистаи мардум!» самти му-
айяншудаи фаъолияти мост.

Бо ин мақсад, сохторҳои ҳизбии 
вилояти Хатлон пайваста дар миёни 
ҷомеа, махсусан, дар деҳаву маҳаллаҳо 
вохӯрӣ ва чорабиниҳои сиёсиву 
фарҳангӣ ташкил карда, мардумро ба 
амалисозии самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбӣ, ки пеш аз ҳама ба 
таҳкими пояҳои Истиқлолияти давлатӣ 
равона гардидааст, сафарбар карда ис-
тодаанд. Саҳми мо дар роҳи таҳкими 
дастовардҳои солҳои соҳибистиқлолӣ 
ин пеш аз ҳама ватандӯстӣ, ҳимояи 
шаъну шарафи давлат, фаъолнокӣ дар 
корҳои ҷамъиятӣ, тарбияи дурусти фар-
зандон, асолатмандӣ, дурӣ аз тақлиду 
бегонапарастӣ, анҷом додани амалҳои 
бунёдкорона ва амсоли инҳо мебошад. 

Чун сухан дар бораи нақши аъзо ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар таҳкими пояҳои 

Истиқлолияти давлатӣ рафт, месазад 
қайд намоем, ки воқеан, ҲХДТ ҳизби 
зодаи даврони Истиқлолият мебошад. 
Ин ҳизб бо ташаббус ва бар пояи ғояҳои 
созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон 10.12.1994 таъсис 
ёфт. Таъсис ёфтани Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон ба марҳилае рост 
омад, ки миллати ҷафокашидаи тоҷик 
дар гирдоби нобасомониҳо ва фитнаву 
иғвои ҳангомаҷӯёну бадхоҳони миллат 
қарор дошт. Маҳз дар чунин марҳилае, 
ки ҷомеа ба буҳрони амиқи идеологӣ 
дучор гардид, ташкили нерӯи сиёсие 
барои ислоҳи чунин вазъ лозим шуд ва 
ин нерӯ тавонист буҳронҳои идеологӣ 
ва сиёсиро аз байн бурда, ҷомеаро дар 
роҳи созандагиву бунёдкорӣ раҳнамо 
гардад. Яъне Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон зери роҳбарии Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба нерӯи солими сиёсӣ табдил ёфта, 
ҷомеаро муттаҳид кард ва ба ояндаи 
дурахшон умед бахшид. ҲХДТ ба халқ 
такя кард ва бо роҳандозии барномаҳои 
мукаммал тавонист нерӯи тавонои 
халқро ба самти ободии ватан сафарбар 
намояд. Дуруст аст, ки аз рӯзҳои аввали 
таъсисёбӣ ҲХДТ тарғиби ғояҳои сулҳу 
ваҳдати миллӣ ва таъмини суботу оро-
миро аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ 
медонад. Зеро барои халқи Тоҷикистон 
дар он рӯзҳои вазнин аз ин арзишҳо 
дида чизе муҳимтар набуд ва имрӯз 
низ бо назардошти фазои мураккаби 
ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти худро гум на-
кардаанд. Ҳатто пойдории минбаъдаи 
Истиқлолияти давлатӣ, мавҷудияти 
миллат ва якпорчагии кишвар низ аз ин 
арзишҳо вобастагии амиқ доштанду до-
ранд. 

Дар ин замина муваффақияти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
аз он иборат аст, ки тавонист чун ди-
гар сохторҳои ҳизб дар ҳама манотиқи 
кишвар халқро атрофи ғояҳои созан-
дагиву бунёдкорӣ муттаҳид созад. Дар 
маҷмуъ, дар ин давра сохторҳои ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон дар се самти муҳим 
фаъолият карда, ба муваффақиятҳои 
назаррас ноил гардиданд. Самти якум, 
тавре дар боло қайд гардид, ин ба эъ-
тидол овардани вазъи сиёсии кишвар 
аз роҳи ҳифзи манфиатҳои миллӣ буд. 
ҲХДТ, аз ҷумла сохторҳои ҳизбии ви-
лояти Хатлон бо такя ба хиради аза-
лии миллати тоҷик дар ин марҳилаи 
маргу зиндагӣ комёб гаштанд, ки 
муваффақияти беназир аст. Айни замон 
бо назардошти авзои ноороми сиёсии 
ҷаҳон ва хуруҷи гурӯҳҳои террористи-
ву экстремистӣ сохторҳои ҳизбии вило-
ят сатҳи огоҳии ҷомеаро дар баробари 
ин хатарҳо баланд бардошта, шидда-
ти таъсири ақидаҳои ифротиро миёни 
ҷомеа ба тадриҷ аз байн бурда истода-
анд. Муваффақияти мо дар ин самт аз 
он иборат аст, ки бо ташкили аксияву 
чорабиниҳо, истифодаи васеъ аз васои-
ти ахбори омма, вохӯрии мустақим бо 
сокинон ва дигар тадбирҳо тавонистем 
аз ифротӣ шудани ҷомеа ва дубора ба 
гирдоби нобасомониҳои солҳои на-
вадум афтодани Тоҷикистон пешгирӣ 
намоем. Самти дуюм, ин ташаккули аф-
кори ҷомеа дар роҳи шинохти моҳияти 
давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад, 
ки дар ин росто бо тарғиби таърихи 
кӯҳан, қадршиносӣ аз шахсиятҳои бу-
зурги миллат, эҳёи суннатҳои аждодӣ 
ва бедор гаштани ҳисси худшиносии 
миллӣ ба дастовардҳои назаррас ноил 
гардидем. вобаста ба ин бо роҳандозии 

барномаҳои фарогири сиёсати дохили-
ву хориҷӣ ва якҷоя бо мардум пурра 
ва босифат иҷро намудани нақшаҳои 
худ тавонистем ба бовариву эътимоди 
халқ сазовор гардем, ки ин орзуи та-
моми ҳизбҳои сиёсист. Самти сеюм, 
ин сафарбар намудани нерӯи бузурги 
халқи меҳнатқарини тоҷик ба ободонии 
ватан ва ташаккул додани тафаккуру 
завқи баланди созандагӣ ба ҳисоб ме-
рафт. Рушди рӯзафзуни Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ва вилояти Хатлон 
гувоҳи муваффақият дар ин самт аст. 
Дар ин миён аз самтҳои соҳавӣ низ ме-
тавон ном бурд, ки дастовардҳои ҲХДТ 
ва сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон 
дар ин ҷода беназиранд ва тафсилоти он 
шоистаи барномаи ҷудогона мебошад.

Истиқлолият дар таърихи 
давлатдорӣ ва сарнавишти миллати 
тоҷик гардиши куллӣ ва оғози  марҳилаи 
сифатан нави  рушдро ба вуҷуд овар-
да, дар назди  мо иҷрои вазифаи бисёр 
пурмасъулияти таърихӣ, яъне  бунё-
ди давлати  мутамаддини ҷавобгӯ ба 
манфиатҳои халқу мамлакат ва эҷоди  
аркони давлатдории муосирро пеш гу-
зошт. Хушбахтона таҳти сиёсати ду-
рандешонаи Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи тоҷик 
аз ӯҳдаи ин вазифаи пурмасъулият, ки 
дар пасманзари маргу зиндагӣ ба вуҷуд 
омада буд, сарбаландона баромад.  Дар 
марҳилаи навбатӣ вазифаи аҳли ҷомеа, 
хусусан, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ аз 
он иборат аст, ки:

-Манфиатҳои миллиро аз ҳама боло 
гузошта, ҳисси ифтихор аз давлати 
соҳибистиқлолро бештар намоянд;

-Сиёсати сулҳҷӯёнаву 
башардӯстонаи давлату ҳукуматро 
тарғиб карда, дар зеҳни ҳар як сокини 
кишвар ҳисси инсондӯстӣ ва дониста-
ни аҳамият ва қадру манзалати сулҳу 
ваҳдатро тарбия намоянд;

-Ҷомеаро аз хатарҳои муосири 
геополитикӣ аз роҳи таҳлили вазъи 
имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои 
муносибатҳои байналмилалӣ, бархурди 
манфиатҳои давлатҳои абарқудрат ва 
пайдоиши нишонаҳои марҳилаи навини 
“ҷанги сард” пурра огоҳ созанд;

-Амалишавии ташаббусҳои созан-
даи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар сатҳи байналмилалиро 
тарғиб карда, минбаъд низ дар амалисо-
зии ҳадафҳои олии дар ин самт пешби-
нишуда ҷаҳду талош намоянд;

-Кӯшишҳои давлату ҳукуматро 
дар мавриди даст ёфтан ба ҳадафҳои 
стратегӣ ба мардум шарҳ диҳанд;

-Дар ташкили шароити мусоид ба-
рои таълиму тарбияи фарзандон дар 
хона ва баланд бардоштани маърифати 
хонаводагӣ дар муомила муносибат ва 
рафтору гуфтор саҳмгузор бошанд;

-Ҳисси ифтихор аз ҷашну оинҳои 
миллиро ташаккул диҳанд ва ғайра.

Биёед барои ободии ин ватану сар-
сабзии ин сарзамин софдилона хизмат 
намоем, 

Биёед барои ояндаи дурахшони мил-
лат ба фарҳангу суннатҳои аждодиамон 
арҷ гузорем,

Биёед барои рушди кишвари озоду 
соҳибистиқлоламон нерӯи созандаи ху-
дро сафарбар созем.

24-солагии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муборак,

 ҳамсафони азиз!
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
баромадҳояшон пайваста қайд мекунанд, 
ки «Террорист ватан, забон, нажод ва дин 
надорад. Ба муқобили ин бадбахтии ҷаҳонӣ 
якҷоя мубориза бурда, ба ҳамдигар кӯмак 
расонда, тадбирҳои худро мувофиқ сохтан 
зарур аст». 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози солҳои 
соҳибистиқлолӣ то ин ҷониб ба масъалаҳои 
мубориза бар зидди экстремизм таҷрибаи ка-
лон ба даст овардааст. Зеро солҳои навадум 
оқибатҳои фоҷиабори терроризму экстре-
мизмро миллати тоҷик дар ҷисму ҷони худ 
эҳсос карда буд. Тавре медонем, аз нахустин 
давраҳои рушду такомул ҷомеа бар зидди 
ҷинояткорон муборизаи беамон мебарад. 
Зеро ҷиноят ва ҷинояткорон дар тасаввур 
ҳамчун амали манфӣ нақш бастааст. Экстре-
мизм раванди ҷонибдории усулҳои ифротӣ, 
ки аз тарафи ҳизбҳо, созмонҳо, гурӯҳҳои 
сиёсӣ ва ҳатто аз тарафи баъзе давлатҳо со-
змон ва дастгирӣ меёбанд, дониста меша-
вад. Ифротгароӣ изҳори фаъолияти ифро-
тии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ барои даъвати 
нооромӣ, дигаргунии сохти конститутси-
онии давлат, ғасби ҳокимият ва тасарруфи 
салоҳияти он, ангезонидани нажодпарастӣ, 
миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ, мазҳабӣ 
ва ба ин монанд амалҳоро дар бар мегирад. 
Махсусан, ифротгароии динӣ фаъолияти аз 
нигоҳи динӣ ниқобпӯшониест, ки базурӣ 
дигаргун сохтани сохти давлатӣ ё ғасби 
зӯроваронаи ҳокимият, халалдор сохтани 
соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии давлат ва 
ба ин мақсадҳо ба амал овардани душманию 
бадбинӣ мебошад. 

Ҳамагон огоҳӣ дорем, ки пас аз барҳам 
хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ, ки дар раван-
ди он пас аз чанде Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил (ИДМ) таъсис тода шуд, дар 
мавсими оғози соҳибистиқлолият ба сатҳи 
иҷтимоӣ – иқтисодии зиндагии мардум 
таъсиргузор гашт. Замони барқарор гарди-
дани давлати ҳуқуқбунёди соҳибистиқлол, 
гузаштан ба шаклҳои нави қонунгузорӣ 
дар шароитҳои мураккаби ҷамъиятӣ ҷараён 
мегирифт ва табиист, ки сатҳи ҷинояткорӣ, 
падидаҳои номатлуб ба тағйирёбии хусу-
сият ва сифати он ба низоми ҷамъиятӣ, 
истеҳсолот, тақсимоти неъматҳои моддӣ, 
маданият ва иҷтимоиёти ҷомеа таъсир ра-
сонид.

Бо сабабҳои маълум гурӯҳҳои муташак-
кили ҷинояткор бо қувваҳои сиёсӣ дохил 
шуда, фаъолияти сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва 
ҳокимияти давлатиро фалаҷ гардонида, бо 
роҳи фишору зӯроварӣ соҳаҳои иқтисодиёт 
ва арсаи сиёсиро зери назорат мегириф-
танд. Ғайр аз ин, дар солҳои даргириҳои 
муқовимати шаҳрвандӣ миқдори зиёди 
аслиҳа ба дасти гурӯҳҳои ҷинояткор афтод, 
ки онҳо аз вазъияти басо ногувори кишвар ис-
тифода бурда, бар хилофи сохти давлатдорӣ 
нисбат ба аҳолии осоишта ҷиноятҳои вазнин 
ва махсусан вазнин чун таҷовуз, одамкушӣ, 
роҳзанӣ, ғоратгарӣ, гаравгонгирӣ, 
ифротгароӣ ва актҳои террористӣ со-
дир менамуданд. Аз рӯи таҳлилҳо, то ку-
нун гаравидани ноболиғону ҷавонон ба 
гурӯҳҳои ифротию террористӣ, таҳсил 
дар мактабҳои ғайрирасмии кишварҳои 

исломӣ мушоҳида мешавад. Айни замон 
ташкилотҳои террористии «Ансоруллоҳ», 
«Ҳаракати исломии Ӯзбекистон», «Ҳизби 
таҳрир», «Ҷамоати таблиғ», «Ҷамоати даъ-
ват», «Салафия», «Толибон» ва «Давлати 
исломӣ» ноболиғонро бо ҳар роҳу восита 
ба сафҳои худ ҷалб намуда, ба давлатҳои бо 
ном исломӣ мефиристанд. Мисоли ин таш-
килоти экстремистию террористии ҲНИ 
буда метавонад. Танҳо дар давоми солҳои 
2010-2015 аз ҷониби аъзоёни ҲНИТ со-
дир кардани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан 
вазнин дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шу-
дааст, ки аксарияти онҳо ҷиноятҳои дорои 
хусусиятҳои эктремистӣ ва террористӣ, аз 
ҷумла барангехтани кинаю адовати динӣ, 
иштирок дар иттиҳодияҳои ҷиноятӣ ва эк-
тремистию террористӣ, даъватҳои оммавӣ 
барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сох-
ти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. 

Таърих гувоҳ аст, ки халқи тоҷик аз 
қадим хоҳони сулҳ аст ва харгиз бадиву 
хунрезиро қабул надорад. Ҳанӯз аз таъсисё-
бии ҳизби наҳзатиҳо маълум буд, ки ҳамчун 
ташкилоти террористӣ, лухтаки дасти кадом 
хоҷагони хориҷӣ мебошад. Мардум борҳо 
иддао доштанд, ки ақидаҳои ташкилоти 
террористии ҳизби мамнуъи наҳзатиҳо ис-
ломро ниқоб кардаву бо таълимоти мазҳаби 
ҳанафӣ созгор нестанд, зеро аз даъватҳои 
ТЭТ ҲНИТ бӯи хун меояд.

Он солҳо ташкилоти террористии ҳизби 
нахзатиҳо ошкор намекард, ки дар хориҷа 
пуштибон доранд ва нақшаҳои хоҷагони 
худро алайҳи халқи тоҷик амалӣ менамуд. 
Ташкилоти террористии ҳизби наҳзат худро 
бо ҳар баҳона сафед карданӣ шуда, аз номи 
дини поки Ислом баромад мекард.

Мутаассифона, баъзе аз кишвархо 
манфиатҳои геополитикии худро пеша 
карда, аз стандартҳои дугона истифода ме-
намоянд. Аз ҷумла, Ҷумҳурии Исломии 
Эрон, ки зери қаноти созмонҳои ба ном 
байналмилалию ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои 
инсон, ки ҳадафи аслиашон танҳо ҳимояи 
манофеи кишвари муассис аст, минбарҳои 
таблиготиро дар ихтиёри террористоне чун 
Кабирию пайравонаш мегузоранд ва онҳоро 
маблағгузорӣ мекунанд. Аммо ин гурӯҳҳо 
ба ҳадафи нопоки худ нахоҳанд расид, 
зеро мардум ҳақиқати воқеиро дарк намуд 
ва фаҳмид, ки ин мутаассибон чи нақшаи 
нопокеро дар сар доранд. Наҳзатиён лаъ-
наткардаи Худо ва халқ ҳастанд, зеро онҳо 
барои фиреб додану гумроҳ кардани мардум 
маҳз аз дини ислом истифода бурданд. 

Аз ҷониби иддае аз ин ташкилоти иф-
ротгаро барои паҳн намудани ақидаҳои 
экстремистӣ ва террористӣ сайтҳои 
интернетӣ истифода мешавад, ки дар онҳо 
баёнияҳо, паёмҳои роҳбарият ва фаъолони 
он ба халқи тоҷик нашр мешавад. Фаромӯш 
набояд кард,ки барои сомонаҳои ифротии 
наҳзатӣ миллат ва халқу ватан арзише на-
доранд. Онҳо аз ин воситаҳо танҳо барои ба 
ҳадаф расидан сӯистифода мекунанду халос 
ва кӯшиш мекунанд, ки бо туҳмату буҳтон 
давлату миллатро сиёҳ кунанд. 

Дар воқеъ, дар замони ҷаҳонишавии 
манфиатҳо, суйистифодаи ғаразнок ва 
ҳадафманди ин зуҳуроти манфӣ аз ҷониби 
нерӯҳои гуногуни сиёсӣ афзун мегардад. 
Рӯ овардани бозингарони майдони сиёсии 
олам ба ин амали мудҳиш ва зишт ҳамчун 
воситаи расидан ба мақсадҳои нопок дар 
шаклҳои гуногун сурат мегирад. Ҳодисаҳои 
тавлиди Толибон дар Афғонистон, нерӯҳои 
муқобили режими давлатдории Асад дар 
Сурия ва ниҳоят пайдоиши давлати исломӣ 
дар миёни кишварҳои Ироқу Сурия гувоҳи 
гуфтаҳои болост.

Хулоса аз ҳадафҳои нопоку разило-
наи ТЭТ ҲНИ ва Гурӯҳи 24 бояд ҳамеша 
огоҳ бошему ҳушёриву зиракии сиёсиро аз 
даст надода, ба суханҳои маслиҳатомези 
Пешвои миллат, Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон такя намоем, ки 
ҳақиқатнигарона таъкид намудаанд: «Мо 
бояд ҳамеша дар назар дошта бошем, ки 
терроризм ва террористро ба худӣ ва бего-
на, ашаддӣ ва ислоҳгаро ё хубу бад ҷудо 
кардан мумкин нест».

БаҲоДурзоДа аБДуҷаББор СаТТор 
– узви Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

вилояти Хатлон, раиси ноҳияи а. ҷомӣ

НАҲзАТИёНИ ТЕРРОРИСТУ ИфРОТӣ 
БА ЛАЪНАТИ ХУДО вА ХАЛҚ 

ГИРИфТОР шУДААНД

НБО «Роғун» – таъмини истиқлолияти энер-
гетикии кишвар, нури саодат дар ҳар хонадон, 
шӯълаи умеду орзуи ҳар сокини сарзамин...

НБО «Роғун» – ягонагию муттаҳидии халқу 
давлат, нангу номуси миллат, эҳсоси худшиносӣ, 
ифтихори ватандорӣ, ба зинаҳои олии тараққиёт 
расидани мамлакат, болоравии нуфузи кишвар 
дар сатҳи байналмилалӣ...

НБО «Роғун» – арҷ гузоштан ба муқаддасоти 
давлат, таъмини зиндагии шоистаи мардум, 
муҳаббату садоқат ба Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони азизро 
бештар аз ҷон дар қалб парвардан...

НБО «Роғун» – рамзи ҷасорату матонати 
миллат баҳри ба ҳадафҳои неки созанда расидан, 
дурахши иқболи миллат, дар китоби зарварақи 
таърихи кишвар кушода шудани боз як сафҳаи 
нави тиллоӣ...

Суханони ҷасоратбахшу рӯҳнавози Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки гуфтаанд: “Мо аз дили кӯҳ 
бо нохунҳоямон роҳ кушода Роғун месозем!” 
роҳнамоии миллат баҳри шукуфоии орзуҳои 
деринтизор, баҳри ояндаи тиллоии мардуми 

меҳнатқарину сарбаланди Тоҷикистон, руш-
ди иқтисодиёти кишвар шурӯъ аз имрӯз барои 
садсолаҳо мебошад. Мо Роғун бунёд карда, на 
фақат худамонро аз мушкилоти норасоии барқ 
раҳо мебахшем, балки ба мардуми минтақа ва 
хориҷ аз он барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза интиқол 
медиҳем. Ин кафолати воридоти маблағ ва аз ин 
ҳисоб ғанигардонии хазинаи кишвар, болоравии 
сатҳи рӯзгори мардум, таъмини ҷойҳои нави 
корӣ, эътимоду боварии сокинони мамлакат ба 
фардои неки зиндагии шоиста мебошад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббускор ва 
қаҳрамони корзори НБО «Роғун» мебошад. Ба 
ёд орем, ки соли 2010 Президенти мамлакат аз 
соҳибкорон ва ҳар фарди ватандӯсти кишвар 
саҳмгузор будан дар бунёди Роғунро даъват на-
муда буд ва ё чӣ тавр Муроҷиатномаи дилсӯзонаи 
Пешвои миллат аз 13 январи соли 2017 бобати 
сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва 
пардохти саривақтии ҳаққи барқи истифодашуда 
аз ҷониби мардуми кишвар, минҷумла сокино-
ни ноҳияи Дӯстӣ, бо як рӯҳбаландии бузург па-
зируфта ва дастгирии ҳаматарафа ёфта буд. Ин 
гувоҳи эътимоду боварии бепоёни мардуми киш-
вар ба Сарвари хирадпешаи худ мебошад. 

Бояд тазаккур дод, ки мавқеи ҷуғрофии сох-
ташавии НБО «Роғун» ҳанӯз соли 1931, замо-
ни шӯравӣ, муайян гардида, сохтмони он соли 
1976 оғоз ёфта буд. Мутаассифона, ин иншооти 
муҳташам бо ҳар гуна сабабҳо пурра сохта на-
шуда, нимкора монд. Болокорӣ, бинобар ба ҳоли 
худ гузошта шуданаш замони нооромиҳо хароб 
гардид. Дар даврони истиқлолият маҳз чашмони 
тезбин, андешаҳои дурпарвоз ва хиради волои 
Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
боис гардид, ки НБО «Роғун» иншооти бузурги 
аср эълон шуда, азнавсозиаш шурӯъ ёбад. НБО 
«Роғун» тибқи лоиҳа аз 6 агрегат бо сарбанди 
баландиаш 335 метр таркиб меёбад, ки тавоноии 
онҳо дар маҷмӯъ 3600 мегаватт қувваи барқро 
ташкил медиҳанд. Сарбанди НБО «Роғун» бо чу-
нин баландӣ ва бо чунин садди заминӣ (гилӣ ва 
сангӣ) дар ҷаҳон беназир ва дар Осиёи Марказӣ 
азимтарин нерӯгоҳ хоҳад шуд. Ба ин васила киш-
вари мо ба калонтарин бозори нерӯи барқи Осиёи 
Марказӣ табдил ёфта, моро ояндаи дурахшон дар 
пеш интизор аст. 

Санаи 16 ноябр, дар Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додани агре-
гати якуми ин иншооти аср бо иқтидори 600 ме-
гаватт қувваи барқ воқеаи бузурги таърихиест ба-
рои давлату миллат, ки мо аз он ифтихори бузург 
дорем. Дар зимн, бояд иброз дошт, ки то мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифтани агрегати якуми 
НБО-и Роғун бобати ба истиқлолияти энергетикӣ 
соҳиб шудан дар кишварамон як қатор корҳои 
бузург анҷом дода шуданд, ки онҳоро метавон 
омилҳои мусоидаткунанда номид. Барои ба ин 
ҳадафи тақдирсоз расидан якчанд омилҳои мусо-
идаткунанда, ки аз пешниҳод, ташаббус ва ҷаҳду 
талошҳои Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон сарчашма мегирифтанд, коргар шуданд. 
Чунончи: бунёди хати интиқоли барқи 500 ки-
ловолтаи “Ҷануб-Шимол”, таҷдиду азнавсозии 
иқтидорҳои мавҷудаи соҳаи энергетика ва бо ин 
васила ба вуҷуд омадани низоми ягонаи энер-
гетикии мамлакат, ба фаъолият оғоз кардани 
дастгоҳи тақсимкунандаи элегазии 500 киловолта 
дар нерӯгоҳи барқи обии Норак, оғози татбиқи 
лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи КАС-
СА-1000, оғози лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи 
обии Сарбанд...

Ба хотири арҷ гузоштан ба садоқату 
муҳаббати бепоёни мардуми кишвар ба Пешвои 
худ ва хизматҳои шоёни Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳар 
дақиқаю соати умри азизи хешро барои рушду 
шукуфоии Тоҷикистони азиз ва хушбахтии халқи 
маҳбубаш сарф менамояд, 14 майи соли 2016 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид на-
мудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи рӯзҳои ид” аз ҷониби парлумони киш-
вар қабул гардид ва мувофиқи он ҳамасола дар 

кишварамон 16 ноябр ҳамчун Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шукӯҳманд таҷлил меша-
вад.

Корнамоиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
сафаҳоти таърихи миллат бемисл аст. Бо 
ҷонталошиҳои ин Қаҳрамони миллат оташи ҷанги 
шаҳрвандӣ хомӯш, сулҳи сартосарии тоҷикон 
имзо гардид, барои пешгирии қаҳтию гурусна-
гии оммавӣ 75 ҳазор гектар замин ба халқ дода 
шуд, ҳама гуна ҳодиса ва зуҳуроти номатлуби 
харобкорӣ, ҷинояту ҷинояткорӣ ва қонуншиканӣ, 
кину қасос қатъ ёфта, волоияти қонун тантана 
кард, рукнҳои давлатдорӣ пурра ба фаъолмандӣ 
даромад, Робитаҳои дипломатӣ ва ҳамкориҳои 
судманд бо аксар давлатҳои сайёра ба роҳ мон-
да шуд, Тоҷикистон бо чаҳор пешниҳодҳои ба 
манфиати халқи сайёра нигаронидашудаи Сарва-
ри худ Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун давлати ташаб-
бускору созанда эътибори ҷаҳонӣ пайдо кард, 
аъзои даҳҳо ташкилоту созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ гардид, дар дохили мамлакат дар 
ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ ислоҳот ба роҳ монда 
шуд, бо даъвати Роҳбари давлат мардум барои ра-
сидан ба се ҳадафи стратегӣ-баромадан аз бунба-
сти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқлолияти 
пурраи энергетикӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ 
камари ҳиммат баста, ба он қадар дастовардҳои 
беназире соҳиб гардид, ки тӯли ҳафтод соли 
шӯравӣ афсона менамуд. 

Такя бо рӯҳияи замон, падидаҳои ҳаёти нав ва 
раванди ҷаҳонишавӣ маҳз бо ташаббусҳои неку 
ояндасози Пешвои миллат чунин қонунҳои миллӣ 
қабул карда шуд: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон 
ва иттиҳодияҳои динӣ». Ин санадҳои дар рӯҳияи 
давр қабулкардаи давлатамон имрӯз мавриди 
омӯзиш ва баҳрабардории дигар кишварҳо қарор 
ёфтааст, ки ин ифтихору сарбаландии ҳар яки 
мост.

Ҷиҳати аз мушкилоти роҳҳо бароварда-
ни мардум нақбҳои “Истиқлол”, “Шаршар” 
ва “Шаҳристон” бунёд ёфтанд, роҳу пулҳо, 
гузаргоҳҳои манотиқи кишвар ба таври пурра 
таҷдид гардиданд. 

Яке аз падидаҳои дигари хушҳолкунандаи 
ояндадор ин бо шароитҳои хуби зиндагӣ фаро ги-
рифтани мардум ва дуруст ба роҳ мондани фаъо-
лияти хизматрасонии тандурустӣ мебошад. Маҳз  
аз натиҷаи ҳамин ғамхориҳо дарозумрии миёнаи 
шаҳрвандон ба 73.5 сол расид. Ҳисоби миёнаи 
дарозумрӣ дар Тоҷикистон то соли 2030 80 солро 
ташкил хоҳад дод. 

Бо шарофати дастгириҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ноҳияи Дӯстӣ дар даврони истиқлолият 
рушд ёфт, симои худро ба куллӣ тағйир дод, 
сатҳи зиндагонии мардум бамаротиб беҳтару хуб-
тар гардид. Фақат тайи чанд соли охир биноҳои 
хуштарҳу зебои маъмурии нозироти андоз, ра-
ёсати молия, суғурта, ҳифзи иҷтимоӣ, инчунин 
бо ҳимматбаландии соҳибкорон меҳмонхона, 
мағозаҳои хусусӣ... бунёд, роҳу кӯпрукҳо таъ-
миру тармим гардиданд. Чунин созандагию 
бунёдкорӣ оянда ҳам идома меёбад.

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи бунёди давлати воқеан 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, ягона ва дунявӣ усту-
ворона қадам мезанад. Ин кишвари офтобию 
биҳиштосоро фатҳи қуллаҳои аз ин ҳам баланд-
тар дар пеш аст. Он рӯз дур нест, ки Тоҷикистон 
дар қатори кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон мавқеъи 
устувор ёбад.

СаиДзоДа НурмуҲаммаД Хол
 – узви Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

вилояти Хатлон, раиси ноҳияи Дӯстӣ

НБО «РОғУН» – НЕРӯИ ТАвОНОИ 
МИЛЛАТУ ДАвЛАТ
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Дар роСТои Соли ТақвияТи роБиТа Бо  маҲал  

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор дар деҳаи Афардӣ 
2 ва 3-и ҷамоати деҳоти 
Деҳқонариқи ноҳия бах-
шида ба Рӯзи таъсисёбии 
ҲХДТ чорабинии фарҳангӣ-
сиёсӣ доир гардид.

Чорабинӣ бо сухани 
ифтитоҳии мудири шуъ-
баи таблиғот, иттилоот ва 
матбуоти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Раҳмонов 

Далер оғоз гардида,  вакили 
Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия Бӯриева Адолат со-
кинонро ба муносибати ин 
рӯзи фараҳбахш табрику 
муборакбод намуд. Сипас, 
муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Шаҳбози Искандар дар наз-
ди сокинон баромад карда, 
атрофи аҳмияти таъсиси 
ҲХДТ ибрози ақида на-
муд. Ҳамчунин, аз сокинон 

даъват ба амал овард, ки 
ба илмомӯзӣ рӯ биоранд 
ва ҷавононро дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, 
ҳурмату эҳтром таълиму 
тарбия намоянд.

Дар рафти чорабинӣ аз 
намоиши ҳунарҳои марду-
мии ба маърази тамошо гу-
зоштаи ҳунармандони деҳа, 
дидан карда шуда ба ҳунару 
истеъдоди чирадастон 
баҳои баланд дода шуд.

Ёдовар мешавем, ки ба 
ифтихори ин рӯз  зиёда аз 
200 нафар сокинони деҳа 
дар тан либосҳои миллӣ 
ҷамъ омада, зери навои му-
трибон бо болидарӯҳӣ рақсу 
бозӣ карданд. 

н.ФарХор

СОКИНОН Аз СОЛГАРДИ ҲХДТ ИСТИҚБОЛ КАРДАНД

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории вохӯриву мулоқот 
дар корхона, муассиса, таш-
килот ва деҳаю маҳаллаҳои 
ноҳияи Хуросон бо иш-
тироки кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Хуросон дар маҳаллаи  ба 
номи Мирзо Турсунзодаи 
ҷамоати деҳоти Фахробод 
бо аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб  оид ба самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ 
ва Соли тақвияти робита бо 
маҳал вохӯрӣ баргузор гар-
дид. 

Дар вохӯрӣ  масъулин 
дар бораи самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ, 

Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ,  моҳияти 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!”  андешаронӣ 
карда,  ҳамагонро дар пар-
тави Аксияи ҳизбӣ барои 
анҷоми корҳои созандагиву 
бунёдкорӣ, ҷамъбасти сама-
раноки  Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
ҳидоят карданд. 

Дар идомаи вохӯрӣ   иш-
тирокчиён  дар намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ бо руҳи 
баланди идона иштирок на-
муда, шукргузории хешро 
аз  сиёсати хирадмандонаи  
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ–Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон баён на-
муданд.

н.ХуроСоН

ҲУНАР ТАМАДДУНҲОРО БА ҲАМ МЕпАйвАНДАД

Бо иштироки мудири 
шуъбаи кор бо ҷавонон ва 
занони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон   
Муродова Марҷона бо за-
нону духтарони ташкилоти 
ибтидоии деҳаи “Турко”-и 
ҷамоати деҳоти Балҷувон 
оид ба самтҳои афзалият-
ноки фаъолияти ҲХДТ, 
озмунҳои ҳизбӣ ва Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ вохӯрӣ доир гар-
дид. 

Зимнан Марҷона Му-
родова  озмунҳои ҳизбӣ бо 
номҳои “Беҳтарин муарри-
фикунандаи мавзеъҳои сай-
ёҳӣ”, “Тарроҳи беҳтарин”, 
“Наққоши беҳтарин” ва 

“Беҳтарин доиркунан-
даи чорабинӣ дар сатҳи 
маҳал”, ки ба Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ роҳандозӣ кар-
да шудааст, андешаронӣ 
намуда,  ҳунармандони 
беҳтаринро барои иштирок 
дар озмунҳои мазкур даъват 
кард. 

Инчунин, мавсуф дар 
идомаи суҳбат  оид ба пеш-
гирии шомилшавии ҷавонон 
ба ҳизбу ҳаракатҳои тер-
рористиву экстремистӣ, 
тарғиби либоси миллӣ, 
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, 
рӯ овардан ба фарҳанги 
пурғановати хеш ва тар-
бияи дурусти ҷавонону 

наврасон ҳарф зада, қайд 
кард, ки мавриди зикр аст 
дар ҷомеаи имрӯза саҳми 
занон хело бузург аст. Аз 
ин рӯ тарбияи насли со-
лим, бунёдкору созанда, 
ватандӯсту меҳанпараст, ки 
дар ин замина вазифаи зан- 
модар хело муҳим арзёбӣ 
гардидааст, бояд дар ин ро-
сто  занону модарон саҳми 
босазои худро гузорем.Чун-
ки, ба ҳамагон маълум аст 
оянда давлат ва миллат ба 
насли ҷавон хоҳад монд.  

Дар ҳақиқат занон дар 
ҷомеа  нигини пурҷилои 
давлат ва  нерӯи  бузургро 
ташкил медиҳанд. Пас мо 
бонувон нерӯе мебошем, 
ки созандаву бунёдкор, тар-
биятгар, ҳалиму меҳрубон, 
бонуи ҳунар, саҳмгузор дар 
ҷомеаи имрӯзу фардои ба-
шар бошему садсолаҳо ба 
давлату миллат хизмат на-
моем. 

н.БалҷувоН

зАНОН НЕРӯИ БУзУРГИ СОзАНДА вА ТАРБИяТГАРИ 
НАСЛИ вАТАНДӯСТ ҲАСТАНД 

Дар кӯчаи ба номи 
Алишер Навоии ҷамоати 
шаҳраки Ҳулбук бо иш-
тироки кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
восеъ намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ баргузор гардид.

Дар рафти чорабинӣ 
раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи во-
сеъ Сафарова Ҳафиза оид 
ба самтҳои афзалиятно-

ки фаъолияти ҳизбӣ, саҳм 
гузоштан дар ободонии 
маҳали худ, тарбия наму-
дани ҷавонон дар руҳияи 
хештаншиносӣ ва риояи 
қонунҳои миллӣ суханронӣ 
намуд.

Ҳамзамон, дар ин ра-
ванд мавсуф дар бораи 
24-солагии таъсисёбии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, хизматҳои бе-
назири Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 

ҲИфзИ АНЪАНАҲОИ НИёКОН МАРОМИ МОСТ 

муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар тӯли 27 соли 
соҳибистиқлолии кишвар 
ва Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ибрози 
ақида карда, иштирокдорон-
ро барои дар амал татбиқ на-
мудани Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 

«Якҷоя ҳал мекунем!», ки 
ба некӯаҳволии мардум 
ва ободии кишвари азиза-
мон равона карда шудааст, 
ҳидоят намуданд.

Ногуфта намонад, ки дар 
чорабинӣ занону бонувони 
ҳунарманд маҳсули дастии 
хешро, аз қабили таомҳои 
миллӣ, қуроқдӯзиву 
чакандӯзӣ, зардӯзӣ ва амсо-
ли онҳоро ба маърази тамо-
шо гузоштанд.

н.воСЕЪ

шАҲРвАНДОН пУшТИБОНИ СИёСАТИ 
вАТАНДӯСТОНАИ пЕшвОИ МИЛЛАТАНД

Бо  ибтикори  Кумитаи  
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Носири Хусрав дар 
ташкилоти ибтидоии “Бах-
ши фарҳанг”-и  ноҳия бо 
иштироки ҷавонону  навра-
сон  ва  кормандони  таш-

килоти  мазкур маҳфили 
илмӣ-фарҳангӣ дар мавзӯъи 
“Нақши ҷавондухтарон 
дар амалигардонии Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ” баргузор гардид.

Раиси  Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон дар ноҳия Али-
ева Сураё чорабинии маз-
курро ифтитоҳ намуда, қайд 
кард, ки баргузории чунин 
чорабиниҳо  дар  тарбияи 
насли  ҷавон  нақши  калидӣ   
дошта,  ҷавондухтаронро  
дар  рӯҳияи  хештаншиносӣ, 
худогоҳӣ, маърифатдӯстиву 
масъулиятшиносӣ тарбия  
менамояд.

Аз  ҷониби ҷавон-
духтарон доир ба Соли 
рушди  сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ барномаи рангин  
ва маҳсули бо дастони худ 
омоданамудаашонро пеш-
каши ҳозирин гардониданд. 

н.Н.ХуСрав

НАҚшИ зАНОН ДАР эҲёИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӣ 
зИёД БА чАшМ МЕРАСАД 

Тибқи нақшаи кории 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант бо кор-
мандони Маркази назорати 
давлатии санитарӣ- эпиде-
миологии шаҳри Левакант 
хониши сиёсӣ баргузор гар-
дид.

Сухани ифтитоҳиро 
мудири шуъбаи ташкилӣ 
ва баҳисобгирии Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Левакант Шаҳло Шому-
динова оғоз карда, дар 
назди ҷамъомадангон оид 
ба   самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, тарғиби 
тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ 
аз бемориҳои сироятӣ,  му-

бориза бар зидди коррупсия 
андешаронӣ намуда. 

Дар фарҷоми су-
хан Шаҳло Шомудинова 
ҳозиринро бо Рӯзи таъси-
сёбии ҲХДТ табрику му-
боракбод гуфта, ба онҳо 
хушиҳои рӯзгор ва дар фа-

ъолияташон комёбиҳо та-
манно намуд. 

Сипас, ҳозирин ба-
рои баргузории чунин як 
вохӯрии судманд изҳорӣ 
қаноатмандӣ карданд. 

ш.лаваКаНТ

ҶОМЕАИ  СОЛИМ пОяИ УСТУвОРИ ДАвЛАТ АСТ!

Тибқи нақша-чора-
биниҳои Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Данғара дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии ҷамоати 
деҳоти “Себистон” хониши 
сиёсӣ оид ба самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҳизбӣ 
баргузор гардид.

САМТҲОИ АфзАЛИяТНОКИ фАЪОЛИяТИ ҲИзБӣ 
МИёНИ СОКИНОН БАРРАСӣ ГАРДИДАНД

Дар чорабинии маз-
кур атрофи дастовардҳои 
Истиқлолияти давлатӣ, за-
минаи таҷрибаи таърихӣ 
дар роҳи расидан ба 
дастовардҳои бузур-
ги давлатдорӣ, татбиқи 

сифатноки барномаҳои 
давлатии соҳавӣ, риояи 
қонунҳои миллӣ, тарғиби 
фарҳангу суннатҳои миллӣ, 
саҳмгузорӣ дар корҳои обо-
дониву созандагӣ ҷиҳати 
дар сатҳи баланд ва сазовор 
истиқбол намудани 30-со-

лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
пешгирӣ аз бемориҳои 
сил, вНМО/БПНМ ва ди-
гар бемориҳои сироятӣ 
суханронӣ намуданд.

н.ДаНҒара

Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи ноҳиявии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва намояндагии 
ТҶҶ «Созандагони ватан» 
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин роҳпаймоӣ бахшида 
ба Рӯзи Иҷлосияи таърихии 
тақдирсози Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
ба фаъолият оғоз намудани 
чархаи аввали НБО “Роғун” 
баргузор карда шуд. 

Аъзои намояндагии 
ТҶҶ «Созандагони ва-
тан» фаъолон, аъзо ва  
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон  
дар якҷоягӣ бо корман-
дони Кумитаи иҷроия  бо  
парчамҳои давлативу ҳизбӣ, 
шиору овезаҳо ва аксҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба кӯчаҳои шаҳрак баро-
мада,  шаҳрвандонро ба 
ҷашнҳои бузург шодбош 
гуфтанд ва ҷонибдории 
хешро аз сиёсати пешги-
рифтаи  Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
исбот намуданд.

Роҳпаймоӣ  дар қисми 
низомӣ  0308 –и Қушунҳои 
сарҳадии дар маркази ноҳия 
воқеъгардида бо шиносоии 
ихтиёриёну ҷонибдорони 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва аъзои намо-
яндагии ТҶҶ «Созандагони 
ватан»-и ноҳия бо афсаро-
ну аскарони қисми низомии 
болозикр ба анҷом расид. 

н.Ш.ШоҲиН
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Дар роСТои Соли ТақвияТи роБиТа Бо  маҲал  

Бо мақсади амалигар-
донии дастуру супориш ва 
ҳидоятҳои хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки соли 
2018-ро ҳамчун  Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  эълон намуда-
аст, дар деҳаи Гулафшони 
ҷамоати деҳоти Чоргул чо-
рабинии фарҳангӣ баргузор 
гардид.

Дар чорабинии маз-

кур аз ҷониби и.в.муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Солиҳов 
Маҳмадрасул  ва корманди 
Маркази пешгирӣ ва му-
бориза бар зидди вНМО 
(СПИД)  роҷеъ ба эъ-
лон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, иш-
тироки фаъолона дар бар-
гузории корҳои таблиғотию 
амалии Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон, 
саҳм доштан дар ободо-
нию созандагии маҳал, ри-
ояи қонунҳои миллӣ, тар-

МОДАРИ ТОҶИК эҲёКУНАНДАИ 
ҲУНАРҲОИ МИЛЛӣ

Дар суҳбате, ки оид ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
деҳаи Чуқураки ҷамоати 
деҳоти Ҷомбахт гузаро-
нида шуд, кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳия Саидҷалол Сатто-
ров, Ҷамолиддин  Қаюмов 
ва  вакили Маҷлиси ва-
килони халқи ноҳия 
Б.Нуралиев, кормандони 
Маркази вНМО дар ноҳия 
М.Мирзоева ва С.Қаюмова  
иштирок намуданд.

Дар назди ҳозирин му-
дири шуъбаи таблиғот, ит-
тилоот ва матбуоти Куми-
таи иҷроияи  Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳия Саидҷалол Сат-
торов, корманди вНМО М. 
Мирзоева оид ба  самтҳои 

афзалиятноки  фаъолияти 
ҲХДТ  баромад карданд. 

Баъдан Саидҷалол Сат-
торов дар баромадаш дар 
бораи истифодаи сарфа-
коронаи нерӯи барқ, ха-
тари терроризм, пешгирӣ 
аз нашъамандӣ, шомил-
шавии ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои террористӣ, 
моҳияти хизмат дар сафҳои 
Артиши миллӣ ва риояи та-
лаботи қонунҳои миллӣ бо 
овардани мисолҳо аз ҳаёти 
ҳаррӯза сухан ронд.

Дар идома М.Мирзоева 
вобаста ба пешгирии 
бемориҳои сироятӣ, алал-
хусус бемории вНМО 
(СПИД), роҳҳои гузариш 
ва пешгирӣ аз ин вабои аср 
ҳарф зад. вакили  Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳия Б. 
Нуралиев дар мавзӯъи 
“Мақсади ниҳоии сарваро-
ни ҲНИ”  сухан ронда, ба 

ҳозирин дар бораи нияти 
нопоки Кабирӣ ва думра-
вонаш, ки рӯзи 10 декабри 
соли ҷорӣ барои бадном кар-
дани Тоҷикистон дар назди 
Сафоратхонаи Тоҷикистон 
дар шаҳри Берлини давлати 
Олмон гирдиҳамоӣ ташкил 
карданд, маълумоти муфас-
сал  дод. Баъди баромади 
вакил чанде аз сокинони 
маҳалла С. Усмонов, Тағоев 
С., Салимова У ва чанде ди-
гарон сухан карда, амалҳои 
ин ҳизбӣ террористӣ ва 
гирдиҳамоии ғаразонаву 
бадкирдорона ва хоинонаи 
сарварони онро маҳкум на-
муданд.

Ба ифтихори Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ сокинони маҳалла 
намоиши ҳунарӣ ташкил на-
муданд, ки  барои бинанда-
гон хеле ҷолиб буд.

Бошандагони деҳа дар 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!” фаъоло-
на иштирок намуда, ба 
ифтихори санаи муборак 
30- солагии Истиқлолияти 
давлатии Тоҷикистон  дар 
ҳамдастӣ таъмиру аз навсо-
зии кӯчаҳои байни деҳаро 
ба уҳда гирифтанд. 

н.ХовалиНГ

СОКИНОН фИТНАҲОИ НАҲзАТИёНИ ХОИНРО 
МАҲКУМ КАРДАНД

вохӯрии навбатии кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Мӯъминобод бо со-
кинони деҳаи Фурзоба бар-
гузор гардид. 

Нахуст раиси Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
Салоҳиддин Раҷабзода со-
кинонро бо Рӯзи Парча-
ми давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шодбош гуф-

та, доир ба самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон -ҳамчун 
ҳизби пешоҳанги ҷомеа, 
тарғиби урфу анъанаҳои 
неки ниёкон, расидан ба 
қадри ғамхориҳои пайва-
стаи Пешвои миллат дар 
оромии кишвар, рушду 
пешрафти ватан, ваҳдати 
миллӣ, дастовардҳои дав-
рони соҳибистиқлолӣ ва ба 

кор шурӯъ намудани НОБ-и 
Роғун андешаронӣ намуда, 
сокинонро ба сарфаю са-
риштакорона истифода бур-
дан аз қувваи барқ, пардох-
ти саривақтии маблағи он, 
рушди корҳои хоҷагидорию 
кишоварзӣ дар таъмини 
амнияти озуқаворӣ, ки аз 
суханрониҳои Роҳбари дав-
лат дар ноҳияи Данғара са-
наи 05 ноябри соли равон 
баремоянд, даъват намуд.  

Дар охир дар деҳаи маз-
кур ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ таъсис дода шуда, ра-
иси он Каримов Сайфулло 
узви фаъоли Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
интихоб гардид. 

н.мӮЪмиНоБоД

МАРУДМИ ДЕҲОТ ДАР РУшДИ ХОҶАГИДОРИю 
КИшОвАРзӣ САҲМИ НАзАРРАС ДОРАНД

вохӯрии навбатии 
кормандони масъули КИ 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ дар 
Ташкилоти ибтидоии 
«Пахтаарал»-и ҷамоати 
деҳоти Узуни ноҳия, бо 
иштироки Алиев Зафар-му-
дири шуъбаи таблиғот ит-
тилоот ва матбуоти Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ ва Асоев Хизирдин-
мутахассиси шуъбаи таш-
килии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ баргу-
зор гардид.

Дар вохӯрӣ омӯзгорон 
ва кормандони муассисаи 
таълимии №30 иштирок на-

муданд. Дар он Асоев Хиз-
риддин, оид ба сатҳи до-
ниш ва таълиму тарбия дар 
муассисаи номбурда, таш-
вику тарғиби тарзи ҳаёти 
солим, пешгирии шомил-
шавии ҷавонон ва наврасон 
ба ташкилоту ҷараёнҳои 
экстремистӣ ва террористӣ 
дида баромада шуда, дар 
мавзуъҳои муҳими рӯз 

суҳбати пурмазмун оро-
станд ва дар анҷом ба 14 
нафар аъзои нав  билетҳои 
ҳизбӣ супорида шуд. Супо-
ридани билетҳои ҳизбӣ дар 
фароварди вохӯрӣ барои 
аъзоёни навакнун ба сафи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон шомилгардида 
хотирмон буд.

н.ҷ.БалХӢ

МАшвАРАТ ИДРОКУ ҲУшёРӣ ДИҲАД!

бияи дурусти фарзандон, 
эҳтироми шавҳар ва калон-
сол, пешгирии бемориҳои 
сироятӣ, даъвати навбатии 
ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ  
суҳбатҳои муфид намуданд. 

Занону бонувони 
ҳунарманду чирадасти 

деҳаи мазкур аз сиёса-
ти пешгирифтаи Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар бобати эъло-
ни Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ва аз 
нав эҳё кардани ҳунарҳои 
қадима хушнуду сарфа-
роз буда, бо як ҳавасмандӣ 
ҳунарҳои хешро тақвият 
медиҳанд.

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

н.ЁвоН

Ҳамасола 3-юми декабр 
дар ҷаҳон Рӯзи байналмила-
лии маъюбон таҷлил карда 
мешавад. Ба ин муносибат 
кормандони масъули Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳия аз маркази хизматра-
сонии иҷтимоии кӯдакони 
имконияташон маҳдуд, ки 
дар ноҳия мавҷуд аст ди-
дан намуданд. Кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия аз буду 
боши кӯдакони имконията-
шон маҳдуд шинос шуда, 

бо онҳо ҳамсуҳбат шуданд. 
Бояд қайд кард, ки дар му-
ассисаи мазкур кӯдакони 
имконияташон маҳдуд аз 
минтақаи Кӯлоб ҷалб шуда, 

ба онҳо беҳтарин мута-
хассисони соҳаи тибб ва 
ҳамшираҳои шафқат дар да-
воми      21-рӯз ёрии тиббӣ 
мерасонанд.

н.ҲамаДоНӢ

НИёзМАНДОН зЕРИ ғАМХОРӣ вА ТАвАҶҶУҲИ 
ҲХДТ ҚАРОР ДОРАНД!

Дар деҳаи Пешқадам-
2-и ҷамоати деҳоти Наму-
наи ноҳияи Панҷ бахшида 
ба Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои марумӣ намоиши 
нигораҳои ҳунармандон 
доир шуд. 

Дар чорабинии мазкур 
занону бонувони маҳал 
ҳунарҳои дастии худро ба 
намоиш гузошта буданд.  
Дар рафти чорабинӣ муови-
ни раиси Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳия Носиров 
Ёғибек ба сухан баромада, 
иброз намуд, ки ба хотири 
боло бурдани сатҳу сифати 
зиндагии сокинони киш-
вар соли 2018 дар мамла-
кат Соли рушди сайёҳӣ ва 
хунарҳои мардумӣ эълон 
карда шуд.  Дар воқеъ,  
соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои 
муҳими бо шуғл фаро ги-
рифтани аҳолии қобили 
меҳнат буда, он бо василаи 
муаррификунандаи ола-
ми набототу ҳайвонот ва 
ҷойҳои таърихии кишвари 
зебоямон гардида, хориҷиён 
бо кишвари биҳиштосои 

Тоҷикистон шинос меша-
ванд. Дар ин асно ҳунарҳои 
мардумӣ низ рӯ ба рушд 
ниҳода, ба таври муассир бо 
навгониҳо эҳё гардида ис-
тодаанд.

Баъдан,  мавсуф  зим-
ни суханронӣ ба ҳифзи  
ҷавонон аз паёомадҳои 
хатаровари асри 21-терро-
ризму экстремизм ибрози 
андеша намуда, аз иштирок-
дорон даъват ба амал овард, 
ки ҳама саъю талош бар 
он намоянд, ки мафкураи 
ҷавонон бо фикру ақидаи 
аъзои гурӯҳҳои нохалафи 
наҳзатӣ, ки мақсадашон но-
ором кардани вазъи кишвар 
мебошад, олуда нашаванд. 

Ҷавононро танҳо дар роҳи 
созандигиву бунёдкорӣ 
раҳнамо шаванд.

Дар идомаи чорабинӣ 
занони маҳал ин иқдоми 
неку ояндасози Пеш-
вои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати 
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ  
ҳамаҷониба дастгирӣ кар-
да, барои ба таври муассир 
аз нав эҳё шудани хунарҳои 
мардумӣ андешаронӣ  на-
муданд.

Чорабинӣ бо барномаи 
фарҳангии ҷавонони маҳал, 
ки намоиши саҳначаҳои 
тарбиявӣ  буд, ҷамъбаст 
гардид.

н.ПаНҷ

ҲУНАРҲОИ МАРДУМӣ БО АвҶИ БАЛАНД эҲё 
ГАшТА ИСТОДААНД

Ба  истиқболи арзан-
даи ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дар доираи Амри Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
корҳои созандагию 
бунёдкорӣ ва дигар амалҳои 
хайр дар ноҳияи Темурма-
лик вусъати тоза дорад. 

Хусусан, ҷиҳати дар 
амал татбиқ намудани Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбии таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» амали нек-

бинона ба анҷом расонида 
шуд. Солҳои зиёд буд, ки 
мардуми деҳаи Булакдаш-
ти ҷамоати деҳоти ба номи 
Саидмӯъмин Раҳимов ба-
рои ворид гаштан ба дохи-
ли деҳа аз набудани купрук 
мушкилоти зиёд доштанд. 
Хушбахтона, бо пешниҳод 
ва ташаббуси ҳизбиёни деҳа 
тасмим гирифта шуд, ки 
купрукро ба таври ҳашари 
дастаҷамъона бунёд намо-
янд.

Ба муносибати ба ис-
тифода додани купруки 

гузаргоҳи деҳаи Булакдашт, 
ҷамъомади тантанавӣ бо 
иштироки  узви Раёсати 
Кумитаи иҷроияи вилоятӣ 
ва ноҳиявии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, 
раиси ноҳия Аслзода Эмо-
миддин Муҳриддин, ра-
иси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳия 
Раҷабзода Маҳмадсаид, 
роҳбари гурӯҳи корӣ ва ди-
гар шахсони даъватӣ  баргу-
зор шуд.  Сокинони деҳаро 
ба ин рӯзи хурсандӣ масъу-
лин муборакбод  гуфта, ин 
амали неки ватандӯстонаи 
онҳоро дастгирӣ карданд.  

Мавриди зикр аст, ки 
дар ин кори хайр дигар зо-
дагони деҳа, ки берун аз 
ноҳия кору фаъолият до-
ранд, саҳми арзандаи худро 
гузоштаанд. 

н.ТЕмурмалиК

АКСИяИ ҲИзБӣ МУшКИЛОТИ 
МАРДУМРО ОСОН КАРД 
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Дар роСТои  Соли ТақвияТи роБиТа Бо  маҲал  

Дар маҳаллаи ба номи 
Мирзо Турсунзода бо ҷалби 
васеъи сокинон намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ доир 
карда шуд.

Намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ, ки дар он сокинон 
маҳсули ҳунарҳои дастӣ ва 
хӯрокҳои миллиро ба маъ-
рази дид гузоштанд, оғоз 

гардид.
Зимни чорабинӣ раиси 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб  валиева 
Саъбагул ва раиси маҳаллаи 
ба номи Мирзо Турсунзода 
Мирзоев Иброҳим иштирок 
ва ибрози ақида намуданд.

валиева Саъбагул зимни 
суханронӣ аз сокинон барои 

ташкили чунин ҳамоиши 
диданӣ изҳори сипос на-
муда, гуфт, ки Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон шудани соли равон 
аз ҷониби Пешвои милла-
тамон ҳадафҳои бузургро 
пайгирӣ менамояд, ки обо-
диву ғановати иқтисодӣ ва 
некӯаҳволии мурдуми киш-
вар, хусусан баланд бар-
доштани сатҳи иқтисодиву 
мадании халқамон равона 
шудааст.

Дар охир аз ҷониби 
ҳунармандони ин маҳалла 
чорабинии фарҳангӣ доир 
карда шуд.

ш.КӮлоБ

СОКИНОН БО НАМОИшИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӣ Аз 
СОЛГАРДИ ҲХДТ ИСТИҚБОЛ ГИРИфТАНД

Бо мақсади таъмини 
иҷрои нақша –чорабинии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун дар 
деҳаи  Ҷавонони ҷамоати 
деҳоти Қумсангири ноҳия 
чорабинии ҳизбӣ атро-
фи самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҲХДТ ва 
ҳамчунин вобаста ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ бо иштироки раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун Ҷумагул 
Шомаҳмадова,сармухосиби 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия Хоҷаева София, му-
тахассиси шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия Ғафорова Насимахон 
бо сокинони деҳаи болозикр 
доир гардид.

Зимнан раиси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун Шомаҳмадова 
Ҷумаъгул вобаста самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ муфассал суханронӣ 
намуда, ҳозиринро қаноат-
манд кард.

Ҳамин буд, ки дар раф-
ти баргузории чорабинӣ аз 
ҷониби ҳозирин даъват ба 
амал омад, ки бо мақсади 
рӯҳбаландии дӯстдорони 
рушди ҳунарҳои мардумӣ 
чунин чорабиниҳои фаҳ-
мондадиҳӣ ва намоиши 
маҳсулотҳои дастранҷи 

ҳунармадон доир карда ша-
вад то ки ҳунармандон ба 
шавқ омада, маҳсулотҳои 
дастранҷи хешро бештар 
истеҳсол карда, дар рушди 
ҳунарҳои мардумӣ саҳм гу-
зоранд.

Дар фарҷом раи-
си Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун 
Шомаҳмадова Ҷумаъгул 
ба суолҳои ҳозирин воба-
ста ба масъалаи ҷойдошта, 
ҷавобҳои амиқ гардонид.

н.ҷаЙҲуН

ҲУНАР БЕҲ Аз ГАНҶУ зАР АСТ

Дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Ҳамрози халқ” 
тибқи ҷадвали баргузории 
хониши сиёсӣ вобаста ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ вохӯрӣ бар-
гузор гардида, дар он намо-
яндагони Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар 
Асадуллозода Саймуҳаммад 
ва Исоев Фаррух иштирок 
намуданд. 

Дар ин вохӯрӣ ишти-
рокчиён бахшида ба  24-со-
лагии таъсисёбии ҲХДТ 
ба сухан баромада, қайд 
намуданд, ки  имрӯзҳо дар 
саросари Ҷумҳурии азиза-
мон Тоҷикистон 24-сола-
гии таъсисёбии ҲХДТ-ро 
ҷашн мегиранд. Ба бахти 
миллати тоҷик зимоми 
давлатдорӣ ба дасти шахси-
яти боирода ва миллатдӯсту 

ватанпарвар - Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
омад ва ӯ бо вуҷуди ҳама 
мушкилиҳои замон ва 
зиддиятҳои мафкуравӣ дар 
андешаи созмон додани 
ҳизбе афтод, ки тавонад 
тавассути он миллатро аз 
буҳрони амиқи идеологиву 
сиёсӣ берун созад. 

Ҳамин тавр, дар айни 
авҷи ҷанги шаҳрвандӣ 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон таъсис ёфт. 
Тавре Пешвои миллат, Раи-
си муаззами ҲХДТ дар ки-
тоби худ таҳти унвони “Бист 
қадами созанда” бахшида 
ба 20-солагии ҲХДТ бо 
ёдоварӣ аз он рӯзҳо  навиш-
таанд: “Ба хотири мардуми 

азияткашидаамон ин ҳизбро 
таъсис додем. Мо ба хотири 
ваҳдати миллӣ дар сафҳои 
ҳизб ҳам коммунистон, ҳам 
демократҳо, ҳам аъзои Рас-
тохезу ҳам диндорон, ҳам 
фронти ҳалқиву ҳам намо-
яндагони аҳзоби мухталиф-
ро пазируфтем. Зеро ғояи 
аслии ҳизби мо, ки дар дав-
раи ҷангу ҷидол ҳамчун як 
қувваи сиёсии муътадил ба 
вуҷуд омада буд, ин пеш аз 
ҳама ваҳдати миллӣ буд. Мо 
барои ғояҳои гурӯҳии худ аз 
ҳадафҳои миллӣ даст каши-
да наметавонистем. Мо бо 
мардум будем, мардум бо 
мо буд” Дар ҳамин замина 
мо масъулони ҳизбӣ бояд 
дарк намоем, ки роҳбарияти 
давлату ҳукумат ва мардуми 
шарифи Тоҷикистон аз мо 
дар роҳи ватансозӣ умедҳои 
калон доранд. Мо низ дар 
навбати худ дар назди халқу 
давлат масъулияти бузургро 
ба душ дорем. 

ш.БоХТар

ҲХДТ - МАСЪУЛИяТИ БУзУРГИ ДАвЛАТСОзИРО 
БА ДУш ДОРАД  

Тибқи нақша- чора-
биниҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии деҳаи 
«Лоҳутӣ»-и ҷамоати деҳоти 
Яккатут бо фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ оид ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизб вохӯрӣ доир 
гардид.

Дар баргузории вохӯрӣ 
мудири шуъбаи кор бо за-
нон ва ҷавонони Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб Са-
мадзода Саёҳат, мутахасси-
си шуъбаи ташкилии Куми-
таи иҷроия Ҷ. Шарифзода ва 
вакилони маҳаллӣ иштирок 

ва суханронӣ намуданд.
Зимни суханронӣ масъ-

улин атрофи сафари кории 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи 
Данғара рӯзи 5 ноябри соли 
ҷорӣ,   самтҳои афзалият-
ноки фаъолият ҳизб, эъ-
лон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, 
дастовардҳои даврони 

соҳибистиқлолӣ,  ба ху-
сус ба кор даровардани ав-
валин чархаи НБО Роғун  
андешаронӣ карда,  афзу-
данд, ки  моро зарур аст,  ба 
қадри сулҳу суботи кишвар, 
ғамхориҳои Роҳбари давлат 
бирасем ва барои боз ҳам 
шукуфону ободтар гардида-
ни ватани азизамон бештар 
заҳмату меҳнат намоем. 

н.а.ҷомӢ

ҲИфзИ ДАСТОвАРДҲОИ ИСТИҚЛОЛИяТ 
вАзИфАИ ҲАР яКИ МОСТ

Дирӯз дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии «Беморхо-
наи марказӣ» бо кормандо-
ни соҳаи тандурустӣ оид ба  
баррасии китоби  “Одобно-
маи корманди ҳизбӣ” вохӯрӣ 
баргузор гардид, ки дар он 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти Куми-
таи иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
Ҷалолов Абӯбакр иштирок 
ва суханронӣ намуд. 

Зимнан Абӯбакр 
Ҷалолов дар бораи таъси-
сёбии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ва дар 
иҷрои вазифа ва касбиятҳои 
худ содиқона ва бо сифат 
анҷом додани корашон су-
хан кард. 

Масъулин зимни баро-
мади худ қайд намуданд, ки 

иҷрои дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни мулоқот бо кор-
мандони соҳаи тиб аз са-
наи 1-уми сентябри соли 
2018 оид ба вусъати на-
зорати тиббӣ- санитарӣ, 
аз ҷумла сартарошхонаҳо, 
кошонаҳои ҳусн, 
даҳонпизишкӣ, ки боиси 
паҳн гардидани ҳар гуна 
бемориҳо дар байни аҳолӣ 

мегардад, ҷиддӣ машғул 
гарданд. 

Сардухтури Беморхо-
наи марказӣ Ниёзмуҳаммад 
Қурбонов, ҳамчун роҳбари 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
баромади  масъулинро дар 
якҷоягӣ бо ҷамъомадагон 
дастгирӣ намуда, аз си-
ёсати одилонаи Пешвои 
миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон изҳори 
қаноатмандӣ намуданд.  

н.ДӮСТӢ

ТАРғИБИ КИТОБИ “ОДОБНОМАИ КОРМАНДИ 
ҲИзБӣ” ДАР БАйНИ фАЪОЛОНИ ҲИзБ

Дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Табибон” оид ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизбӣ бо иштиро-
ки раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳия  Ша-
рифзода Маҳмадаюб хони-
ши сиёсӣ баргузор гардид. 

Зимнан Шарифзо-
да Маҳмадаюб ҷамъо-
мадагонро бо санаи муҳими  
таърихӣ, яъне Рӯзи таъсисё-
бии ҲХДТ муборакбод  на-
муд. 

Инчунин, мавсуф дар 
идомаи суҳбат атрофи 
суханрониҳои Пешвои мил-
лат дар ноҳияи Данғара, 
агрегати якуми НБО-и 
Роғун, ки  бо иштироки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба исти-
фода дода шуд, Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 

ва самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
андешаронӣ намуд. 

Дар охир чанде аз иш-
тирокдорон суханрониҳои 
судманди Шарифзода 
Маҳмадаюбро  ҷонибдорӣ 
карда, иброз доштанд, 
ки  дастуру супориш ва 
ҳидоятҳои Пешвои милла-
тро  ҷиҳати ҳифзи сиҳатии 
омма, тарғиби тарзи ҳаёти 
солим ва пешгирӣ аз 
бемориҳои сироятӣ, ки аз 
самтҳои афзалиятноки  фа-
ъолияти Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
мебошанд, сармашқи  кору 
фаъолияти худ қарор хоҳанд 
дод. 

н.қуБоДиЁН

ҲХДТ  ҲИзБИ МАСЪУЛИяТшИНОСУ 
ТАҚДИРСОз АСТ

НАМОИшИ ҲУНАРҲОИ МАРДУМӣ  зАвҚИ 
ҲУНАРМАНДОНРО ДУчАНД КАРД  

Ба муносибати Рӯзи 
таъсисёбии ҲХДТ ва Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар ноҳияи 
Шаҳритуз чорабиниҳои гу-
ногуни адабӣ-фарҳангӣ гу-
заронида шуд. 

Яке аз чунин чорабиниҳо 
дар майдони Исмоили Сомо-
нии ноҳия гузаронида шуд. 

Дар рафти чорабинӣ узви 
Раёсати Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва ноҳиявии ҲХДТ, 
раиси ноҳияи Шаҳритуз 
Оймаҳмадзода Рамазон 
Алихон, мудири шуъбаи за-
нон ва ҷавонони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ- Тӯйчиева 
Садбарг ва дигар шахсони 

даъватӣ иштирок доштанд. 
Дар ин рӯзи фараҳ мар-

думи ҳунарманди ноҳия 
маҳсули ҳунарии  худро ба 
намоиш бароварда, пешка-
ши ҳамагон гардониданд.

Инчунин, маҳсули да-
сти ҳунармандони муосир, 
аз қабили сохтакориҳои гу-

ногун аз мӯҳра, риштаҳои 
ҳарранга, қоғазу ширеш, 
ки ба намоиш гузошта бу-
данд,   иштирокдорон аз ин 
намоишгоҳ дидан карда, ба 
ҳунари волои ҳунармандон 
баҳои баланд доданд. 

н.ШаҲриТуз

Дар деҳаи Меҳнати  
ҷамоати деҳоти  20- солагии 
Истиқлолияти Тоҷикистон  
чорабинии фарҳангӣ бахши-
да ба  Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ баргузор 
гардид. 

Дар чорабинии боло-
зикр мудири шуъбаи кор бо 
занони Кумитаи иҷроияи  
Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
вахш Ёров Худойдод  иш-
тирок ва суханронӣ  намуд. 
Сараввал  Ёров Худойдод 
дар назди ҳозирин ба сухан 
баромада, иброз дошт, ки ба 
хотири боло бурдани сатҳу 
сифати зиндагии сокинон 
Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соли 
2018-ро дар кишвар Соли 

ҲУНАР ГАвҲАРИ НОёБ вА НЕЪМАТИ БЕБАҲОСТ

рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон карданд. 
Дар воқеъ сайёҳӣ яке аз 
соҳаҳои муҳими бо шуғл  
фаро  гирифтани аҳолии  
қобили меҳнат, баланд бар-
доштани сатҳи зиндагии 
мардум, муаррифкунандаи 
таъриху фарҳанг, табиат ва 
анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб 

меравад.  
Дар охир, масъулин аз 

намоиши ҳунарҳои бонуво-
ни чирадасти маҳаллаи маз-
кур, ки ба маъразаи тамошо 
гузошта буданд, дидан на-
муда, барои ривоҷу равнақ 
додани соҳаи басо муҳим 
маслиҳатҳои муфид доданд.    

н.ваХШ
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«Террористу ифротгаро ватану мил-
лат ва дину мазҳаб надорад. Террорист 
- террорист аст ва ӯ ҳеҷ гоҳ худӣ ё бего-
на ва ё таҳаммулгаро буда наметавонад. 
Хусусияти глобалии хатари терроризм 
ва ифротгароӣ ҷиддан тақозо менамояд, 
ки нисбат ба ин ду мафҳум мавқеъ ва 
меъёрҳои ягонаву умумӣ таҳия ва қабул 
карда шаванд».

Ин фармудаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон водорамон месозад, 
то ба ин масъалаи доғ ва хеле муҳимми 
ҷамъиятӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, 
бори дигар ҳадафҳо ва моҳияти хатаро-
вари онро ба хонандаи гиромӣ, хоса ба 
ҷавонон ва насли наврас, ки ояндасози 
ватану миллат маҳсуб меёбанд ёдрас на-
моем. То дар ҳифзи марзу бум ва эъмори 
ҷамъияти сулҳбунёд ва пешрафта хеле 
ҳушёру зирак ва эҳтиёткор бошанд.

Борҳо донишҷӯён зимни таваҷҷуҳ на-
мудан ба ин масъала, дар ҷараёни соатҳои 
дарсӣ оид ба мубориза бар зидди террориз-
му ҳаракатҳои экстремистӣ бо пешниҳод 
намудани суолҳои зиёд мехоҳанд доираи 
дарк ва донишҳои худро боз ҳам васеътар 
намоянд. Ҷавонони ҳушманду воқеан до-
нишпазири моро аслан ният, ҳадаф ва пай-
доиши ин гуна равияву ҳаракат ва ташки-
лоту гурӯҳҳои ҷиноӣ, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ 
ва ҳамчунин миллати моро низ ба ташвиш 
овардааст нигарон менамояд. Аз ин рӯ хо-
стем, маводи мазкур ҳушдорсозанда ва то 
андозае кӯмакрасони он афроде бошад, 
ки мехоҳанд барои ҳифзи марзу буми 
аҷдодӣ, сулҳу амнияти поянда ва ояндаи 
дурахшони кишварамон ҳамеша омода 
бошанд.

Экстремизм вожаи лотинӣ ба шумор 
рафта, мазмуни он дар вожаномаи тоҷикӣ 
“зиёдатӣ” ё “бегона” маънидод мешавад. 
Ифротгароӣ мазмун ва моҳияти назария 
ва амалияи ниятҳои ғаразнок ва нақшаҳои 
худхоҳонаи унсурҳои бегонаи аз ҷониби 
қонун манъшуда ба шумор меравад. Дар 
доираи феҳристи нақшаҳои разилонаи 
ин гуна равияву қувваҳои ифротӣ, аъмо-
ле ба монанди зӯроварӣ, фишороварӣ ба 
ҳуқуқ ва озодии инсонҳо ва шаҳрвандон, 
ки аз ҷониби қонун иҷозат дода на-
шудааст ба назар мерасад. Экстремист 
на танҳо қотил ё вайронкори маъмулӣ, 
балки ҷиноятпешаи хавфноке ба шу-
мор меравад, ки дар баробари тахрибко-
ру ҷинояткор будан, ба ҳақ будани худ 
боварӣ ва эътимоди зиёд дорад.

вақте ки қатлу ғорат ва авбошӣ 

ноогоҳона содир мешавад ва содиркунан-
даи ин гуна ҷиноёт аз карда пушаймон 
шуда, амали худро дигарбора такрор кар-
дан намехоҳад, ин масъала саҳлтар ва аз 
ҷиҳати моҳият куллан дигаргуна арзёбӣ 
мешавад. Аммо фаъолияти эксремистӣ 
хеле даҳшатнок буда, домани фарохи 
паҳншавии ҷиноятҳоро дар доираи фа-
рохтар дар пай дорад. Экстремистон бо 
ҳама гуна ноҳақӣ ва ҷиноятпеша будани 
худ дар амалҳои разилонаашон устуворӣ 
зоҳир менамоянд ва ба “муваффақият”-и 
бебунёди худ эътимод доранд.

Агар бигӯем, ки экстремистон хис-
лати манқуртиро ба хотир меоранд, хато 
нахоҳем кард. Нависандаи машҳури 
Иттиҳоди Шӯравӣ, намояндаи халқи 
қирғиз – Чингиз Айтматов, дар аса-
ри худ «Манқурт» мафҳум ва хислати 
манқуртонро бисёр возеҳ ва рӯшан тавзеҳ 
додааст:

“Асирафтодагони барои ғуломӣ 
пешниҳодшавандаро аввал мӯи сар мета-
рошиданд ва баъд дар сарашон як порча 
аз қисмати гарданбудаи пӯсти уштурро 
зич мепечониданд. Пасон, дасту пойи 
онҳоро баста, ба гарданашон чӯбтахтае 
меовехтанд, то ки сарашон ба замин на-
расад ва бо ҳамин тарз муддати чанд рӯз 
ононро дар биёбони сӯзон, зери офтоби 
тобистонӣ мегузоштанд. Таҳти таъсири 
офтоби тоқатфарсо пӯсти уштур сарро 
фишор медод ва мӯйҳои дарозшаванда 
баргашта дохили пӯст даромада, афзо-
иш ёфтан мегирифтанд. Ин ҳолат азоби 
тоқатфарсое дошт, ки асирафтодаро то ба 
ҳадди беақлӣ мерасонд, ташнагиро хеле 
зиёд меафзуд ва тамоми узвҳои дарунии 
ӯро ба ҳоли хушк шудан мерасонд. Баъд 
аз гузашти чанд муддат, шахси асираф-
тода ё мефавтид ё аз гузаштаи худ кул-
лан фаромӯш карда, барои хоҷаи хеш 
ғуломи идеалӣ - аз иродаи шахсӣ маҳрум 
ва ба таври беҳудуд ба хоҷа итоаткор 
мешуд”. Ҷавонеро бо номи Жоламон, ки 
писари Дононбой буд, ба асорат гирифта, 
манқурт сохта буданд. Модараш Наймон-
она муддати тӯлонӣ писари худро ҷустуҷӯ 
дошт, вақте ки ӯро пайдо намуд, номбур-
да модарашро нашинохт ва бо супориши 
хоҷагони худ, модарро бераҳмона ба қатл 
расонд.

Оварда шудааст, ки Манқурт намедо-
над асли ӯ кист, ватанаш куҷост ва аз куҷо 
омадааст. ӯ номи худро дар ёд надорад, 
кӯдакӣ ва падару модарашро низ ба хотир 
гирифта наметавонад. Хулоса, манқурт 
худро ҳамчун инсони солимақл эътироф 
намекунад ва ҳар кори бад ё даҳшатноке, 

ки супоришаш медиҳанд, иҷро менамояд. 
Манқуртон мисли сагон фақат хоҷагони 
худро мешиносанд. Супоришоти дода-
шударо мисли кӯрон бидуни диду назари 
хеш, аз таҳи дил ва бесаркашӣ иҷро мена-
моянд. Ба манқуртон аслан корҳои ифлос, 
вазнин, даҳшатнок ва хатарнок дода ме-
шуд. Фармони хоҷа барои манқурт боло-
тар аз ҳама чизи дигар буд…

Гуфтан ҷоиз аст, ки бе шакку шубҳа 
дар рафтору муносибат ва кирдори тер-
рористону экстремистоне, ки тӯли солҳои 
охир дар ҷомеаи ҷаҳонӣ зиёдтар зуҳур на-
мудаанд, аз ҷумла наҳзатиёни лаънатӣ ай-
нан ҳамин гуна хислат ва хусусият нисбат 
ба атрофиён ба назар мерасад. Террорист 
ва ифротгаро аз миллат, ватан ва аз нажо-
ду авлоди худ андеша намекунад.

Масъалаи экстремизм ва ҷиноятҳои аз 
ҷониби экстремистон содиршуда хусуси-
яти системавӣ дошта, он таъсири хатар-
зои худро ба ҷамъият, миллат ва ба тамо-
ми олам мерасонад.

Бинобар ин, ҳар як шаҳрванди киш-
вар бояд дастаҷамъона бар зидди ин гуна 
ҳаракату ташкилотҳои ҷиноятпеша, ки 
имрӯз зарари худро бар тамоми ҷомеаи 
адолатпешаи олам расонида истодааст, 
мубориза барад. 

Хотирррасон бояд намуд, ки тӯли 
солҳои охир фаъолияти яке аз чунин 
гуруҳҳои террорристӣ - ТТЭ ҲНИ, чеҳраи 
аслии худро дар рафтор ва амалҳои иф-
ротгароёнааш нишон дод. Мувофиқи ит-
тилои воситаҳои ахбори оммаи кишвар 
ва дигар сарчашмаҳои хориҷӣ аён гашт, 
ки ин ташкилот аҳдофи тахрибкорона-
ву таҷрибаи манфиатҷӯёнаи худро тули 
солҳои зиёд такмилу тақвият дода, гоҳо 

зери ному парчами ДОИШ низ фаъолият 
бурда, одамонро ба сарсониву нигаронӣ, 
бадбахтиву ноумедӣ мувоҷеҳ кардан ме-
хостааст.

Чуноне ки дар боло зикр намудем, тер-
рористон ҳатто андешаи оянда ва фардои 
азизони хешро намекунанд, қалби онҳо на 
барои падар, на модар ва на аз барои ба-
родару хоҳар намесӯзад. Эҳсоси худпара-
стонаи эшон то ба он андоза боло гириф-
та, ки ҳатто модарони ғамхорӯ дилсӯзи 
худ ва падароне, ки як умр барои ба воя 
расонидани онҳо шабу рӯз талош варзи-
даанд, фиреб медиҳанд. Ба ин гуфтаҳо 
ҳодисаи басо нангину гӯшношуниди куш-
тори бераҳмонаи сайёҳони хориҷӣ, ки 29-
уми июни соли равон дар ҳудуди деҳаи 
Сафобахши ноҳияи Данғара ба вуқӯъ пай-
васт, далел шуда метавонад. Дар пайи ин 
ҳодисаи нангин чор сайёҳи бегуноҳ аз та-
рафи наҳзатиён ба таври ваҳшиёна кушта 
ва чанди дигар захмӣ карда шуданд. 

Имрӯз вақти он расида, ки падару мо-
дарон нисбат ба сарнавишти фарзандони 
худ бодиққаттар бошанд, барои онҳо ша-
роити хуби иҷтимоӣ ва таҳсилро фароҳам 
оваранд. Ба бекор гаштани фарзандона-
шон роҳ надиҳанд, онҳоро ба меҳнати фо-
иданоки ҷамъиятӣ ҷалб созанд ва назора 
кунанд, ки реҷаи рӯзи фарзандашон аз 
кадом амалҳо иборат аст.

Мо бояд ҳамагон фаъолона ва 
дақиқназарона дар пешгирӣ ва барта-
раф намудани ин доғ – дар ҷабини аср 
саҳмгузор бошем!

умедҷон ШариФов - узви ҲХДТ, 
устоди Донишгоҳи давлатии молия ва 

иқтисоди Тоҷикистон

Бақои миллат ва пешравии давлат 
аз роҳбари олимпарвару илмдӯст воба-
ста аст. Шукри озодиву Истиқлолият, 
ки барои ҷавонон имрӯз тамоми дарҳо 
ба сӯи илму донишомӯзӣ бозанд. 
Шукргузорӣ аз он менамоем, ки мо 
олимони ҷавон ҳамарӯза аз баракати 
роҳнамоӣ ва ғамхориҳои Пешвои миллат 
бархӯрдор гардидаем. Фароҳам оварда-
ни шароити мусоиди таълиму тарбияи 
ҷавонон, ҷалби онҳо ба маҳфилҳои ил-
мию озмунҳои фаннӣ, дастгирӣ ёфтани 
соҳибистеъдодҳо, навҷӯиву навоварӣ, их-
тироъкориву кашшофӣ, ташаккули нерӯи 

зеҳнии дорои ҷанбаи эҷодӣ, илмӣ, муҳайё 
сохтани фазои мусоиди иҷтимоӣ ва амсо-
ли онҳо тадбирҳое мебошанд, ки ба руш-
ди тафаккури ҷавонон таъсири мусбат 
мерасонанд. 

Дар ҳама кишварҳо имконияти до-
ниши босифат гирифтан ва кори хуб ёф-
тан барои ҷавонон фарқ мекунад ва дар 
ҷамъияти имрӯзаи мо чунин имкониятҳои 
зарурӣ барои ҷавонон муҳайё карда шу-
дааст.

Ҷиҳати дастгирии ҷавонони 
лаёқатманд, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил ба 

кишварҳои хориҷӣ фиристода мешаванд, 
фонди махсуси Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дурахшандагон» тавассути 
Муассисаи давлатии Маркази барномаҳои 
байналмилалӣ ташкил дода шуд. Муасси-
саи мазкур ҳар сол ҷавононро вобаста ба 
эҳтиёҷоти ҷумҳурӣ барои соҳибихтисос 
гардидан ва ё коромӯзию такмили ихтисос 
ба муассисаҳои таълимӣ ва илмии хориҷи 
кишвар мефиристонад. Ҳамчунин, ҷиҳати 
таъмини шаффофияти қабули донишҷӯён 
ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии 
касбии кишвар Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии тестӣ»-и назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта-
аст. Барои таҳсили ҷавонони лаёқатманд 
аз оилаҳои камбизоат ва дастгирии онҳо 
як қатор имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд. 

Асри ХХI дар ҳаёти ҷамъият марҳилаи 
тозаи бозёфтҳо ва тараққиёти илмию 
техникӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин росто, 
танҳо дар ҷараёни рушди ҳамаҷонибаи 
ҷаҳонбинии илмӣ, худшиносии 
фарҳангию таърихӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ 
метавонад ба рушду суботи ҷомеа мусо-
идат кунад.

Яке аз мушкилоти асосии ҷавонони 
имрӯза паст шудани ахлоқи онҳо, ба 
инобат нагирифтани дастовардҳо ва 
кашфиётҳои илмию назариявӣ дар му-
носибат ба илм ва донишмандон ме-
бошад. Мушоҳида ва таҳлили вазъи 
имрӯзаи муассисаҳои илмӣ ва корхонаю 

ташкилотҳо метавонанд шоҳиди асосии 
ин талафот ва аз байн рафтани олимони 
насли ҷавон бошад. Аз таҳлилҳо барме-
оянд, ки солҳои охир ҷавонон ба илм ва 
корҳои илмӣ бештар рӯ оварда истодаанд. 
Аммо дар айни замон нафароне, ки имрӯз 
илми тоҷикро муаррифӣ менамоянд, син-
ну солашон ба ҷое расидааст, яъне на 
ҳамаи устодон дар тарбияи шогирдон му-
носибати ғамхорона доранд. Чунин ҳолат 
зоҳиран масъалаи пиршавии кадрҳои ил-
миро нишон диҳад ҳам, ҳеҷ гоҳ маънои 
онро надорад, ки ҷавонон ба илмомӯзӣ 
кам таваҷҷуҳ доранд. Яъне мо устодон-
ро мебояд, бо истифода аз имкониятҳои 
мавҷуда шогирдонро бештар дастгирӣ 
намоем, майлу рағбати онҳоро ба илм ду-
чанд кунем ва шогирдоне омода кунем, ки 
оянда номбардори мо ва ватани азизамон 
бошад.

Ёдовар мешавем, ки имрӯз ҷаҳониён 
саҳми олимони машҳури тоҷик ба мисли 
Абубакри Розӣ, Ибни Сино, Умари Хай-
ём ва дигаронро, ки дар соҳаҳои гуногуни 
илмҳои табиӣ саҳми беназире гузошта-
анд, хуб медонанд. Муҳимаш он аст, ки 
ҷавонон бо илми муосир барои зиндагии 
осудаю хушҳолонаи оянда заминаи усту-
ворро ба вуҷуд оваранд.

амрулло НурализоДа - узви 
ҲХДТ, устоди Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон

БАРОИ ҶАвОНОН ТАМОМИ ИМКОНИяТҲО ДАР РОҲИ ИЛМОМӯзӣ фАРОҲАМ ГАРДИДААСТ!

ТЕРРОРИзМ – ДОғЕ ДАР ҶАБИНИ БАшАР
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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

Давоми ду ҳафтаи охир тибқи 
нақша-чорабиниҳои Кумитаи 
Иҷроияи Марказии ҲХДТ  ҷиҳати 
баланд бардоштани савияи дони-
ши  раисони ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳои 
минтақаи Бохтари вилояти Хатлон   
дар мавзӯъи «Тақвият бахшидани 
фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ 
дар минтақаҳо ва баланд бар-
доштани дониши сиёсии раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ» курсҳои 
бозомӯзӣ доир гардид. 

Дар рафти Курсҳои бозомӯзӣ 
кормандони масъули Дастгоҳи 
КИМ ҲХДТ  Наимов Маҳмадулло-
мудири Шуъбаи таблиғот, иттило-
от ва таҳлил, Ҳамидиён Илҳомҷон-
мудири Шуъбаи кор бо ҷавонон 
ва занон ва Шоҳиён Абдураҳим-
мудири Бахши бақайдгирӣ ва кор 
бо созмонҳои ҷамъиятӣ, раисони 
Кумитаҳои иҷроияи ноҳиявӣ ва 
шаҳрии ҳизб, вакилони Маҷлиси 
вакилони халқи  шаҳру ноҳияҳо, 
раисони ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбии  деҳаву маҳаллаҳо ва 

кормандони масъули Кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳои минтақаи Бохтари вило-
яти Хатлон  иштирок доштанд. 

Меҳмононро,   Раҳмонзода Аб-
дулло Қурбоналӣ-раиси Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон муаррифӣ ва раҳнамоӣ карда,  
ба иштирокчиён моҳияти самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ-
ро шарҳу тавзеҳ медод.

Дар аксари шаҳру ноҳияҳо 
пеш аз оғози курси омӯзишӣ бах-
шида ба эълон гардидани  соли 
2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ маҳсули 
ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш 
гузошта мешуданд, ки дар ин 

намоишгоҳ  ганҷинаҳои дастони  
ҳунармандони хушзавқ бо шаклу 
услуби хоса пешкаш ва аз ҷониби 
масъулин ба хушнудӣ пазируфта 
мешуданд.  

Дар қисмати расмии кур-
си бозомӯзӣ масъулин дар 
мавзӯъҳои «Тарзу услуби замо-
навии таблиғу ташвиқ бо исти-
фода аз технологияиҳои муосири 
электронӣ, истифодаи самарабах-
ши вАО дар маъракаҳои сиёсӣ», 
«Татбиқи қарорҳои Маҷлиси Ку-
митаи Иҷроияи Марказӣ ва ама-
лигардонии ҳадафҳои Оиномавӣ 
ва барномавии ҲХДТ дар 
ташкилотҳои ибтидоӣ», «Кадрҳо 
меҳвари рушд ва устувории дав-
лат» ва «вазифаҳои минбаъдаи 
сохторҳои ҳизбии ҳудуди вилоят  
дар ростои татбиқи сиёсати со-
зандаи Пешвои миллат, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон» суханронӣ карданд.

Дар охир  иштирокдорон 
ба худ таассуроти нек бардош-
та, барои ташкили чунин курси 
бозомӯзӣ, ки барои баланд гарди-
дани дониши  онҳо  мусоидат ме-
намояд,  изҳори миннатдорӣ баён 
намуданд.

КУРСҲОИ БОзОМӯзӣ ДАР РУшДИ фАЪОЛИяТИ ҲИзБИёН 
МУСОИДАТ МЕКУНАНД

Бо мақсади иҷрои дастуру 
супоришҳои хирадмандонаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
ки соли 2018-ро Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эъ-
лон намудааст, дар деҳаи Комсо-
моли ҷамоати деҳоти Заргар чо-
рабинии сиёсиву фарҳангӣ доир 
карда шуд.

Мардуми ватандӯсти деҳа дар 
чорабинии мазкур фаъолона иш-
тирок намуда,   маҳсули дастранҷи 
худро  ба маърази тамошо гузош-
танд.

Инчунин, дар чорабинӣ раи-

си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон Раҳмонзода Аб-
дулло Қурбоналӣ, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Кушониён Сатторова Мунаввара 
ва кормандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб иштирок 
намуда дар назди ҷамъомадагон 
оид ба самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҳизб, ватандӯстӣ, 
омодагиҳои ҳамаҷониба  ба 
истиқболи ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, риояи талаботи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, пешгирии шо-

милшавии ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротгароӣ, Даҳсолаи 
байналмилалии амал “Об барои 
рушди устувор,  солҳои  2018 - 
2028” , ҷалби ҷавонон ба корҳои 
хонагию ҳунарҳои мардумӣ дар 
заминаи  эълон кардани соли 2018 
Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ба хотири паст кардани 
шиддати бекорӣ ва фаро гириф-
тани сокинон бо шуғл, тарғиби 
нақши урфу одат ва анъанаҳои  
неки мардумӣ  дар  байни сокинон  
бо мақсади тарбияи  ахлоқию маъ-
навии ҷомеа баромадҳо намуданд.

Дар қисмати фарҳангии 
чорабинӣ масъулин аз намоишгоҳи 
ҳунарҳои мардумӣ, ки бо шавқу 
ҳаваси  зиёд маҳсули дастони 
хешро ба намоиш гузошта буданд   
дидан намуда, ҳунармандону  аҳли 
заҳмати деҳаро барои боз ҳам 
рушд додани  ҳунарҳои мардумӣ, 
омӯзондану ҷалб кардани ҷавонон 
ба касбу ҳунарҳои мардумӣ 
тавсияҳои судманд доданд. 

н.КуШоНиЁН

фАРҲАНГ ТАҶАССУМГАРИ СИМОИ МАЪНАвИИ ХАЛҚ АСТ

Дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Ализода”-и шаҳри Норак 
вобаста ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбӣ хониши сиёсӣ 
баргузор гардид. 

Дар хониши сиёсӣ корман-
дони масъули  Кумитаи иҷроияи 
шаҳрии ҳизб Фирдавс Ғафурзода 
ва Сатторов Ҳасан иштирок на-
муданд. 

Масъулин дар назди 
ҷамъомадагон оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ, 
аз байн бурдани  таассуби динӣ 

ва хурофотпарастӣ, баланд бар-
доштани сатҳи огоҳии мардум  аз 
хатари терроризму экстремизм ва 
роҳҳои пешгирӣ аз он,  пешгирӣ 
аз бегонапарастиву майл ба 
фарҳанги бегона, муқовимат бо 
коррупсия, пешгирӣ аз истифодаи 
нодурусти технологияи муосир ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ андешаронӣ 
намуда, онҳоро барои тарбияи-
дурусти фарзандон, аз даст надо-
дани ҳушёриву зиракии сиёсӣ, ба 
волидайн фаҳмонидани моҳияти 
хизмат дар сафи Артиши миллӣ 

ва ҷалби наврасону ҷавонон ба 
донишандӯзиву  касбу  ҳунарҳои 
мардумӣ тавсияҳо доданд. 

ш.НораК

вАзЪИ ОГОҲИИ МАРДУМ Аз ХАТАРҲОИ ҶАҲОНИ 
МУОСИР МАСЪАЛАИ ТАҚДИРОз АСТ

Дар музофоти Фароҳи қисми ғарбии Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон зимни зарбаҳои ҳавоӣ 19 террорист маҳв карда 
шуда, 7 нафари дигар ҷароҳат бардошт;

Дар маркази тадқиқоти кайҳонии шаҳри Бангалори 
Ҳиндустон таркиш ба амал омад, ки бар асари ҳодиса як кор-
манди маркази тадқиқоти кайҳонӣ ба ҳалокат расида, се тани 
дигар ҷароҳат бардоштанд;

Дар яке аз корхонаҳои истеҳсолии шаҳри Санто-Домингои 
қисми шимолу шарқии Ҷумҳурии Доминикан аз зарфи дорои 
газ таркиш рух дода, дар пайи ҳодиса 4 нафар ҷон бохта, 84 тани 
дигар захмӣ шуданд;

Дар вилояти Бани-Суайфи Миср автобуси мусофирбар бо 
нақлиёти боркаш бархӯрд, ки ин ҳодиса боиси марги 8 нафар ва 
захмӣ шудани 19 каси дигар гардид;

Дар штати Синалоаи Мексика ҳавопаймои тамғаи Сесна ба 
болои яке аз биноҳо бархӯрда, баъдан оташ гирифт, ки бар аса-
ри ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар ҷароҳат 
бардоштанд;

Дар ҷазираи Стюарти Зеландияи Нав 145 делфин дар соҳил 
дармонд, ки дар натиҷа то омада расидани наҷодиҳандагон ал-
лакай нисфи делфинҳо дар соҳил талаф ёфтанд;

Дар вилояти Сичуани Ҷумҳурии Мардумии Чин автомаши-
наи сабукрав ба истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ шадидан бархӯрд, 
ки ин ҳолат боиси марги  7 кас ва ҷароҳат бардоштани 4 нафари 
дигар гардид;

Дар идомаи эътирозҳо дар Фаронса ба афзоиши баҳои сӯхт 
ва молиётҳо, ки нооромиҳои ношӣ аз он аз чанд ҳафта пеш са-
росари ин кишварро фаро гирифтааст, мақомоти шаҳри Тулуз 
рӯзи якшанбе эълом карданд, ки 57 нафар аз ҷумла 48 нерӯи по-
лис дар ҷараёни даргириҳои шанбе захмӣ шуданд ва панҷ нафар 
аз нерӯҳои полис ҳам бистарӣ шуданд;

Порлумони Британия 200-саҳифа санади дохилии Facebook-
ро нашр кард, ки мутобиқи он соли 2012 раҳбари ширкати 
Facebook Марк Зукерберг бо боварӣ гуфта буд, ягон маълумоти 
корбарон аз як барномасоз ба дигаре намегузарад, аммо баъди 
се сол маълумоти 87 миллион корбари ин шабака дар ихтиёри 
ширкати Cambridge Analytica қарор гирифт;

 Дар қисми шимолии Кипр боришот обхезиро ба амал овард, 
ки бар асари ин офати табиӣ се нафар ба ҳалокат расида, чанд 
нафари дигар бенишон гардиданд;

Дар штати викторияи Австралия сӯхтори бешазор ба амал 
омад, ки алангаи оташ ба масоҳати 40 га паҳн гардида, боиси 
кӯчонидани ҳазорҳо нафар сокинони атроф ба ҷойҳои бехавф 
гардидааст;

Дар баҳри Миёназамин муҳофизони наздисоҳилии Либия аз 
25 нафар гурезаҳои африқоӣ 10 нафарашонро, ки киштии онҳо 
12 рӯз бе сарнишин шино мекард, наҷот доданд;

Дар кишвари Краснодари Федератсияи Россия нақлиёти 
ёрии таъҷилӣ ба нақлиёти сабукрав бархурд, ки дар натиҷа 6 
нафар, аз ҷумла 2 кӯдак ҳалок шуда, 4 нафари дигар ҷароҳатҳои 
вазнини ҷисмонӣ бардоштанд;

Дар қисми ҷанубии Арманистон тарма фаромада, хизматчи-
ёни ҳарбиро зер кард, ки ҳанӯз тақдири аксарияташон номаълум 
боқӣ мемонад.


