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Санаи 02.01.2019 дар шаҳри Бох-
тар Маҷлиси васеи Раёсати Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
таҳти раёсати Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода 
Абдулло Қурбоналӣ ва узви Кумитаи 
Иҷроияи Марказӣ ва вилоятии ҳизб  
Хидирзода Махфират Умар баргузор 
гардид. Инчунин, дар кори маҷлис ра-
исони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру навоҳии вилоят ва муовинона-
шон иштирок намуданд.

Дар рафти маҷлис аз фаъолияти Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
дар соли 2018 натиҷагирӣ карда шуда, 
масъалаҳои дигар вобаста ба вазифаҳои 
аввалиндараҷаи ташкилотҳои Ҳизби 
Халқии Демократии  Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он  
дар самти шарҳу тавзеҳ ва татбиқи Па-
ёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018, 
тасдиқи буҷҷа ва воҳидҳои кории Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
барои соли 2019, тасдиқи нақшаи кории 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
барои соли 2019 ва даъвати Маҷлиси 
васеи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти  Хатлон баррасӣ ва вобаста ба онҳо 
қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.

Нахуст, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода 
Абдулло Қурбоналӣ  ба сухан баро-
мада, дар бораи натиҷаҳои фаъолия-
ти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар соли 2018 ҳисобот дод. 
Ҳамчунин, мавсуф вобаста ба амалӣ 
намудани самтҳои афзалиятноки фаъо-
лияти ҳизбӣ дар маҳал ва ташкилоту 
муассисаҳо, мустаҳкам намудани роби-
та бо ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, аф-
зоиши молиёт, пардохти ҳаққи аъзогӣ 
ба Кумитаи иҷроияи вилоятӣ, интизоми 
молиявӣ ва дохилиҳизбӣ, тақвият бах-
шидани корҳои тарғиботӣ ва истифо-
да аз усулҳои муосири таблиғот, роҳу 
равиши истифодаи босамар аз васоити 
ахбори оммаи чопиву электронӣ, ху-
сусан шабакаҳои иҷтимоӣ ҷиҳати со-
лим нигоҳ доштани мафкураи сиёсии 
ҷомеа, таъмин намудани оммавият 
ва сифати баланди чорабиниҳо, нас-
би гӯшаҳои ҳизбӣ ва шиору овезаҳо, 
иҷроиши обуна ба нашрияҳои ҳизбии 
“Минбари халқ” ва “Ҳамрози халқ” ба-
рои соли 2019 тибқи ҷадвали тақсимотӣ 
суханронӣ намуд.

Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ 
иброз дошт, ки Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани 
соли 2018 ба дарки аҳаммияти самтҳои 
мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии 
мардум такони ҷиддӣ бахшид. Вале 
тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми имсолаи худ зикр карданд, 
барои расидан ба ҳадафҳои пешби-
нишуда як сол басанда нест ва барои 
рушди инфрасохтори соҳа дар ҳамаи 
минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои 
иловагӣ андешида шаванд. Бо назар-
дошти ин Пешвои милат иброз до-
штанд, ки: “Бо мақсади вусъат бахши-
дан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва 
бо дарназардошти зарурати инкишофи 
инфрасохтори деҳот пешниҳод менамо-
ям, ки солҳои 2019-2021 “Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 
эълон карда шаванд”. Мақсади  асосии 
ин пешниҳод пеш аз ҳама ҳалли масои-
ли иҷтимоии ҷомеа, хусусан сокинони 
деҳот муаррифӣ шуд. Ҳамзамон Пеш-
вои миллат дар Паёми худ саноатику-
нонии босуръати кишварро  ҳадафи чо-
руми стратегӣ муаррифӣ намуданд. 

Лозим ба таъкид аст, ки барои дар 
сатҳу сифати баланд иҷро намудани 
дастуру супоришҳои Пешвои миллат аз 
ҳар яки мо сокинони шарафманди киш-
вар, аз ҷумла сокинони вилояти Хатлон 
масъулияти баланди шаҳрвандӣ тақозо 
мегардад. Ба ин хотир, ҷиҳати боз ҳам 
густариши иртибот бо мардум ва ҷалби 
оммаи васеи сокинон дар амалӣ на-
мудани ҳадафу мақсадҳо ва кору пай-
кори созандаи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон, инчунин, татбиқи 
ҳадафу вазифаҳои дар ростои Солҳои 
2019-2021 эълон гардидани Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва ба ҳамин васила саҳм гу-
зоштан дар таҷлили сазовори ҷашни 
30- солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 барои 
ташкилотҳои ҳизбии вилояти Хатлон 
“Соли баланд бардоштани масъулияти 
шаҳрвандӣ” эълон карда шуд. 

Дар зимн қайд гардид, ки Аксияи 
тарғиботӣ-амалии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 

дар вилояти Хатлон таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!”, ки аз нимсолаи 
дуюми соли 2018 оғоз гардида буд, ба 
ҳадафҳои созандаи Пешвои миллат ва 
Роҳбарияти Олии ҲХДТ мувофиқ буда, 
татбиқи он то соли 2021 идома дода 
шавад, то аз ин роҳ саҳми бештари мар-
думро ҷиҳати ободонӣ ва рушди деҳот 
таъмин созем.   

Дар рафти музокира раисони 
Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ховалинг Халилов Сафар, Носири Хус-
рав Алиева Сурайё ва Муъминобод 
Мирзобаротов Салоҳиддин суханронӣ 
намуданд.

Дар зимн, узви Кумитаи Иҷроияи 
Марказӣ ва вилоятии ҲХДТ, муови-
ни раиси вилояти Хатлон Хидирзода 
Махфират Умар ба сухан баромада, 
дастовардҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлонро дар соли 2018 
хеле баланд арзёбӣ намуд. Тавре иброз 
дошт, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон соли 2018 бисёр корҳоеро 
анҷом дод, ки чунин ташаббускориҳо 
чӣ дар самти тарғиботиву идеологӣ 
ва чӣ дар самти ташкилӣ на танҳо дар 
сатҳи вилоят, балки дар сатҳи Ҷумҳурӣ 
барои аввалин бор сурат гирифтаанд. 
Ҳамзамон, дар партави Паёми Пешвои 
миллат соли 2019-ро барои сохторҳои 
ҳизбии вилояти Хатлон Соли баланд 
бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ 
эълон кардани Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон низ идомаи 
мантиқии ҳамин ташаббускориҳост. 
Бо назардошти ин, мавсуф фаъолияти 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлонро дар соли 2018 қаноатбахш до-
ниста, ба ҳизбиён дар соли 2019 барору 
комёбӣ таманно намуд.

Дар охир, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба роҳбарони 
сохторҳои ҳизбии вилоят вобаста ба 
татбиқи ҳадафҳои дарпешгузошташуда 
дар соли 2019 дастуру супоришҳои му-
шаххас дода, кори маҷлисро ҷамъбаст 
намуд.

2019 – СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ 
ШАҲРВАНДӢ БАРОИ СОХТОРҲОИ ҲИЗБИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
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Абдулло РАҲМОНЗОДА,                 
раиси кумитаи иҷроияи ҲХДТ             

дар  вилояти Хатлон
Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат,  Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барои сокинони кишвар баёни воқиъяти 
Тоҷикистон дар гузаштаву таҳлили ав-
зои ҳозира ва маҷмӯи вазифа ва дастуру 
ҳидоятҳои созанда барои рушди босубот 
дар оянда аст.

Ба андешаи мо мақсади ироаи Паём аз 
он иборат аст, ки ҳар сокини ин кишвар 
вазифаи худро аз он дар роҳи давлатсозию 
ватандорӣ ба таври амиқу дақиқ муайян ва 
дар амал татбиқ созад. Агар дурусттар ба 
моҳият ва мантиқи Паёми Пешвои миллат 
аҳамият диҳем, дар он роҳҳали тамоми муш-
килоти на фақат ҷамъият, балки ҳар фард 
дар алоҳидагӣ нишон дода шудааст. Маса-
лан, агар имрӯз бекорӣ, надоштани шуғли 
доимӣ ва монанди ин ба проблемаи асосии 
як қишри ҷомеа мубаддал гашта бошад, 
пас метавон онро низ тибқи нишондодҳои 
Паём ҳаллу фасл намуд. Дар ин росто, ва-
зифаи мақомоти давлатӣ, ба хусус ниҳодҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз он ҷумла ниҳодҳои 
ҲХДТ аз он иборат аст, ки на фақат бандҳои 
Паёми Пешвои миллатро бояд шарҳу тавзеҳ 
диҳем, балки дар мафкураи ҳар сокин ин 
фаҳмишро такмил намоем, ки аз Паём вази-
фаи солонаи худро дарёфт ва онро ҳамчун 
масъулияти шаҳрванди амалӣ намояд. Яъне 
аҳли маориф дар самти рушди илм, сифати 
таълим ..., табиб дар самти сиҳатии омма..., 
мардум дар самти иҷрои қонунҳои миллӣ, 
тарбияи фарзандон..., ҳатто бекор бояд 
ҷиҳати ёфтан ва офаридани ҷойи кор, ма-
салан, дар заминаи ҳунарҳои мардумӣ саъю 
талош кунад.

Ҷойи зикр аст, ки сохторҳои ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон соли 2018 дар самти 
тарғиб ва татбиқи Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои 
муайянеро ба анҷом расонида, аввалин 
бор дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ин 
росто самтҳои афзалиятноки фаъолияти 
ҳизбиро мушаххас карда, дар ҳамаи деҳаву 
маҳаллаҳо ба таври фарогир сокинонро ба 
саҳм гузоштан дар татбиқи амалии нуктаҳои 
асосии Паём сафарбар намуданд. Ин тадби-
ру иқдомҳо аҳамияти баланди ҳидоятҳои 
Пешвои миллатро дар самти наздик будани 
сохторҳои ҳизбӣ бо халқ амалан собит кард. 
Дар ин самт аз ҷониби сохторҳои ҳизбии 
вилояти Хатлон дигар иқдомҳои шоиста 
низ рӯи даст гирифта шудаанд, ки муҳтавои 
онҳо дар ҳисоботҳои солона ва васоити ах-
бори оммаи ҳизбӣ ба тафсил зикр гардида-
анд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 26.12.2018 
дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ ва аҳли 
ҷомеа нахуст вобаста ба дастовардҳои до-
хиливу хориҷӣ ибрози назар намуда, соли 
2018-ро соли воқеан таърихӣ унвон намуд. 

Зеро дар самти сиёсати хориҷӣ воқеан ҳам 
соли 2018 бо оғози расмии татбиқи ташаб-
буси ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти об, 
ба сатҳи шарикии стратегӣ боло бурдани 
муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, 
дар самти сиёсати дохилӣ - ба истифода 
дода шудани агрегати якуми НБО “Роғун”, 
пурра татбиқ ёфтани ҳадафи дуюми стра-
тегии кишвар, яъне аз пурра бунбасти 
коммуникатсионӣ баромадани Тоҷикистон 
ва дигар дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ 
ва фарҳангӣ ба соли таърихӣ дар ҳаёти киш-
вар табдил ёфт. 

Ҳамзамон, Пешвои миллат дар назди 
вакилони халқ, Ҳукумат ва фаъолони ҷомеа 
ҷиҳати тақвияти дастовардҳои соли гузашта 
як қатор вазифаҳои муҳимро гузоштааст, ки 
мо сохторҳои ҳизбӣ метавонем, дар иҷрои 
аксари ин дастурҳо саҳми бориз гузорем, аз 
ҷумла вобаста ба вазифаҳои зерин:

1.Мусоидат дар ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ ва рушди коммуникатсияи киш-
вар аз роҳи сафарбар намудани аҳли ҷомеа 
ба хоҷагидорию кишоварзӣ ва бунёди 
роҳҳои маҳаллӣ;

2. Саҳм гузоштан дар рушди усту-
вори иқтисодӣ ва баланд гардидани сатҳи  
некӯаҳволии мардум тавассути таъмини 
татбиқи пурраи қонунҳои миллӣ;

3.Бурдани корҳои тарғиботиву 
ташвиқотӣ дар самти тавсеаи имкониятҳои 
истеҳсолии мамлакат ва беҳтар кардани фа-
зои сармоягузорӣ;

4.Мусоидат дар тақвияти нерӯи инсонӣ 
ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои милливу 
давлатӣ;

5.Тарғиби афзалиятҳои соҳибкорӣ бо 
мақсади инкишофи бахши хусусӣ ва беҳбуд 
бахшидан ба вазъи бозори меҳнат ва ғайра.

Ҳамзамон, дар паёми Пешвои миллат 
масъалаҳо дар доираи 15 самту соҳаҳои 
муҳимми ҷомеа – молия, саноат, иқтисод, 
энергетика, нақлиёту коммуникатсия, 
кишоварзӣ, экология, сайёҳӣ ва рушди 
деҳот, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, занону 
ҷавонон, ҳуқуқу волоияти қонун, амнияти 
миллӣ ва сиёсати хориҷӣ таҳлил ва дар до-
ираи онҳо вазифаҳо барои соли 2019 мушах-
хас гардиданд.

Дар Паём ба самти рушди молия диққати 
аввалиндараҷа дода шуда, дар муҳокимаи 
масъалаи мазкур паёмадҳои иқтисодиву 
иҷтимоии раванди тағйир ёфтани 
муносибатҳои иқтисодии байналмиллалӣ, 
вазъи бозорҳои молиявӣ, низоъҳои 
тиҷоратӣ, муътадил нигоҳ доштани 
нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, 
таъмин намудани фаъолияти босуботи ни-
зоми бонкӣ  ва боз ҳам беҳтар гардонидани 
фазои сармоягузорӣ баррасӣ гардиданд. 

Вобаста ба ин, вазифаи сохторҳои ҳизбӣ 
ва аҳли ҷомеа чунин муайян карда меша-
ванд:

•Ҳангоми суҳбату вохӯриҳо дар маҳал 
ба дарки ҷомеа расонидани аҳамияти супо-
ридани андоз ва дигар пардохтҳои давлатӣ;

•Зимни суҳбату вохӯриҳо дар ташкило-
ту муассисаҳо тарғиби истифодаи босамар 
аз воситаҳои хизматӣ ва сарфакорона харҷ 
кардани маблағҳои буҷет;

•Ба дарки соҳибкорон расонидани 
аҳамияти сармоягузорӣ дар лоиҳаҳои хурду 
бузурги тиҷоратии сатҳи маҳал;

•Фаҳмонидани моҳияти истифода аз хиз-
матрасонии бонкӣ, гузоштани пасандозҳо 
ва истифода аз қарзҳои имтиёзнок;

•Ба ҷомеа фаҳмондани ин нукта, ки 
кортҳои пулӣ танҳо воситаи пулнақдкунӣ 
набуда, аз онҳо ҳамчун як воситаи 
мақсаднок ва сарфакорона истифода бур-
дани пул мутобиқ ба эҳтиёҷот истифода 
баранд, то ба мувозинати хизматрасонии 
бонкҳо низ таъсири манфӣ нарасад ва ғайра.

Пешвои миллат дар Паёми имсола са-
ноатикунонии кишварро ҳадафи чоруми 
миллӣ эълон намуда, таъкид намуданд, 
ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расо-
нида шавад. Дар ин муддат амалишавии 
нақшаи гузариши кишвар аз шакли аграрӣ 
ба индустриалӣ – аграрӣ пешбинӣ гардида-
аст. Ҳамзамон, бо дастури Пешвои миллат 

ҷиҳати дастгирии минбаъдаи соҳибкорон 
дар кишварамон “300 рӯзи ислоҳот оид ба 
дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани 
фазои сармоягузорӣ” амалӣ карда мешавад  
Ин тадбирҳо дар дарозмуддат боиси руш-
ди иқтисоди миллӣ гардида, Тоҷикистонро 
аз кишвари рӯ ба рушд ба марҳилаи нави 
тараққиёт ворид месозад. Дар ин самт 
сохторҳои ҳизбӣ ва аҳли ҷомеа вазифадо-
ранд, ки:

•Таваҷҷуҳи соҳибкоронро ба 
рақобатпазир сохтани молҳои истеҳсолӣ ва 
ба талаботи бозори ҷаҳонӣ мувофиқ кар-
дани онҳо ҷалб сохта, аҳамияти зиёд кар-
дани содирот ва кам кардани воридотро 
дар пешрафти иқтисод ва баланд гаштани 
сатҳи некӯаҳволии ҷомеа ба таври дахлдор 
фаҳмонанд;

•Соҳибкоронро ба моҳияти “Страте-
гияи миллии рушди иқтисоди Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030” ва “Барномаи 
миёнамуҳлати рушди Тоҷикистон барои 
солҳои 2016-2020” ба таври лозимӣ шинос 
карда, саҳми онҳоро дар таҳия ва амалисо-
зии лоиҳаҳои иқтисодӣ фаҳмонанд;

•Бо шарҳу тавзеҳи имтиёзҳои дар Паём 
пешбинишуда дар самти иқтисод ва саноат, 
мардумро ба амалисозии лоиҳаҳои гуногун 
ва ворид намудани технологияи муосир 
ҳавасманд созанд;

•Дар заминаи рушди иқтисодиёти киш-
вар зиёд шудани музди меҳнати корман-
дони соҳаҳои алоҳида, стипендия ва ҳадди 
ақалу ҳадди ниҳоии нафақаро бо ҷалби му-
тахассисони молияшинос, дар байни мар-
дум шарҳ дода, дар ин замина аҳамияти 
масъулияти шаҳрвандиро дар супоридани 
андоз ва иҷрои дигар уҳдадориҳои давлатӣ 
фаҳмонанд;

•Соҳибкоронро бо назардошти 
фаҳмонидани имтиёзҳои пешбинигардида 
дар бунёди корхонаҳои саноатӣ ҳавасманд 
намоянд;

•Дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдор 
ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоид 
барои соҳибкорӣ, ташкили ҷойҳои нави 
корӣ ва фаъол гардонидани сармоягузории 
хориҷӣ мусоидат намоянд;

•Ҳамкории қаноти ҷавонони ҳизб – ТҶҶ 
“Созандагони Ватан”-ро бо корхонаҳои 
саноатӣ дар самти омода намудани кадрҳо 
бо ихтисосҳои техникиву технологӣ ба роҳ 
монанд ва ғайра.

Расидан ба Истиқлолияти коми-
ли энергетикӣ ҳамчун ҳадафи муҳимми 
стратегӣ пайваста дар мадди назари Пеш-
вои миллат қарор дошта, тавре дар Паём 
зикр гардид, дар 10 соли охир иқтидори 
истеҳсолии низоми энергетикии кишвар 
дар ҳаҷми 120 мегават зиёд карда шуд ва 
беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли 
барқи баландшиддат сохта ба истифода 
дода шуданд. Ҳамзамон, доир ба аҳамияти 
сохтмони НБО “Роғун”, нақши он дар да-
роз шудани умри НБО “Норак”, то 4 мил-
лиард киловат/соат афзудани тавоноии 
нерӯгоҳҳои амалкунандаи масири дарёи 
Вахш ва лоиҳаи минтақавии КАСА-1000 
андешаҳои таҳлилӣ пешниҳод карда шуд. 
Дар зимн мебояд ёдовар шуд, ки сохторҳои 
ҳизбӣ ва аҳли ҷомеаро зарур аст дар ин ро-
сто саҳми арзандаи худро гузошта, корҳои 
зеринро ба анҷом расонанд:

•Дар самти баланд бардоштани маъри-
фати ҷомеа, вобаста ба оқилона ва сарфаву 
сарриштакорона истифода бурдани нерӯи 
барқ ва саривақт супоридани ҳаққи хизмати 
он аз роҳи бурдани тарғиботи фаъол саҳм 
гузоранд;

•Аз роҳи тарғибу ташвиқи созанда ба ра-
ванди гузариш ба ҳисобкунакҳои муосир ва 
шакли электронии пардохти ҳаққи хизмати 
барқ суръати тоза бахшанд;

•Кӯшишҳои давлату ҳукуматро дар мав-
риди расидан ба истиқлолияти энергетикӣ 
(сохтани нерӯгоҳҳои барқии нав ва таҷдиду 
навсозии нерӯгоҳҳои мавҷуда бо назардош-
ти маблағҳои дар ин самт ҷудошуда) ба мар-
дум шарҳ диҳанд;

•Ҷавононро барои кор дар сохтмони аср 
– НБО “Роғун” ҳавасманд сохта, бартарияти 
онро нисбати кор дар муҳоҷирати меҳнатӣ 

фаҳмонанд;
•Моҳияти аз лиҳозӣ экологӣ тоза будани 

барқи Тоҷикистон ва нақши он дар рушди 
“иқтисоди сабз”-ро тавассути ВАО васеъ 
тарғиб намоянд ва ғайра. 

Дигар масъалае, ки дар Паёми Пешвои 
миллат баён гардид, ин масъалаи нақлиёт 
ва коммуникатсия буд. Тавре зикр гардид: 
“Дар шароити Тоҷикистон, ки 93 фоизи 
қаламрави он аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои 
нақлиёту коммуникатсия барои таъмин 
намудани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ 
аҳамияти бузург доранд”. Ҳамзамон қайд 
гардид, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ 2100 
км роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти 
байналмиллалӣ ва 1000 км роҳҳои мошин-
гарди дохилӣ, ҳамчунин, нақбу пулу роҳҳои 
оҳан таҷдиду азнавсозӣ шуданд. Дар ин 
самт 7 вазифаи Ҳукумати кишвар мушаххас 
ва муайян карда шуд, ҷомеа бояд аз моҳияти 
онҳо огоҳ бошад:

1.Тавсеаи минбаъдаи шабакаи долонҳои 
нақлиётӣ ва тақвияти инфрасохтори 
нақлиётӣ;

2.Баромадан ба бандарҳои баҳрӣ;
3.Бунёди терминалҳои наздисарҳадӣ ва 

марказҳои логистикӣ;
4.Навсозии заминаҳои моддиву техникӣ; 
5.Таҷдиди паркҳои нақлиётӣ;  
6.Афзоиши ҳамлу нақли молу маҳсулот;
7.Ба масири транзити ҳавоӣ табдил до-

дани кишвар.
Дар ин самт вазифаҳои сохторҳои ҳизбӣ 

якҷоя бо аҳли ҷомеа аз он иборатанд, ки:
•Дар татбиқи вазифаҳои дар боло зик-

ршуда аҳли ҷомеаро сафарбар намоянд;
•Ба соҳибкорони истифода аз роҳҳо ва 

гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо Чин, Афғонистон, 
Қирғизистон ва Ӯзбекистон ҷиҳати рушди 
соҳибкорӣ тавсияву тарғиб намоянд;

•Моҳияти стратегии коммуникатсия, 
махсусан, сохтмони роҳу нақб ва пулҳоро 
дар пешрафти иқтисоди миллӣ, ба таври ва-
сеъ шарҳу тавзеҳ диҳанд; 

•Дастовардҳои Тоҷикистонро ҷиҳати 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ 
ва раванди иҷроиши тадбирҳо дар самти 
таъмиру азнавсозии роҳҳои кишвар тарғиб 
намоянд ва ғайра.

Дар Паёми навбатии худ Пешвои мил-
лат рушди соҳаи кишоварзиро масъалаи 
ҳаётан муҳим арзёбӣ намуда қайд карданд, 
ки “Ҳадафи стратегии дигар, ки ба таъсиси 
ҷойҳои корӣ ва афзун гардонидани иқтидори 
содиротии кишвар таъсири бевосита ме-
расонад, ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавас-
сути рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад”. 
Ҳамзамон, дар рафти Паём зикр гардид, ки 
танҳо 10-12%-и нахи пахта дар дохили киш-
вар коркард шуда, содирот дар соли 2018 
нисбат ба соли 2017 ду баробар афзудааст. 
Бо назардошти ин Пешвои миллат супориш 
доданд, ки соли 2019 ягон килограм пахта 
бе коркард ҳамчун ашёи хом содир наша-
вад. Ҳамзамон, Пешвои миллат ба масъалаи 
азхудкунии заминҳои нави корам ва бо на-
зардошти афзоиши шумораи аҳолӣ таъмин 
намудани мардум бо маводи ғизоӣ дастуру 
супоришҳои мушаххас доданд. Дар ин ро-
сто вазифаи сохторҳои ҳизбӣ ва аҳли ҷомеа 
аз он иборат аст, ки:

•Ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ бо на-
зардошти имтиёзҳои давлатӣ дар ин самт 
миёни мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ ба-
ранд;

•Деҳқононро ба истифодаи самарано-
ки обу замин, зиёд намудани майдони боғу 
токзор ва дар баробари таъмини бозори 
дохилӣ ба меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, 
инчунин ба хориҷи кишвар содир намудани 
маҳсули заҳмати худ аз роҳи тарғиботи со-
лим ҳавасманд намоянд;

•Ба соҳибкорони истеҳсолӣ аҳамияти 
молиявӣ ва баланд будани сатҳи 
даромаднокӣ аз коркард ва баъдан ба фу-
руш баровардани нахи пахтаро нибат ба 
ашёи хоми он бо ҷалби мутахассисони соҳа 
фаҳмонанд;

•Мардумро тариқи ҳашар ва бо таъмин 
намудани техникаи ёрирасон ба тоза наму-
дани ҷӯю заҳбурҳои назди заминҳои корам 
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сафарбар намоянд;
•Раванди сохтани гармхонаҳо ва 

аҳамияти он ҷиҳати ба бозор бароварда-
ни маҳсулоти барвақтиро ба деҳқонон 
фаҳмонида, бо ҷалби мутахассисон 
ҷанбаҳои даромаднокӣ аз онро тарғиб на-
моянд ва ғайра.

Аз масъалаҳои дигари ҳаётан муҳим, 
ки дар Паём зикраш рафт ин масъалаи обу 
экология буд. Пешвои миллат аз он изҳори 
нигаронӣ намуд, ки: “Бо вуҷуди он ки 
Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги об 
мебошад, таъминоти аҳолии деҳоти киш-
вар бо оби босифати ошомиданӣ беҳбудии 
ҷиддиро талаб менамояд”. Ҳамзамон, Пеш-
вои миллат вобаста ба тағйироти глобалии 
иқлим, ба вазъи ташвишовари экологӣ ги-
рифтор шудани минтақаҳои алоҳида ва омо-
дагии Тоҷикистон ба таъмини кишварҳои 
минтақа ба оби нӯшокии аз лиҳози экологӣ 
тоза изҳори назар намуд. Бо назардошти 
мушкилот ва имкониятҳое, ки Пешвои мил-
лат дар ин самт зикр намуданд, сохторҳои 
ҳизбӣ ва аҳли ҷомеа вазифадоранд, ки:

•Амалишавии ташаббусҳои созандаи 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамзамон таш-
кили чорабиниҳо ба оғози расмии Даҳсолаи 
байналмилалии амал “Об барои рушди усту-
вор, 2018-2028”-ро тарғиб карда, минбаъд 
низ дар амалисозии ҳадафҳои олии дар ин 
самт пешбинишуда ҷаҳду талош намоянд;

•Мардумро бо назардошти урфу одатҳои 
миллӣ ба эҳтироми об ташвиқ карда, раси-
дан ба қадри ин неъмати бебаҳоро ба масъа-
лаи эмониву виҷдонӣ табдил диҳанд;

•Ба сокинон моҳияти пардохти ҳаққи 
хизмати истифода аз обро ҷиҳати бунё-
ди инфрасохтори нави обкашӣ ва таъмини 
дигар сокинони кишвар бо оби ошомиданӣ 
фаҳмонанд;

•Назари хайрхоҳонаи Тоҷикистонро 
ҳамчун молики захираҳои бузурги об 
ҷиҳати таъмини кишварҳои минтақа бо оби 
ошомиданӣ тавассути ВАО васеъ тарғиб на-
моянд;

•Корҳои хайру сахои мардум, хусу-
сан хароҷоти ғайриқонуние, ки дар раф-
ти маъракаҳои азодорӣ ташкил мекунанд 
ба самти кашида баровардани хатҳои оби 
нӯшокӣ ва дигар корҳои созандагӣ дар 
маҳал сафарбар намоянд ва ғайра.

Дар идомаи Паём зикр гардид, ки Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон 
гардидани соли 2018 ба дарки аҳаммияти 
самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву 
иқтисодии мардум такони ҷиддӣ бахши-
да, шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба 
Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 
дуюним баробар афзуд, вале барои расидан 
ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда 
нест ва барои рушди инфрасохтори соҳа дар 
ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои 
иловагӣ андешида шаванд. Бо назардош-
ти ин Пешвои миллат иброз доштанд, ки: 
“Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли 
масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти 
зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот 
пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» эълон карда шаванд”. Мақсади  
асосии ин пешниҳод пеш аз ҳама ҳалли ма-
соили иҷтимоии ҷомеа, хусусан сокинони 
деҳот муаррифӣ шуд. 

Дар ин радиф вазифаҳои сохторҳои 
ҳизбӣ ва аҳли ҷомеа аз чунин бандҳо ибо-
ратанд:

•Дар рушди деҳот тавассути вусъат бах-
шидани аксияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” мусоидат намоянд;

•Корҳои хайру сахои сокинон ба ободо-
нии маҳал ва такмил додани инфрасохтори 
иҷтимоиву сайёҳӣ, пеш аз ҳама инфрасох-
тори соҳаҳои маорифу тандурустӣ сафарбар 
намоянд;

•Дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз 
роҳи сафарбар кардани сокинон ба бунёди 
муассисаҳои хизматрасонӣ (аз қабили сар-
тарошхона, ҳаммом, дуконҳои ҳунарҳои 
мардумӣ, марказҳои омӯзиши ҳунарҳои 
мардумӣ...) мусоидат намоянд;

•Бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ аз 
роҳи ҳашар ва ҷалби соҳибкорону шахсони 
саховатпеша ба роҳ монанд;

•Аҳли ҷомеаро ба саҳмгузорӣ дар руш-

ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо инобати 
шарҳи мушаххаси имтиёзҳои давлатӣ (андо-
зу пардохтҳо, лоиҳаву грантҳои давлатӣ ва 
даромадҳое, ки аз ин ҳисоб ба даст овардан 
мумкин аст) ташвиқ намоянд;

•Аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар 
васоити ахбори омма табиати биҳиштосои 
Тоҷикистон, маконҳои таърихӣ (бо на-
зардошти дастовардҳои донишмандони 
бостоншинос ва кофтуковҳои археологӣ, 
ҳамчунин қиссаву ривоятҳои вобаста ба он) 
ва имкониятҳои дигари мавҷударо ҷиҳати 
рушди саёҳати дохиливу хориҷӣ тарғиб на-
моянд;

•Аҳолиро ҷиҳати дар хона истеҳсол на-
мудани молҳои ниёзи мардум ва рушди 
ҳунарҳои мардумӣ ва аз ин роҳ таъсиси 
ҷойҳои нави корӣ ҳавасманд намоянд;

•Барои муаррифии бештари дастовардҳо 
дар самти сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ак-
сия ва дигар чорабиниҳои оммавӣ доир 
намуда, ба ҷомеа фаҳмонанд, ки сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ яке аз соҳаҳои даромад-
нок ва манбаи ҷойҳои корӣ мебошад;

•Бо ҷалби аҳли ҷомеа дар тозагиву поки-
загии ҷойҳои таърихӣ ва мавзеъҳои наздик 
ба он мусоидат намоянд;

•Бо ҷавонон дар мавриди риояи раф-
тору муносибатҳои дурусти муошират бо 
шаҳрвандони хориҷӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ 
доир намоянд ва ғайра.

Аз дигар самтҳои муҳимми ҳаёти ҷомеа, 
ки дар паём зикр гардид, рушди соҳаҳои 
маорифу тандурустӣ буд.  Тавре Пешвои 
миллат зикр намуданд, давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон пайваста ба соҳаҳои маорифу 
тандурустӣ эътиборӣ ҷиддӣ дода, бештари 
маблағҳои буҷа ба рушди ин соҳаҳо нигаро-
нида мешаванд. Ҳамзамон, Пешвои миллат 
таъкид намуданд, ки ба бунёди муассисаҳои 
таҳсилоти томактабӣ аҳамияти ҷиддӣ дода 
шуда, дар тамоми муассисаҳои таҳсилотии 
кишвар ба масъалаи кадрҳои соҳибкасби 
омӯзгорӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифа-
ти таҳсилот аҳамияти аввалиндараҷа дода 
шавад. Вобаста ба соҳаи тандурустӣ бошад, 
Пешвои миллат аз паст будани сатҳу сифа-
ти хизматрасонӣ ва муоширати табибон, 
инчунин камбудиҳо вобаста ба масъалаи 
расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ изҳори 
нигаронӣ карда, ба масъулон ҷиҳати ислоҳи 
ҳар чи зудтари вазъ дастуру супоришҳои 
мушаххас дод. Вобаста ба ин масъала 
сохторҳои ҳизбӣ вазифадоранд, ки:

•Ҷавонону наврасонро ба илмомӯзӣ 
тарғиб карда, ҷиҳати бедор кардани тафак-
кури эҷодии онҳо ва ихтирооту навовариҳо 
чорабиниҳои илмӣ-маърифатӣ доир намо-
янд;

•Ҷомеаро ба ташкили шароити мусоид 
барои таълиму тарбияи фарзанд дар хона ва 
баланд бардоштани маърифати хонаводагӣ 
дар муомила муносибат ва рафтору гуфтор 
сафарбар созанд;

•Вобаста ба интихоби касби наврасо-
ну ҷавонон ва тақвият бахшидани омӯзиш 
мувофиқ ба касби интихобкардаашон 
чорабиниҳои маърифатӣ-зеҳнӣ ташкил ку-
нанд;

•Эҳсоси рақобати илмиву эҷодӣ ва на-
вовариро дар ҷомеа бо назардошти рушди 
илму технология дар самту соҳаҳои алоҳида 
бедор карда, ташаббусҳои созандаро 
дастгирӣ намоянд;

•Тавассути гурӯҳҳои вакилии ҳизбӣ дар 

маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ сатҳи 
таълиму тарбияро дар муассисаҳои таълимӣ 
мавриди назорати доимӣ қарор диҳанд;

•Ба дарки падару модарон расонанд, ки 
ба таври инфиродӣ сифати таълиму тарбияи 
фарзандаш ва сатҳи дониши сатҳу сифати 
дарси омӯзгоронро зери назорат гиранд ва 
ғайра.

Масъалаи дигаре, ки дар Паёми Пешвои 
миллат зикр гардид, ин рушди фарҳанги 
миллӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ буд. 
Тавре Пешвои миллат қайд намуданд: “Мо 
дар замони соҳибистиқлолӣ ба рушди соҳаи 
фарҳанг ҳамчун таҷассумгари симои маъ-
навии халқ, муттаҳидсозандаи нерӯҳои 
зеҳнӣ, баёнгари таърихи гузаштаву муосир, 
ойину анъана, дигар муқаддасоти миллӣ ва 
ташаккулдиҳандаи одобу ахлоқи ҳамида эъ-
тибори доимӣ медиҳем”. Нуктаи муҳимме, 
ки дар ин самт Пешвои миллат баён доштанд, 
ин ба феҳристи моддиву ғайримоддии 
ЮНЕСКО ворид гардидани як қатор иншо-
от ва дастовардҳои таърихии фарҳангиамон, 
аз ҷумла Чакан ва соли 2020 ҷашн гирифта-

ни 5500 солагии шаҳри қадимаи Саразм буд. 
Дар ин росто сохторҳои ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон вазифадоранд, ки:

•Бо назардошти иқдоми Пешвои мил-
лат дар самти устувор сохтани мавқеи 
фарҳангии миллати тоҷик ва ба феҳристи 
умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид намуда-
ни мусиқии Фалак, ёдгории Ҳулбук ва 
ҷашнҳои Меҳргону Сада ҷиҳати тарғиби 
таърихи ташаккул ва моҳияти маънавии 
ҷашну суннатҳои ниёгон ва нақши онҳо дар 
ташаккули фарҳанги умумиҷаҳонӣ чораҳои 
зарурӣ андешанд;

•Ҷомеаро дар роҳи амалӣ гардидани 
вазифаҳои муайяншудаи фарҳанги миллӣ 
дар марҳилаи муосир сафарбар намоянд;

•Бо тарғибу ташвиқи созанда ва нишон 
додани намунаи шахсӣ дар беҳтар гардида-
ни фаъолияти муассисаҳои таълимии санъа-
ту ҳунар, осорхонаву китобхонаҳо, театрҳо 
ва марказҳои фарҳангӣ мусоидат намоянд;

•Тарбияи эҳсоси зебоипарастӣ ва дарки 
фарҳанги асилро дар замири аҳли ҷомеа ба 
роҳ андохта, ҷиҳати ҳар чи бештар сафарбар 
намудани мардум ба муассисаҳои фарҳангӣ 
талошу кӯшиш намоянд;

•Дар рушди фарҳанги миллӣ аз роҳи 
тарғиби амалии он дар миёни ҷомеа мусо-
идат кунанд;

•Ба хотири рушди фарҳангу ҳунар 
маҳфилу нишастҳои фарҳангӣ доир намо-
янд ва монанди он.

Аз дигар масъалаҳои умдае, ки дар Паё-
ми Пешвои миллат зикр гардид, ин мавқеи 
занону ҷавонон дар ҷомеа буд. Вобаста ба 
ин Пешвои миллат иброз доштанд, ки “Мо 
ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон 
ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа эътимоди ко-
мил дорем”. Ҳамзамон,  нисбати ҷавонон бо 
қаноатмандӣ чунин иброз доштанд: “Мо ба 
ҷавонон эътимоди комил дорем, дастгирии 
самимонаи онҳоро аз сиёсати пешгириф-
таи давлату Ҳукумат қадрдонӣ мекунем 
ва нақши арзишмандашонро дар ҳамаи 
ҷанбаҳои ҳаёти кишвар эҳсос менамоем”. 
Дар ин росто Пешвои миллат як қатор 
масъалаҳое, ки ба дастгирии давлативу си-
ёсии ҷавонону занон марбут буд, мавриди 
баррасӣ қарор дода, ба мақомоти марбута 
дастуру тавсияҳои муфид дод. Вобаста ба 
ин, вазифаҳои сохторҳои ҳизбӣ аз он иборат 

аст, ки:
•Дар татбиқи амалии сиёсати Пеш-

вои миллат дар самти занону ҷавонон 
ҳамаҷониба мусоидат кунанд;

•Аз нерӯи созандаи занону ҷавонон дар 
татбиқи қонунҳои миллӣ, пойдориву усту-
вории фарҳанги милливу забони давлатӣ ва 
пешгирӣ аз пайдоиши терроризму экстре-
мизм васеъ истифода баранд;

•Дар рушди инфрасохтори варзишӣ му-
соидат намуда, ҷавононро ба варзиш ва ди-
гар корҳои солимгардонӣ ҷалб созанд;

•Ҳисси баланди худшиносӣ ва 
худогоҳиву ватандӯстиро дар занону 
ҷавонон бештар намоянд ва ғайра

Қисмати ниҳоии Паёми имсоларо 
ҳифзи амният ва тартиботи ҳуқуқӣ таш-
кил медиҳад, ки дар рафти он масъалаҳои 
риояи қонунгузорӣ, баланд бардошта-
ни маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, кафолати 
ҳамаҷонибаи адолати судӣ, ҳифзи сарҳади 
давлатӣ ва пешгирӣ аз хатарҳои террориз-
му экстремизм баррасӣ карда шуданд. Ин-
чунин, аз афзоиши ҷиноятҳои хусусияти 
коррупсионидошта изҳори нигаронӣ карда 
шуда, қайд гардид, ки: “Ба роҳ мондани 
муборизаи қатъӣ бо амалҳои коррупсионӣ 
шарти муҳимми фароҳам овардани фазои 
ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа ва таҳкими эъти-
моди мардум нисбат ба сохтору мақомоти 
давлатӣ мебошад”.

Дар ин самт сохторҳои ҳизбӣ 
ӯҳдадоранд:

-Муборизаи мардумро бар зидди ҳама 
гуна зуҳуроти номатлуби хусусияти терро-
ристиву экстремистидошта ва падидаҳои 
иҷтимоии ба онҳо мусоидаткунанда, аз 
қабили терроризму экстремизм, гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир, коррупсия 
ва ғайра тақвият бахшанд;

-Дар ҷомеа бо ташкили механизми дуру-
сти корбарӣ ҳисси нафрату муқовимат бар 
зидди амалҳои номатлубро ба вуҷуд оранд;

-Омилҳои зуҳур намудани коррупсияро 
мушаххас сохта, мавриди муҳокимаи умум 
қарор дода, маҳкум созанд ва дар амри фаро 
гирифтани мафкураи зиддикоррупсионӣ 
мусоидат кунанд;

-Саъю кӯшишро пеш аз ҳама ба хотири 
ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва Ваҳдати 
миллӣ дар кишвар сафарбар созанд;

-Дар ниҳоди ҷавонон ҳисси ватандӯстиро 
баланд, намуда, нақши онҳоро дар таъми-
ни оромиву субот ва ҳифзи марзи давлатӣ 
тарғибу ташвиқ намоянд;

-Вазъияти мураккаби сиёсиву иқтисодӣ 
ва иҷтимоии давлатҳои пешрафтаеро, ки за-
моне ба гирдоби таҳаввулоти геополитикӣ 
афтида, бо аз даст додани сулҳу субот ва ам-
ният ба чунин рӯзҳо расидаанд барои аҳли 
ҷомеа хотирнишон созанд;

-Дастовардҳои солҳои соҳибистиқ-
лолиро тарғиб намоянд ва ғайра.

Дар хулосаи Паёми худ Пешвои мил-
лат масъулонро ба хизмати софдилона ба 
халқу Ватан даъват намуд: “Як масъалаи 
муҳимро ҳамеша дар хотир дошта бо-
шем: тибқи Конститутсия халқ сарчашмаи 
ҳокимияти давлатӣ мебошад, яъне ҳокимият 
ба халқ тааллуқ дорад.Бинобар ин, ҳар яки 
мо — роҳбарони тамоми сохтору мақомоти 
давлатӣ ва кулли хизматчиёни давлатӣ бояд 
ба халқ содиқона хизмат кунем, на халқ ба 
мо”.

Ҳамзамон, дар муроҷиат ба халқи шараф-
манди Тоҷикистон иброз дошт, ки: “Мо бояд 
аз истиқлолияту озодӣ ва соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ шукрона кунем, шукронаи 
Ватани соҳибихтиёру маҳбубамонро ба ҷо 
орем, онро сидқан дӯст дорем, ба давлати 
соҳибистиқлоламон содиқ бошем, ҳамаи 
саъю талоши худро ба хотири пешрафта-
ву нерӯманд гардонидани он ва дар арсаи 
байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштани 
нуфузу эътибори Тоҷикистони азизамон ра-
вона кунем”.

Мо кормандони масъули ҳизбиро мебо-
яд дар баробари тарғиби нуктаҳои асосии 
Паёми Пешвои миллат ҳамзамон дар самти 
татбиқи бандҳои дахлдори он саҳми арзан-
да гузошта, аз ин роҳ масъулияти худро дар 
роҳи иҷрои Барнома ва ҳадафҳои созандаи 
ҲХДТ таъмин кунем.

(Идома аз саҳифаи 2)
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Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун дар деҳаи 
Ҳаёти нави ҷамоати деҳоти 
«Ваҳдати миллӣ»-и ноҳия 
чорабинии тарғиботии 
ҳизбӣ бахшида ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ бо иштироки ваки-
ли Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия Қурбонов Сайдаҳмад,  
коромӯзи КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун Зайдуллоев 
Муҳаммадҷон ва сокинони 
фаъоли деҳаи болозикр бар-
гузор гардид.

Дар чорабинии табли-
ғотии ҳизбӣ занону бонувон 
чанд навъ ҳанарҳои марду-
миро ба намоиш гузошта, 
ҷавонону фаъолони деҳа аз 
тамошои ҳунарҳои мардумӣ 
ба худ як ҷаҳон ғизои 

маънавӣ гирифтанд. 
Зимнан коромӯзи КИ 

ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун 
Зайдуллоев Муҳаммадҷон 
барои ташкили чорабинии 
мазкур минатдории Куми-
таи иҷроияи ноҳияро ба аҳли 
кӯча расонида, оид ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ муфассал баромад 
намуд. Мавсуф дар сухан-
ронии хеш иброз дошт, ки 
дар доираи ҷадвали баргу-
зории вохӯриву мулоқот 
дар деҳаву маҳаллаҳои 
ноҳияи Ҷайҳун чунин 
чорабиниҳо баргузор гашта 
истодаанд. Ҳунармадони 
ноҳияи Ҷайҳун дар давоми 
моҳи июл ва августи соли 
ҷорӣ дар доираи баргузо-
рии чорабиниҳо бахшида 
ба Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ тавони-
станд ҳунари волои хеш-
ро ба кулли сокинон ва 
меҳмонони ноҳия нишон 
диҳанд. 

Ҳамчунин дар рафти 
чорабинӣ вакили Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳия 
Қурбонов Сайдаҳмад 
суханронӣ намуда, қайд 
кард, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар яке аз суханрониҳояшон 
иброз доштанд, ки «Милла-
те, ки ба анъанаҳо, урфу 
одатҳои аҷдодӣ ва ойинҳои 
миллии хеш ифтихор до-
рад, метавонад аз неъ-
мати бебаҳои Истиқлол 
баҳра гирад, дар бунёди 
давлат ва давлатдории на-
вин саҳм гузорад. Чунки 
тоҷиконро ҳамчун миллати 
сулҳпарвар, соҳиби тамад-
дун ва фарҳанги бузурги 
миллӣ бо анъанаҳои нек, 
урфу одатҳои созандаву 
хайрхоҳона мешинохтанд 
ва мешиносанд».

н.ҶаЙҳун

ТОҷИкОНРО БО УРфУ ОДАТҲОИ НекУ СОЗАНДА ВА 
ХАйРХОҲОНААШОН МеШИНОСАНД

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии “Хатлонроҳ” 
тибқи ҷадвали баргузории 
хониши сиёсӣ вобаста ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
вохӯрӣ баргузор гардид, 
ки дар он раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
шаҳри Бохтар Наҷидуллоев 
Тавакал ва мутахасиси шуъ-
баи ташкилӣ ва баҳисобгирӣ 
Исоев Фаррух иштирок на-
муданд. 

Нахуст,  Наҷидуллоев 
Тавакал оид ба 24-умин 
солгарди таъсисёбии 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон ба сухан 
баромада қайд намуд, ки 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар айё-
ми ҷанги дохилии кишвар 
таъсис ёфта, ба саҳнаи си-
ёсии кишвар ворид шуд. 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон бо вориди май-
дони сиёсӣ гаштанаш, тавас-
сути сиёсати бунёдкорона 
ва татбиқи собитқадамонаи 
ҳадафҳои барномавии худ, 
бо такя ба масъулиятшино-
сию қудрати зеҳни аъзояш 
ҳамчун омили таҳкимбахши 

раванди созандагиву бунёд-
кории ҷомеаи Тоҷикистон 
соҳибистиқлол гардид. 
Ҳизбе, ки бо ҳидояти 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон чун рам-
зи озодию демократия, бу-
нёди ҷомеаи шаҳрвандӣ 
таъсис ёфта буд, тамоми 
марҳилаҳои ҳассос ва сар-
навиштсози таърихиро 
сарбаландона тай намуда, 
имрӯз ба як нерӯи тавоно-
ву созанда ва муттаҳидсози 
ҷомеаи миллӣ табдил ёфта-
аст. Таҳкими низоми сиё-
сию ҳуқуқии кишвар, саҳми 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон бо роҳбари бо-

хирадаш дар рушди соҳаҳои 
иҷтимоию иқтисодии киш-
вар намоён аст. Ин аст, ки 
мардум сиёсати пешгириф-
таи роҳбари ҳизбамонро, 
ки мароми он созандагию 
бунёдкорист, ҷонибдорӣ 
менамоянд ва бо як ихлос 
ва иродамандӣ қисмати ху-
дро бо ин ҳизб мепайван-
данд. Мақсади асосӣ аз со-
змон додани Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
ин муттаҳид намудани та-
моми нерӯи пешқадам ва 
тавонои Ҷумҳурӣ ба хоти-
ри барпо намудани давла-
ти демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ, ҷомеаи аз ҷиҳати 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
мутараққӣ, ки манфиатҳои 
шаҳрвандони Тоҷикистонро 
ҳимоя карда тавонад, мебо-
шад.

ш.боХтар

ҲХДТ ДАР МИёНИ ҷОМеА БА УНВОНИ ҲИЗБИ 
МАРДУМӢ ШИНОХТА ШУДААСТ!

Бо иштироки мудиро-
ни шуъбаи кор бо занону 
ҷавонон ва таблииғот, итти-
лоот ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ бо за-
нону духтарон ва ҷавонони 
ташкилоти ибтидоии 
«Меҳрвар»-и кӯчаи Ком-
мунизми ҷамоати шаҳраки 
Абдураҳмони Ҷомӣ оид ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ, озмунҳои 

ҳизбӣ ва Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
вохӯрӣ баргузор гардид.

Сухани ифтитоҳиро му-
дири шуъбаи кор бо занону 
ҷавонони Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб Самадзо-
да Саёҳат   оғоз бахшида,  
дар бораи озмунҳои ҳизбӣ 
бо номҳои «Беҳтарин му-
аррифкунандаи мавзеъҳои 
сайёҳӣ», «Тарроҳи беҳ-
тарин», «Наққоши беҳ-

ЗАНОН НеРӯИ БУЗУРгИ СОЗАНДА ВА ТАРБИЯТгАРИ 
НАСЛИ НАВРАС ҲАСТАНД

тарин» ва «Беҳтарин до-
иркунандаи чорабинӣ  дар 
сатҳи маҳал», ки ба Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ роҳандозӣ кар-
да шудааст, андешаронӣ 
намуда, ҳунармандони 
беҳтаринро барои иштирок 
дар озмунҳои ҳизбӣ даъват 

карданд. 
Инчунин, мавсуф дар 

идомаи суҳбат оид ба пеш-
гирии шомилшавии ҷавонон 
ба гурӯҳҳои террористиву 
экстремистӣ, тарғиби ли-
боси миллӣ, эҳёи ҳунарҳои 
мардумӣ, рӯ овардан ба 
фарҳанги пурғановати хеш 
ҷамъомадагонро даъват 
кард.

н.а.Ҷомӣ

Мутобиқи ҷадвали 
тасдиқгардида  дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Миробод»-и ҷамоати 
деҳоти Тоҷикобод доир ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
доираи Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ чора-
бинии фарҳангӣ доир карда 
шуд. 

Дар чорабинии мазкур 
раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Вахш Одилҷон Маҳмадов 
иштирок карда дар назди 
ҳозирин ба сухан барома-
да, иброз дошт, ки маҳз 
бо эълон гардидани Соли 

рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  ба халқи шарифи 
тоҷик имконият пайдо шуд, 
ки нозукиҳои ҳунарҳои мар-
думиро фаромӯш накарда аз 
нав онҳоро эҳё кунанд.

Дар охири чорабинӣ иш-
тирокчиён ин икдоми неки 

ояндасозро ҳамаҷониба 
дастгирӣ намуда, миннат-
дории хешро барои мусои-
дат дар аз нав эҳё кардани 
ҳунарҳои қадимаи миллӣ 
баён намуданд.

н.ваХш

ҲУНАРМАНД ҲАРҷО БУВАД САРБАЛАНД

Дар китобхонаи марка-
зии ҷамоати деҳоти ба номи 
Ҷӯра Назаров вохӯрии ки-
тобдорони ҷамоати деҳоти 
номбурда бо муовини раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шаҳритуз Ачил-
диев Турдимурод гузарони-
да шуд.

Дар вохӯрӣ мавқеи ки-
тоб ва дониш дар ҳаёти ин-
сон мавриди баррасӣ қарор 
дода шуд, ки баланд бар-
доштани савияи дониш  ва 
фаро гирифтани сокинон ба 
китоб  яке аз самтҳои  афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ 
ба ҳисоб меравад.  

Инчунин, мавсуф 
дар суханронӣ оид ба 
масъалаҳое, ки имрӯз 
ҷомеаи моро ба ташвиш 
овардаст, ин паст шудани 

шумораи аъзои фаъоли ки-
тобхона, китобхонии аҳолӣ 
андешаронӣ карда, зикр на-
муд, ки айни ҳол кам шах-
соне дар деҳот вомехӯранд, 
ки шавқу завқи китобхонӣ 
доранд. Ҷавонони имрӯза 
аз асарҳои безаволи шои-
ру нависандагони шарқу 
ғарб агар хабар дошта бо-
шанд ҳам, дар сатҳи барно-
маи мактабӣ кам ҷавонеро 
вохӯрдан мумкин аст, ки аз 

ашъори Рӯдакию Фирдавсӣ, 
Айнию Лоҳутӣ, Лоиқу Ка-
мол Насрулло пурра донад 
ва қироат намояд. 

Вазифаи имрӯзаи ки-
тобдорони деҳот низ дар 
ҷалб намудани сокинони 
маҳал ба китобхонӣ мебо-
шад, аз нав шинохтан ва 
дӯст доштани он асарҳое, ки 
имрӯзҳо дар рафҳои китоб-
монии китобхонаҳои деҳот 
хобидаанд, мебошад. 

н.шаҳрИтуЗ

фУРӯғИ СУБҲИ ДОНОӢ кИТОБ АСТ…

Бахшида ба Соли руш-
ди сайёҳӣ  ва ҳунарҳои 
мардумӣ    дар деҳаҳои 
Чорбоғ ва Крупскаяи 
ҷамоати деҳоти Заргари 
ноҳияи Кушониён чораби-
нии сиёсиву фарҳангӣ доир 
гашт.

Сокинони заҳматдӯсти  
деҳаҳои Чорбоғ ва Круп-
ская  дар чорабинии сиё-
сиву фарҳангӣ фаъолона 
иштирок намуда, маҳсули 
дастранҷи худ аз анвои  
нонӣ, хӯрокҳои миллӣ, саб-
завоту меваҷот, қуроқдузӣ 
ва попуриву гулдӯзӣ, ресан-
дагиву дӯзандагиро ба маъ-
рази тамошо гузоштанд.

Зимни баргузории 
чорабинӣ намояндаи Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Орзу 
Ҳамидиён ва раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Кушониён Сат-
торова Мунаввара оид ба  
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизб, ватандӯстӣ, 
омодагиҳои ҳамаҷониба  ба 
истиқболи  ҷашни 30- со-
лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
риояи талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
пешгирии шомилша-
вии ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротгароӣ, 

Даҳсолаи байналмилалии 
амал “Об барои рушди усту-
вор,  солҳои  2018 - 2028”, 
ҷалби ҷавонон ба корҳои 
хонагию ҳунарҳои мардумӣ 
дар заминаи  эълон гардида-
ни соли 2018 ҳамчун  Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ба хотири паст 
кардани шиддати бекорӣ ва 
фаро гирифтани  сокинон 
бо шуғл, суханронӣ намуда, 
ҷамъомадагонро ба корҳои 
созандагиву ободонӣ даъват 
кард. 

н.КушонИЁн

ИқДОМҲОИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ТАТБИқ 
гАШТА ИСТОДААНД!

Дар маҳаллаи ба номи 
Исмоили Сомонӣ намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ бо иш-
тироки васеъи сокинон бах-
шида ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ баргу-
зор гардид.

Зимни мулоқот раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб Валиева 
Саъбагул ва дигар кормадо-
ни масъули ҳизбӣ иштирок 

ва баромад намуданд.
Дар баромади худ Вали-

ева Саъбагул гуфт, ки ҳунар 
сармояи бузургест, ки онро 
бо ягон дороӣ, сарват ва 
симу зар иваз кардану ха-
ридан номумкин аст. Ҳунар 
инсонро бузургию шаҳомат  
бахшида, ӯро болидарӯҳ 
мегардонад. Ҳунар зин-
дагиро зебоӣ мебахшад. 
Шахси соҳибҳунар дарах-

ти босамареро мемонад, 
ки меваҳои ширин ба бор 
меоварад. Дар робита ба 
эълон гардидани соли 2018 
ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ дар 
ҳама деҳаю маҳаллаҳои 
шаҳри Кӯлоб намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ доир 
гардида истодааст. Иқдоми 
мазкур имконият медиҳад, 
ки ҳунару ҳунармандӣ рушд 
карда, ҳисси зебоипарастӣ 
дар замири ҷавонон баланд 
бардошта шавад.

Чорабинӣ бо роҳандозии 
намоиши фарҳангӣ аз 
ҷониби ҳунармандони 
маҳаллаи мазкур ба фарҷом 
расид. 

ш.КӮлоб

ҲУНАР БА ЗИНДАгӢ ЗеБОӢ МеБАХШАД
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Дар асоси нақша-
чорабиниҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ  дар ноҳияи 
Қубодиён дар кӯчаи ба номи 
Исмоили Сомонии  ҷамоати 
шаҳраки Қубодиён вобаста 
ба Соли тақвияти робита 
бо маҳал ва самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ  
бо иштироки мудири шуъ-
баи таблиғот, иттилоот ва 
матбуоти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Абдуллоев 
Ваҳобиддин  вохӯрӣ доир 
гардид. 

Дар вохӯрии мазкур 
доираи васеъи занони хо-
нашин ва ҷалби занони 
ҳунарманд бо намоиш дода-
ни ҳунарҳои мардумӣ ҷамъ 
омада,  маҳсули дастони 
хешро ба маърази тамошо 

гузошта буданд. 
Зимнан дар қисмати си-

ёсии вохӯрӣ Ваҳобиддин 
Абдуллоев дар бораи 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ, аз ҷумла 
рушди ҳунарҳои мардумӣ 
бо шаклу услуби замонавӣ, 
ҷалби шаҳрвандони бекор 
ба корҳои хонагию  касбу 
ҳунарҳои мардумӣ, аз ин 
ҳисоб паст кардани сатҳи 
бекориву камбизоатӣ, 
ба меҳмонони хориҷиву 
дохилӣ пешниҳод наму-
дани  намунаи  ҳунарҳои 
мардумӣ, риояи талаботи 
қонунҳои миллӣ,  тарбияи 
дурусти  фарзандон  дар 
роҳи ватандӯстӣ, пешги-
рии шаҳрвандон, алалху-
сус ҷавонон аз шомилшавӣ 

ба ташкилотҳои дар 
Тоҷикистон мамнӯъ, ра-
сидан ба қадри  заҳматҳои  
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, арҷ 
гузоштан ба арзишҳои 
воло,  тарғиби тарзи 
ҳаёти солим, пешгирӣ аз 
бемориҳои сироятӣ ва дигар 
масъалаҳои мубрами рӯз 
мулоҳизаҳои хешро баён 
дошта, занону модарони 
ҳунарманди  маҳалро ба-
рои боз ҳам сайқал додани 
касбу ҳунарҳое, ки аз ниё-
гон ба мо меърос мондаанд, 
маслиҳатҳои муфид дод. 

Дар қисмати фарҳангии 
вохӯрӣ  масъулин аз на-
моиши ҳунарҳои мардумӣ, 
ки дар он қуроқдӯзӣ, 
кӯрпачадӯзӣ, намудҳои 
сӯзанидӯзӣ, попурӣ, 
зардӯзӣ, аз риштаҳои ран-
га бофатани либоси  гарми 
зимистона ва хӯрокҳои гу-
ногуни миллӣ ба маърази 
тамошо гузошта буданд, ди-
дан карданд. 

н.ҚубодИЁн

ҲХДТ – ТАРғИБгАРИ  АНЪАНАҲОИ 
МИЛЛӢ ДАР МАҲАЛ 

Таҳти роҳбарии и.в. 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ 
Абдулҳафиз Қурбонов дар 
якҷоягӣ бо кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ  Аксияи  
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ  

таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» баргузор  карда 
шуд, ки дар  он  масъулин 
дар корҳои ободонӣ   фаъо-
лона иштирок намуданд. 

Аксияи ҳизбӣ  дар до-
ираи таҷлили 30 солагии 
Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вусъат тоза дошта, атро-
фи бинои ҳизб аз партову 
алафҳои бегона тоза кар-
да шуда, байни қаторҳои 
дарахтони сояафкан нарм 
карда шуданд. Кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ  
дар рафти корҳои ободонӣ 
бо як ҳисси ватандустӣ, 
садоқат ба Ватан баҳри боз 
ҳам зебо ва шукуфоии  яке 
аз гӯшаи  диёрамон камари 
ҳиммат баста,   саҳми худро 
гузоштанд. 

н.дӮстӣ

АкСИЯИ ҲИЗБИИ “ЯкҷОЯ ҲАЛ МекУНеМ!” ДАР 
ШУкУфОИИ ВАТАН МУСОИДАТ МекУНАД 

Дар деҳаи Даҳаи На-
маки   ҷамоати деҳоти 
Қарақамиши ноҳияи Те-
мурмалик вохӯрии навба-
тии  кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Темурмалик бо сокинон   
баргузор гардид. 

Дар рафти вохӯрӣ  
самтҳои  афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ,  роҳи 
пуршарафи тайкардаи он, 
хизматҳои беназири Раиси 
муаззами ҲХДТ муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи 
ватансозиву рушду ну-
муи кишвар, вусъат бах-
шидани корҳои ободо-
нию созандагӣ бахшида ба 
истиқболи ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
инчунин дар масъалаи Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  бо иштирок ва  
ҳамкории бевоситаи вакили 
ҷамоат Насимов Нурулло   
ва  фаъолони деҳа мавриди 

ҲИЗБИёН кОРҲОИ  ТАРБИЯВИю МАЪРИфАТИРО 
ВУСЪАТ БАХШИДАНД

баррасӣ қарор дода шуданд.   
Сипас, бо иштироки зи-

ёда аз 100 нафар сокинони 
деҳа  намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ  баргузор гар-
дид, ки дар намоишгоҳ 
дастовардҳои ҳунарии соки-
нони маҳал ва дастовардҳои 
кишоварзон ба маърази та-

мошо гузошта шуданд. 
Дар охири мулоқот раи-

си  Кумитаи иҷроияи   ҲХДТ 
дар ноҳияи  Темурмалик   
Раҷабзода Маҳмадсаид ва 
намояндаи ҷамоати деҳоти 
Қарақамиши ноҳия На-
симов Нурулло ба таш-
килкунандагони намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ изҳори 
миннатдорӣ баён намуданд.  

н.тЕмурмалИК

Дар маҳаллаи ба номи 
Маъруфхуҷа Баҳодурови 
ҷамоати шаҳраки Москва 
чорабинии фарҳангӣ-сиёсӣ 
ба муносибати эълон гар-
дидани соли 2018 ҳамчун 
Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ва Рӯзи 
таъсисёбии ҲХДТ бо ишти-
роки муовини раиси ноҳия 
Санифа  Тағаймуродзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Давлатҷон 
Ғаффорзода ва шоири ши-
нохтаи тоҷик Алимуҳаммад 
Муродӣ баргузор гардид.

Сараввал меҳмонон 
аз ҳунарҳои мардумии 
маҳалла дидан намуда, ба 
онҳо баҳои баланд доданд. 

Зимнан муови-
ни раиси ноҳия Санифа  
Тағаймуродзода, раиси 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Давлатҷон 
Ғаффорзода ва шоири ши-
нохтаи тоҷик Алимуҳаммад 
Муродӣ дар назди 
ҷамъомадагон дар бораи си-
ёсати хирадмандонаи Пеш-
вои миллат, дар бораи соли 
2018 эълон гардидани Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва дар бораи ба кор 
даромадани чархаи аввали 
НБО-и Роғун ва 24- солагии 
таъсисёбии  Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон, ки 
мақсаду маромаш  хизмат ба 
халқу Ватан аст,  суханронӣ 
карда, иштирокдоронро бо 
ин рӯзи фархундаи давлату 
миллат табрику муборакбод 
гуфтанд.

Дар фарҷоми вохӯрӣ 
ҳунармандони Филармони-
яи мардумии ба номи Оди-
на Ҳошимови ноҳия хотири 
ҷамъомадагонро болида 
гардониданд.

н.ҳамадонӣ

МАРОМИ ҲХДТ ХИЗМАТ БА ХАЛқУ ВАТАН АСТ!

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Мӯъминобод ва дар якҷоягӣ 
бо  Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия   
бахшида ба ҷамъбасти Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар Қасри 
фарҳанги ноҳия Конфрен-
сия баргузор карда шуд, ки 
дар он  иштироки васеъи 
ҳунармандону ҷавонон, фа-
ъолони ҳизб ва аъзои намо-
яндагии ТҶҶ "Созандагони 
Ватан"   иштирок доштанд. 

Зимнан дар қисмати сиё-
сии  Конференсия раиси Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳия Салоҳиддин  Мирзо-
баротзода  оид ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ ва эълон гардида-
ни соли 2018 ҳамчун Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  суханронӣ на-
муда, ҳамагонро барои 
бо дастовардҳои назаррас 
ҷамъбаст кардани Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  тавсияҳои суд-

манд дод. 
Дар ин раванд дигар ба-

ромадкунандагон низ   фи-
кру андешаҳои хешро роҷеъ 
ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ, 
тақвияти  касбу ҳунарҳои 
мардумӣ дар маҳал  ва 
омӯзонидани касбу 
ҳунарҳои миллӣ ба ҷавонон  
ва дигар масъалаҳои мубра-
ми рӯз баён доштанд. 

Дар қисмати фарҳангии 
Конференсия  дар назди 
Қасри фарҳанги ноҳия аз 
ҷониби  тарроҳон ва кулли 
ҳунармандони ноҳия на-
моиши ҳунарҳои мардумӣ 
дар сатҳи баланди фарҳангӣ  
баргузор карда шуд. 

н.мӮъмИнобод

кОНфеРеНСИЯИ ХОТИРМОН  БАХШИДА БА  
ҷАМЪБАСТИ СОЛИ РУШДИ САйёҲӢ ВА 

ҲУНАРҲОИ  МАРДУМӢ 

Дар муассисаи таҳ-
силоти миёнаи умумии 
№8-и ҷамоати деҳоти Ха-
леварди маҳаллаи ба номи 
Садриддин Айнии ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ хони-
ши сиёсӣ вобаста самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҳизб баргузор гардид.

Дар он мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва мат-
буоти Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ Али-
ев Зафар, иштирок на-
муда, дар бораи сиёсати 
хирадмандонаи Пешвои 
миллат, Президенти киш-
вар, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо ҷамъомадагон суҳбат на-

муда, қайд кард, ки анъанаи 
неке, ки аз ниёгон ба мо ме-
рос мондааст, ин эҳтиром 
ба табиат ва шинохту қадри 
неъматҳои табиӣ мебо-
шад. Махсусан ниёгони мо 
нисбати дарахтон ва обу 
замин ҳамчун мавҷудоти 
зинда муносибати нек ме-
карданд. Ба об андохтани 
ифлосиҳоро гуноҳ шумори-
да, «макруҳ аст» мегуфтанд. 

Дигар иштирокчиён низ 
қайд намуданд, ки гузашта-

гони дурандеши мо баъзан 
ҷашнҳоро дар гузаргоҳҳо, 
ба хотири аз зери пойи 
ҳайвоноту одамон эмин 
нигоҳ доштани об дарахт 
мешинонданд. Аз ин рӯ, 
моро месазад дар ҳифзи 
муҳити экологӣ  саҳм гу-
зошта, ниҳолеро шинонем, 
ки дар оянда   аз он ниҳол  
одамон ком ширин намоян-
ду аз сояаш барои истироҳат 
баҳравар  гарданд.

н.Ҷ.балХӣ 

ОБ МӯЪҷИЗАИ БеБАҲОИ ТАБИАТ АСТ!

Бо мақсади ҷалби за-
нону  ҷавондухтарон ва 
ҷавонписарони ҷамоати 
шаӽраки Ӽулбук барои 
омӯхтан ва арҷ гузоштан ба 
ӽунарӽои  ниёгонамон дар 
кȳчаи ба номи Сайдалӣ  Ва-
лизода -3 бо иштироки кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ӼХДТ дар ноӽияи 
Восеъ намоиши ӽунарӽои 
мардумӣ баргузор гардид.

Дар вохȳрӣ раиси Ку-
митаи  иҷроияи ӼХДТ дар 
ноӽияи Восеъ Сафарова 
Ӽафиза атрофи  самтӽои 
афзалятноки фаъоляти 
ӽизбӣ  суханронӣ намуда, 
иброз дошт, ки аз тарафи 
Асосгузори сулӽу ваӽдати 
миллӣ, Пешвои миллат 

муӽтарам  Эмомалӣ Раӽмон 
эълон гардидани соли 2018 
Соли рушди сайёӽӣ ва 
ӽунарӽои мардумӣ хеле ба-
маврид  буда, барои халқи 
тоҷик бурдбориӽои зиё-
деро фароӽам овард. Ин  
иқдом боис шуд, ки дар 
дили мардуми тоҷик ӽисси 
фарӽангдориро бедор кунад 
ва зиндагии мардуми тоҷик 
ранги дигар гирад.

Маӽз барои занону дух-
тарони хонашин имсол соли 

бобарор буд, ки онӽо соӽиби 
ӽунар ва ҷои кори худ гар-
диданд. Онӽо аз ин иқдоми 
бунёдкоронаи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон сипосгу-
зоранд, зеро ҳунармандон 
метавонанд ҳунарҳои мил-
лиро эҳёи тоза бахшида, 
миллати тоҷикро дар ҷаҳон 
муаррифӣ намоянд.

н.восЕъ

ҲУНАРМАНДОН АЗ пеШВОИ МИЛЛАТ 
БАРОИ МУСОИДАТ ДАР РУШДИ ҲУНАРҲОИ 

МАРДУМӢ СИпОСгУЗОРАНД 

Тибқи нақша-чорабини-
ҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Данғара 
дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии ҷамоати деҳоти 
“Оқсу” хониши сиёсӣ оид 
ба самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҳизбӣ баргузор 
гардид.

Дар чорабинии мазкур 
Каримов Пирмуҳаммад  
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия иш-
тирок намуда, доир ба  
тадбиқи барномаҳои дав-
латии соҳавӣ, саҳмгузорӣ 
дар корҳои ободониву 
созандагӣ дар доираи Ак-

сияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!” ҷиҳати са-
зовор истиқбол гирифтани 
30 солагии Истиқлолияти 
давлатӣ, риояи қонунҳои 
миллӣ, пешгирии шомил-
шавии ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротию 
иртиҷоӣ, тарғиби тарзи 

ҳаёти солим ва масоили 
беҳдошт, тарғиби фарҳанги 
миллӣ, пешгирии пошхӯрии 
оилаҳо, дастовардҳои за-
мони соҳибистиқлолии 
мамлакат суханронӣ на-
муда, ҳамагонро барои 
дастгирии Аксияи ҳизбӣ ва 
иҷрои корҳои созандагиву 
ободонӣ даъват кард. 

н.данҒара

кАЪБАИ УМеДИ МО ХАЛқ АСТУ БАС!

дар ростоИ солИ баланд бардоштанИ масъулИятИ шаҳрвандӣ  
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муҳтарам раёсат,
ҳозирини гиромӣ

Кумитаи иҷроия ва  дар маҷмуъ сохторҳои 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон соли 2018 фаъолияти худро дар 
асоси Оиннома, Барнома, қарорҳои Анҷумани 
XII ҳизб ва маҷлисҳои Раёсату Кумитаи Иҷроияи 
Марказӣ, инчунин дастуру супоришҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба роҳ монда, дар давраи ҳисоботӣ корҳои муай-
янеро ба анҷом расониданд.

Барои ҲХДТ, ки масъулияти бузурги ва-
тансозиро бар дӯш дорад ва мақсаду вазифааш 
аз бавуҷуд овардани тафаккури миллӣ ва дар 
ин замина таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ 
бо назардошти барномаҳои худ ва манфиатҳои 
умумимиллӣ иборат аст, дарёфти тарзи дуру-
сти корбарӣ ва самти мақсадноки фаъолияти 
идеологӣ аз маҳакҳои асосии корбарӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Бо ин мақсад, Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ҷиҳати мукаммал сохтан ва ба низом 
даровардани фаъолияти идеологии сохторҳои 
ҳизбӣ дар асоси дастуру супоришҳои Пеш-
вои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, шурӯъ аз соли сипаришудаи 
ҳисоботӣ бори аввал самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизбиро барои сохторҳои ҳудуди вило-
ят, нафақат бо назардошти вазъи маҳал ва афко-
ри ҷомеа, балки бо инобати мавқеъ ва ҷойгоҳи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон коркард, 
таҳия ва қабул намуд. 

Самтҳои афзалиятноки фаъолити ҳизбӣ 
аз мавзӯъҳое иборат мебошанд, ки корбарӣ ва 
татбиқи дурусти онҳо дар давраи кӯтоҳмуддат 
ва миёнамуҳлат метавонад мардумро аз 
хатарҳои замони муосир огоҳ намуда, онҳоро 
дар самти татбиқи аҳдофи стратегии давлату 
ҳукумат, инчунин аз байн бурдани мушкило-
ти мавҷудаи ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз гаравиши 
ҷавонон ба гурӯҳхои террористиву экстремистӣ, 
нашъамандиву нашъаҷаллобӣ, таассубу хуро-
фот, инчунин бекорию камбизоатӣ, мубориза 
алайҳи падидаҳои номатлуби ҷомеа, шинохт ва 
ҳифзи манфиатҳои миллӣ, зиракии сиёсӣ, хиз-
мат дар сафи артиши миллӣ, саҳмгузорӣ дар 
ободонии маҳал ва ғайра фаъол гардонида, дар 
дарозмуддат мафкураи миллиро бо назардошти 
манфиатҳои миллӣ ба вуҷуд биёрад. Ҳамзамон, 
ин василаи хубест барои сафарбар кардани со-
кинон ба созандагию бунёдкорӣ ва ба ҳамин во-
сита таҳким бахшидани обрӯ ва нуфузи ҲХДТ 
дар байни сокинони кишвар.

Барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадаф 
ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ ро-
битаи зич ва ногусастанӣ бо оммаи васеи халқ, 
бахусус дар шароити вилояти Хатлон бо деҳаву 
маҳаллаҳо амри зарурист. Аз ин рӯ, мо соли 
2018-ро барои сохторҳои ҳизбии вилояти Хат-
лон “Соли тақвияти робита бо маҳал” эълон на-
мудем. 

Дар ин радиф, бо мақсади ноил шудан ба 
ҳадафу вазифаҳои дар ростои “Соли тақвияти 
робита бо маҳал” муайяншуда, аз ҷониби Ку-
митаи иҷроияи вилоятии ҳизб барои сохторҳои 
шаҳриву ноҳиявӣ механизми иртибот бо маҳал 
коркард ва барои корбарӣ тавсия карда шуд, ки 
тавонист моро бо мақсадҳои дарпешгузоштаа-
мон ноил созад. Механизм аз ҷадвали вохӯрию 
мулоқот ва барузории чорабиниҳои ҳизбӣ 
дар корхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю 
маҳаллаҳо иборат аст, ки як даври он ҳудуди 
шаш моҳи аввали соли 2018 ва давраи дуюми он 
шашмоҳаи дуюми соли 2018-ро дар бар гирифт. 
Дар  давоми соли 2018 нафақат дар ҳамаи 3374 
корхонаву муассисаҳои ҳудуди вилоят, балки 
дар 1868 деҳаву маҳаллаҳои шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Хатлон низ ду давраи пурраи вохӯриву 
суҳбатҳо баргузор гардид. Хотиррасон мекунем, 
ки дар ин шумора хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ҳисоб 
гирифта нашудаанд. Агар даври якум танҳо 
суҳбату  вохӯриҳоро дар бар гирифта бошад, пас  
давраи дуюми он аз моҳи июли соли 2018 бо 
баргузории чорабиниҳои ҳизбӣ дар ростои Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ташкили 
намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади 
фаъол гардонидани аҳолӣ дар самти татбиқи яке 
аз ҳадафҳои стратегӣ- ҳифзи амнияти озуқаворӣ 
ҷамъбаст гардид.  Яъне, моҳият ва мақсади асо-
сии марҳилаи аввали суҳбату вохӯриҳо ба дарки 
мардум расонидани мақсаду ҳадафҳои созандаи 
ҲХДТ ва давлату Ҳукумати кишвар ва  давраи 
дуюми он баргузории чорабиниҳои ҳизбӣ дар 
ростои Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
ва ба оммаи мардум фаҳмонидани мақсаду 
моҳияти Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ иборат буд, ки дар маҷмуъ сохторҳои 
ҳизбии вилоят ба он муваффақ гардиданд.

Барои устувор нигоҳ доштани робитаи 
барқароршуда бо аҳолӣ ва доимӣ намудани 
он бо деҳаву маҳаллаҳо, инчунин мунтазам 
корбарӣ намудан бо аҳолӣ, шарҳу тавзеҳи дуру-
сти иқдомҳои роҳбарияти кишвар, раҳнамоӣ на-
мудани халқ ба созандагию бунёдкорӣ, мусои-

дат дар ҳалли проблемаҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ, 
барқарор кардани иртибот бо қишрҳои гуногу-
ни ҷомеа, таъмини робитаи доимии мардум бо 
мақомоти давлатӣ тавассути ҳизб ва ба ҳамин 
васила боло бурдани обрӯ ва нуфзи ҲХДТ ми-
ёни ҷомеа ва зери таъсиру нуфузи ҳизб қарор 
додани авзои сиёсии кишвар дар заминаи ҳамаи 
деҳаву маҳаллаҳои ҳудуди вилоят ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ таъсис дода шуданд. 

Бояд гуфт чунин тадбирҳо нафақат дар ви-
лоят балки дар ҷумҳурӣ барои аввалин бор ба 
таври сартосарӣ роҳандозӣ гардида, аз ҳама 
лиҳоз моро ба натиҷаҳои мусбат расонид. 

Гузаштан аз марҳилаи якуми корбарӣ ба 
марҳилаи дуюм имкон дод, ки сатҳи огоҳии мар-
дум вобаста ба самтҳои афзалиятноки фаъоли-
яти ҳизбӣ баланд гардида, афкори онҳо ҷиҳати 
зери роҳнамоии ҲХДТ амалӣ намудани корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ ташаккул ёбад. Аз ин рӯ, 
дар марҳилаи дуюм сокинони фаъол, ки алла-
кай дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ муттаҳид 
шудаанд, зимни ташкили вохӯриҳо бо ҳисси 
масъулияти баланди ҳизбӣ намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ, корҳои хонагӣ ва маҳсулоти кишо-
варзиро ташкил намуда, имкониятҳои сайёҳии 
маҳалро тавсиф намуданд. 

Бо назардошти он, ки ин марҳила давраи 
оғози корҳои низомноки созандагиву бунёдкорӣ 
бо ҷалби оммаи васеи сокинон мебошад, Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба 
истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбиро таҳти унвони “Якҷоя ҳал ме-
кунем!” роҳандозӣ кард, ки мақсад аз он ҳалли 
масъалаҳои дар ҳар як маҳалла мавҷудбуда ва 
ба ин роҳ саҳм гузоштан дар рушди деҳот ва 
таҷлили 30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо худи со-
кинони маҳал мебошад. Дар ин росто яке аз 
иқдомҳои муҳим ин тозаву сарсабз гардонидани 
муҳити зист буд, ки бо ин мақсад аз оғози соли 
2018 аз ҷониби сохторҳои ҳизбии вилоят 41 на-
вбат шанбегиҳо бо иштироки ҳазорҳо аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб гузаронида шуд. Ба ғайр аз 
ин, тавре раванди Аксия дар нимаи дуюми соли 
2018 нишон дод, ҷиҳати ҳаллу фасли мушкило-
ти мардум ва дар ин замина, сафарбар кардани 
аҳолӣ ба созандагиву бунёдкорӣ, инчунин фа-
ъол гардонидани сокинон дар ҳалли масъалаҳои 
иҷтимоии мавҷуда, дуруст сафарбар намудани 
корҳои хайру сахо, ҳалли масъалаҳои бекорӣ ва 
фаро гирифтани сокинон ба шуғл бо истифода 
аз қувваи фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ 
натиҷаҳои дилхоҳ дода истодааст. 

Чунончи огоҳем, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми имсолаи худ солҳои 2019-2021-ро Соли 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эъ-
лон намуд. Аз ин рӯ, идома додани татбиқи Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!”-ро 
то соли 2021 ба ҳадафҳои созандаи Пешвои мил-
лат ва Роҳбарияти Олии ҲХДТ мувофиқ дони-
ста, аз ин роҳ саҳми бештари мардумро ҷиҳати 
ободонии деҳот таъмин месозем.  

муҳтарам аъзои раёсат,
ҳозирини гиромӣ.

Бояд гуфт, андешидани чораҳои муассир 
имкон дод, ки дар ин марҳила сафи аъзои ҳизб 
низ зиёд, сохтори ташкилотҳои ҳизбӣ мустаҳкам 
ва ҳайати он беҳтар гардад. Аз рӯи натиҷаҳои 
ҷамъбасти соли 2018 шумораи ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ ба 3066 адад расид, ки 1867 
ададаш дар соли 2018 таъсис ёфтааст. Шумо-
раи аъзои ҳизб то 1 январи соли 2019-ум ба 
182049 нафар расид. Қабули аъзои ҲХДТ дар 
соли 2018-ум 8652 нафарро ташкил менамояд. 
Ҳайати сифатии аъзои ҳизб дар вилоят беҳтар 
шуда, дар ин радиф ба ҷалби занон аҳамияти 
хоса зоҳир гардид. Аз 182049 нафар аъзои ҳизб 
дар давраи ҳисоботӣ 89887 нафарро занон таш-
кил менамоянд, ки 49,4 фоизро ташкил медиҳад. 
Аз ин шумора 9928 нафарашон дар соли 2018 
ба сафи ҳизб қабул гардидаанд. Ҳамзамон, Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар 
партави сиёсати ҷавонпарваронаи Пешвои мил-
лат ба қишри ҷавони ҷомеа аҳамияти махсус 
дода, пайваста сафи ҳизбро аз ҳисоби ҷавонони 
огоҳу худшинос мукаммал месозад. Айни замон 
аз 182049 нафар аъзои ҳизб 71374 нафарашро 
ҷавонон ташкил медиҳад, ки нисбати соли 2017 
ба миқдори 3200 нафар зиёд мебошад.

Дар маҷмуъ дар давоми соли 2018, ба ғайр аз 
ҷаласаҳои расмии муқарраршуда, чорабиниҳои 
сиёсӣ, фарҳангӣ бахшида ба санаҳои муҳимми 
таърихӣ ва иду ҷашнҳои милливу касбӣ бо шу-
мули суҳбату вохӯрӣ бо хоҷагидорон беш аз 
11000  чорабинӣ ташкил гардид, ки ин нишон-
дод собиқа надорад.  

Пешбурди корҳои таблиғотӣ дар заминаи 
таҷлили ҷашнҳои муҳими давлатию миллӣ ва 
дастгирии кормандони соҳа аз самтҳои дигари 
фаъолияти сохторҳои вилоятии ҳизб маҳсуб ме-
ёбад.

Бахшида ба 25-солагии таъсисёбии 
Кувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят таҳти унвони “Ҳимояи Ватан рисо-
лати мо ҷавонон аст” чорабиниҳои сиёсиву 
фарҳангӣ, вохӯриву аёдати аскарону афсаронро 
дар қисмҳои низомӣ баргузор намуданд. Зимни 
баргузории ин чорабиниҳо бо ҷалби бевоситаи 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят ба қисмҳои ҳарбӣ ба миқдори 29020 
сомонӣ кӯмаки моддиву молиявӣ, маводҳои 
хӯрока расонида шуда, дастархони идона оро-
ста ва аз ҷониби ҳунармандони шуъбаҳои 
фарҳанги шаҳру ноҳияҳо барномаҳои консертӣ 
нишон дода шуданд. Масалан аз тарафи Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Левакант ба 
қисми низомии 07017 (дивизия), ки дар ноҳияи 
Қушониён ҷойгир аст як адад компютер ва 
маводҳои хӯрока кӯмак расонида шуд. 

Бахшида ба Рӯзи Модар 8 март аз тара-
фи кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо ва 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба занону мода-
рон Ифтихорномаву Сипосномаҳо ва ба маблағи 
21687 сомонӣ маводҳои хӯрока, туҳфаҳои моли-
ву пулӣ тақдим карда шуданд.

Бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифта-
ни Наврӯзи байналмилалӣ аз тарафи кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо, ташкилотҳои ибтидоӣ, 
шахсони хайрхоҳ ва ҷонибдорони ҲХДТ тӯйи 
домодиву арӯсӣ 1728 ҷуфт навхонадорон, 1303 
нафар тӯйҳои хайриявии кӯдакон аз оилаҳои 
камбизоат барпо карда шуданд. Ҳамчунин дар 
ин давра кӯмакҳои моддиву молиявӣ ба ятимону 
барҷомондагон ва шахсони яккаву танҳо расо-
нида шуданд. 

Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани си-
ёсати иҷтимоии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати расони-
дани дасти хайру сахо ба ятимону бепарасторон 
аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон дар асоси муроҷиати Ҷамъиятҳои 
маъюбон, нобиноён ва шаҳрвандони алоҳида, 
аъзо ва ҷонибдорони ҳизб кӯмакҳои молиявӣ 
расонида шуд. Дар соли 2018 бо иқдоми раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба 
Ташкилоти ҷамъиятии эҳё ва дастгирии шаҳри 
Бохтар, ки дар он зиёда аз 31 нафар кӯдакони 
маъюб ба қайд гирифта шудааст, кӯмакҳои 
моддӣ, аз қабили маводҳои ғизоӣ тақдим карда 
шуд.  Ин иқдом аз тарафи аксарият кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 
низ ба амал бароварда шуд. Чунончӣ аз тара-
фи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш 
бо ширкати раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон ба 12 нафар маъюбон кӯмакҳои 
яквақтаинаи Кумитаи иҷроия тақдим карда шуд. 
Кӯмакҳо, аз қабили орд, равған, шакар ва дигар 
маводҳои ғизоӣ иборат буданд. Аз тарафи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар бошад ба 
30 нафар маъюбони шаҳр кӯмакҳои яквақтаина 
расонида шуд. Чунин иқдоми хайрхоҳона, аз 
тарафи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
А.Ҷомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайҳун, Қубодиён 
ва Ховалинг бештар ба назар расид.

Дар ин росто ба истиқболи соли нави 2019 
аз тарафи сохторҳои ҳизбии вилоят ба ниёзман-
дону барҷомондагон дасти кӯмак дароз карда 
шуда, дар маҷмуъ бо ҷалби аъзои фаъоли ҳизб 
дар ин самт ба маблағи беш аз 20000 сомонӣ ба 
оилаҳои камбизоат маводи ғизоӣ ва ба ятимон 
сару либос туҳфа карда шуд.

Ғайр аз ин, соли 2018 ба беш аз 300 нафар 
ниёзмандоне, ки худ расман ба сохторҳои ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон муроҷиат намуда буданд, ба 
маблағи 68694 сомонӣ ёрии пуливу молӣ расо-
нида шуд.

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар 
партави сиёсати созандаву маорифпарваро-
наи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  дар доираи 
Аксияи хайриявии “Мактаб-даргоҳи маърифат” 
25 нафанр омӯзгорони пешқадам ва ҳамаи му-
дирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои 
вилоятро  бо туҳфа ва сипосномаҳои таъсис-
намудаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон қадрдонӣ намуд. Бо ин мақсад,  ба 
ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят мактуби дахлдор ирсол гар-
дида, дар ҳамин асос ташкилотҳои ҳизбӣ дар 
пайравӣ ба ин дастур  барои фароҳамсозии 
шароит ва ҳалли мушкилоти табақаҳои камби-
зоати ҷомеа, аз ҷумла ятимону бепарасторон, 
кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ҷиҳати таъмини 
либос ва дигар лавозимоти мактабӣ дар доираи 
имкониятҳои молиявии худ, инчунин бо ҷалби 
шахсони саховатпеша иқдомҳои хайриявиро 
роҳандозӣ намуданд.

Дар зимн, аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ба 12 нафар ва аз ҷониби 
сохторҳои шаҳриву ноҳиявии ҳизб ба 62 нафар 
донишҷӯёни болаёқати донишгоҳ ва коллеҷу 
омӯзишгоҳҳои ҳудуди вилоят ба маблағи уму-
мии 44400 сомонӣ дар як сол Стипендияи ҳизбӣ 
дода шуд.

муҳтарам аъзои раёсат,
Фаъолияти тарғиботиву ташвиқотӣ, 

ки маҳаки асосии фаъолияти ҳизбиро таш-
кил медиҳад, соли 2018 бо тарғибу ташвиқи 
нуктаҳои асосии Паёми Асосогузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва роҳҳои татбиқи он оғоз гардид.  Дар ин дав-
ра бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсӣ таблиғу 
ташвиқ намудани Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори 
маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон нақшаи чорабиниҳо таҳия ва бо баргу-
зории беш аз 5000 (аниқтараш 5242) суҳбату 
вохӯриҳо дар ин самт  татбиқ гардид. Инчунин, 
дар асоси дастури роҳбари Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои 
корӣ оид ба шарҳу тавзеҳ ва баррасии Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид, ки 
ба ин гурӯҳҳо раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ва ҳамаи раисони кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, ин-
чунин аъзои гурӯҳҳои таблиғотии ҳизбӣ ворид 
ва ҷиҳати шарҳу тавзеҳи Паём сафарбар карда 
шуданд. 

Ҳамзамон, дар пешорӯи рӯйдоди муҳимми 
таърихӣ - ба кор даровардани чархаи яку-
ми нерӯгоҳи барқии обии «Роғун» сохторҳои 
ҳизбии вилояти Хатлон фаъолияти густурдаи 
таблиғотиро ба роҳ монда, ҳам аз тариқи ва-
соити ахбори оммаву шабакаҳои иҷтимоӣ ва 
ҳам аз тариқи суҳбату вохӯриҳо аҳамияти бу-
зурги ин иқдоми созандаи Пешвои миллатро 
шарҳу тавзеҳ доданд. Дар зимн, ҳамаи раисони 
кумитаҳои иҷроияи шаҳру навоҳии вилоят ан-
дешаву мақолаҳои пурмуҳтаво навишта, дар 
матбуоти даврии кишвар ва сомонаҳои ҳизбӣ 
нашр намуданд, ки чопи онҳо дар шакли ки-
тоби алоҳида ҳамчун баёни сипосу эҳтиром ба 
хизматҳои шоёни Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон рӯзҳои наздик пешбинӣ шудаанд. Дар 
ин радиф бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Конференсияи вилоятии 
илмӣ-амалӣ дар мавзӯъи “Нақши Эмомалӣ 
Раҳмон дар татбиқи ғояҳои миллӣ” дар мисоли 
бунёди НБО “Роғун” дар сатҳи баланд ташкил 
ва гузаронида шуд.

Дигар рӯйдоди муҳимми таърихӣ барои 
кишвари мо дар соли 2018 ин гардиши  куллӣ 
дар муносибатҳои ду давлати дӯсту бародар – 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
буд. Бо иродаи қавии роҳбарони ҳар ду дав-
лат дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи мушкилоту 
масъалаҳои солҳои тӯлонӣ дар байни ду киш-
вари ҳамсоя бавуҷудомада ҳаллу фасл гарди-
да, барои амалӣ шудани нияту орзуҳои дери-
наи халқҳои бародари мо заминаи мустаҳкам 
фароҳам оварда шуд ва муносибатҳои ду кишвар 
ба сатҳи шарикии стратегӣ бардошта шуданд. 
Дар ин росто сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон 
масъалаи мазкурро ҳамчун намунаи олии дӯстии 
халқҳо ва ҳамзистии осоиштаи миллатҳо миёни 
ҷомеа тарғибу ташвиқ намуда, сокинонро ба 
ҳамбастагиву рафоқат дар анҷоми корҳои созан-
дагиву бунёдкорӣ даъват намуданд. 

Тавре медонем, кори таблиғотиву идеологӣ 
асоси фаъолияти ҳизбро ташкил дода, натиҷаи 
фаъолияти мо дар маҷмуъ аз ҳамин зовия 
баҳогузорӣ карда мешавад. Бо назардошти 
ин, дастгоҳи таблиғотӣ ва мафкурасозии ҳизб 
аз ҳама лиҳоз мукаммал гардида, воситаҳои 
таблиғотӣ бо назардошти талаботи ҷомеаи му-
осир шакл дода шудаанд. Ҳоло дар ихтиёри 
сохторҳои вилоятии ҳизб воситаҳои таблиғотии 
пурқувват қарор доранд. Дар ин миён сомонаи 
расмии КИВ ҲХДТ, нашрияи “Ҳамрози халқ”, 
саҳифаҳои иҷтимоӣ дар Фейсбук ва Ютуб, 
минбари шабакаҳои телевизонии маҳалливу 
ҷумҳуриявӣ ва сомонаҳои ҷумҳуриявӣ (дар 
асоси шартномаи алоҳида) ва аз ҳама муҳимаш 
ҷадвал-механизми корбарӣ, ки минбари 
ҳизбиёнро дар деҳаву маҳаллаҳо таъмин ме-
кунад, аз ҷумлаи муҳимтарин воситаҳоеанд, 
ки барои аввалин бор дар соли 2018 ба таври 
максималӣ истифода бурда шуданд. 

Бояд гуфт, дар давоми сол ба сомонаи интер-
нетии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон барои аввалин бор наздики 6000 (аниқтараш 
5884) адад хабару гузоришҳо ба нашр расида-
анд, ки ин нишондод аз маҷмуъи умумии хабару 
гузоришҳои се сомонаи дигари ҳизбии кишвар 
бештар аст.  Дар маҷмуъ дар ин давра ба тадриҷ 
ҳамаи Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
навоҳии вилояти Хатлон фаъол шуда, аз баргузо-
рии суҳбату вохӯриҳо, чорабиниҳои фарҳангиву 
ташкилӣ ва аксияву озмунҳо хабару гузориш ва 
андешаҳо пешниҳод карданд. Дар асоси дастуру 
супоришҳои Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади тақвияти посух 
гуфтан ба маводҳои муғризона дар ин миён 
беш аз 900 маводи сомонаро андешаҳои созан-
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да ва вокуниш ба кору амали ноҷавонмардонаи 
гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, аз ҷумла 
ТТЭ ҲНИ, Гурӯҳи 24, анҷумани озодандешони 
тоҷик, “Паймони миллӣ”, тазоҳуроти Берлин 
ва Хоруғ ташкил медиҳанд. Аллакай дар ин 
самт кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ дар баробари 
масъулони ҳизбӣ механизми ҷалби шахсиятҳои 
шинохта ва аъзои гурӯҳҳои вакилии ҲХДТ дар 
Маҷлиси вакилони халқи вилоятиву шаҳрӣ ва 
раисони шаҳру ноҳияҳоро низ барои аввалин 
бор дар фаъолияти ҳизбӣ коркард ва мавриди 
амал қарор додааст, ки бо навиштан ва дар со-
монаи кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб нашр 
намудани вокунишҳо кору амали ғайриинсонии 
гурӯҳҳои иртиҷоиро маҳкум намуда, ҷомеаро аз 
хатарҳои муосири глобалӣ огоҳ намуда истода-
анд. Аз ин рӯ моро мебояд дар оянда ин раван-
дро тақвият бахшем.

Тавре маълум аст, имрӯзҳо тамоми ашхо-
си бо ном “мухолиф” дар шабакаҳои иҷтимоӣ, 
аз он ҷумла фейсбук фаъол гардида, зидди 
манфиатҳои давлату миллати тоҷик маводҳои 
муғризона ба нашр мерасонанд, ки албатта 
ба рӯҳияи истифобарандагони он, ки аксаран 
ҷавонони камтаҷрибаанд, бетаъсир нахоҳад 
буд. Аз ин рӯ, бо мақсади бо маводи мусбӣ пур 
кардани саҳифаи ин шабакаҳои иҷтимоӣ айни 
замон ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ва кормандони 
масъули ҳизб дар фейсбук саҳифаҳои алоҳидаи 
худро дошта, бо бурдани тарғибот дар саҳифаи 
иҷтимоии Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва паҳн 
кардани ахбор бо ҳазорон дӯстони дигари худ 
ба раванди кори тарғибот такони ҷиддӣ бахши-
да истодаанд. Ҳамарӯза дар саҳифаи фейсбукии 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон аз 50 то 70 мавод нашр мегардад. 
Инчунин, корбарони фейсбукии мо аз 25 шаҳру 
навоҳии вилоят бо истифода аз номҳои муста-
ор ба фейкҳои наҳзатӣ дар саҳифаҳои фейсбу-
кии худашон бо шеваҳои ғайрирасмӣ посух 
медиҳанд. Дар ин раванд вокуниш тавассути 
нишон додани дастовардҳои Тоҷикистон дар 
солҳои охир таъсири бештари мафкуравӣ  до-
шта, худ инкори иғвоҳои хоинони миллат аст. 
Воқеият нишон дод, ки ин усули нави мубори-
заи иттилоотӣ беҳтар аз усули аввал аст. Яъне 
дар баробари туҳмату буҳтонҳои бадхоҳони 
миллат ва ночиз нишон додани дастовардҳо 
мо баръакс дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоӣ 
маводҳои мусбӣ, ки бозгӯи дастовардҳои бена-
зири Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, бештар 
нашр мекунем.  

Дар ҷараёни корҳои тарғиботӣ нашрияи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
“Ҳамрози халқ” яке аз дастгоҳҳои бузурги иде-
ологияи ҳизбӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, соли 
2018 ҷиҳати боз ҳам фарогир сохтани мазмуну 
муҳтавои он ва ҳамзамон баланд гаштани си-
фати нашри он як қатор чораҳо андешида шуд. 
Аз ҷумла, сифати қоғазу чопи он беҳтар кар-
да шуда, ҳоло дар шакли дуранга, яъне сиёҳу 
кабуд ба нашр расида истодааст. Инчунин, 
чорабиниҳои ҳизбие, ки дар шаҳру навоҳии 
вилоят баргузор мешаванд, нисбатан бештар 
дар саҳифаҳои рӯзнома инъикос гардида, тав-
ре ки аллакай мушоҳида мешавад, рубрикаву 
мавзӯъҳои ҷолибу хонданӣ дар он зиёд гарди-
дааст. Бояд гуфт, давоми соли ҳисоботӣ 24 адад 
шумораи нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” бо теъдо-
ди 136800 нусха чоп шуда ба дасти хонандагон 
расидааст. Механизми дастрас ва ба низоми 
муайян ба нашр расонидани нашрия низ дар 
давоми соли сипаригардида ҳалли худро ёфта, 
тавассути сохторҳои маҳаллии почтаи тоҷик ва 
тоҷикматбуот саривақт дастраси хонанда гарди-
да истодааст. 

Инчунин, бо ҳамин мақсадҳо тасмим гириф-
таем бо роҳи кам кардани тамоми хароҷотҳои 
хоҷагидорӣ ва зиёд намудани теъдоди обуна 
барои аввалин бор дар таърихи ҳизб нашри 
махсуси ҳармоҳаи газетаи “Ҳамрози халқ”-ро 
ба роҳ монда, қариб 1,5 млн нусха дар давоми 
сол (ҳармоҳа беш аз 102000)-и онро ба сокинони 
деҳот ройгон тақсим кунем.

Дар соли 2018 ҳамаи чорабиниҳои баргу-
зоргардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
ва шаҳру ноҳияҳои он дар шабакаҳои давла-
тии телевизиони “Тоҷикистон”, “Сафина”, 
“Баҳористон”, “Ҷаҳоннамо”, “Варзиш”, телеви-
зиони вилояти Хатлон, сомонаҳои интернетии 
hamsafon.tj, hhdtkhatlon.tj, khovar.tj, facebook 
нашрияҳои ҳизбии “Минбари халқ” ва “Ҳамрози 
халқ” пурра инъикоси худро ёфтаанд.

Истифодаи шеваҳои муосири таблиғот яке 
аз самтҳои асосии фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб 
меравад, ки ҳамеша зери таваҷҷуҳи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қарор дорад. 

Бо ин мақсад дар соли 2018 Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар шабакаи 
Ютуб саҳифаи худро боз кард, ки дар он шакли 
видеоии чорабиниҳои ҳизбӣ нашр мегарданд.

Инчунин, бори аввал дар таърихи ҳизб 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
барномаи телевизиониро таҳти унвони “Нерӯи 
созанда” таҳия ва пешкаши сокинони вилоя-
ти Хатлон намуда истодааст, ки  тариқи теле-
визиони вилояти Хатлон ҳар ҳафта ба намоиш 
гузошта мешавад. Барномаи “Нерӯи созанда” 

хусусияти таблиғотӣ-сафарбарнамоӣ дошта, он 
тавассути шабакаи Ютуб бо сароҳатан нишон 
додани дастовардҳои Тоҷикистон ва ҳамзамон 
огоҳсозии ҷомеа аз хатарҳои муосир ҳамчун 
вокуниш ба барномаи интернетии “Садои 
мардум”-и “Гурӯҳи 24” дастраси истифодаба-
рандагони шабакаҳои интернетӣ гашта истода-
аст.

ҳозирини гиромӣ,
Бояд зикр намуд, ки обрӯ ва манзала-

ти дилхоҳ ҳизби сиёсӣ бахусус дар давраи 
интихоботӣ аз он лиҳоз баҳогузорӣ карда меша-
вад, ки то чи андоза номзадҳои қаблан пешба-
ринамуда ва интихобгардидаи ҳизб тавонистанд 
дар самти татбиқи барномаҳои пешазинтихо-
ботии худ муваффақ гарданд ва иртиботро бо 
интихобкунанда қавӣ нигоҳ доранд. Аз ин рӯ, 
тибқи дастури Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон вакилони маҳалии маҷлиси ва-
килони халқ, ки аз ҲХДТ пешбарӣ ва интихоб 
гардидаанд, дар баргузории чорабиниҳои сатҳи 
маҳал бори аввал ҷалб карда шуданд. Ин раванд 
минбаъд низ идома ёфта, агар аз як тараф омили 
тақвияти робитаи ӯ бо интихобкунанда гардад, 
аз ҷониби дигар иртиботи ӯро бо сохторҳои 
ҳизбӣ ва ҳисоботдиҳанда будани ӯро дар назди 
ҳизб барқарор менамояд. 

Ҳамчунин, ҷалби вакилон – аъзои гурӯҳи 
вакилии ҲХДТ дар маҷлисҳои вакилони халқи 
шаҳру ноҳияҳои вилоят дар навиштани андеша-
вокунишҳо, ки имрӯз таҷриба намуда истодаем, 
мақсадҳои болоро тақвият мебахшад.

Зимнан, бо мақсади дар сатҳи баланди си-
ёсию ташкилӣ баргузор ва ҷамъбаст намудани 
маъракаи обуна ба нашрияҳои ҳизбии «Минба-
ри халқ» ва «Ҳамрози халқ» дар назди Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон Ситоди «Обуна-2019» ба 
нашрияҳои ҳизбии «Минбари халқ» ва «Ҳамрози 
халқ» дар ҳайати 61 нафар, аз ҷумла раисони 
шаҳру ноҳияҳои вилоят, раисони Кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони 
сохторҳои вилоятӣ ва кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таъсис ёфта  
буд, ки иҷроиши обуна ба нашрияи марказии 
ҳизб “Минбари халқ” дар миқёси вилоят пурра 
иҷро гардид. Ин ҷо бо истифода аз фурсат ба 
аъзои Раёсат ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон, раиси вилояти Хатлон муҳтарам 
Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ, муовини 
раиси милоят муҳтарам Хидирзода Махфират 
Умар  ва ҳамаи раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят 
барои мусоидату дастгириҳояшон дар рафти ин 
маъракаи муҳимми сиёсӣ изҳори миннатдорӣ 
баён намоям. 

Ҳамчунин, бояд хотирнишон намоям, ки 
як қатор шаҳру ноҳияҳо мувофиқи ҳисобот 
нақшаи обуна ба нашрияҳои “Минбари халқ” ва 
“Ҳамрози халқ”-ро пурра ба анҷом расонида бо-
шанд ҳам, аммо маблағҳои онҳо пурра ворид на-
гаштааст. Аз ҷумла мувофиқи ҳисоботи молиявӣ 
то 31.12.2018 вобаста ба нашрияи “Минбари 
халқ” ноҳияҳои Ёвон (150 нусха), Қубодиён (90 
нусха), Вахш (40 нусха), Данғара (140 нусха), 
Муъминобод (65 нусха) ва Восеъ (118 нусха), 
инчунин вобаста ба нашрияи “Ҳамрози халқ” 
шаҳру ноҳияҳои Левакант (62 нусха), Кӯлоб 
(445 нусха), Вахш (181 нусха), Дӯстӣ (20 нусха), 
Хуросон (18 нусха), Ёвон (150 нусха), Данғара 
(325 нусха), Балҷувон (110 нусха), Темурмалик 
(100 нусха), Ҳамадонӣ (96 нусха), Восеъ (155 
нусха) ва Муъминобод (214 нусха) маблағҳоро 
пардохт накардаанд. Дар робита ба ин, ба ра-
исони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳои мазкур ҷиҳати пурра гузаронидани 
маблағҳои обуна ба нашрияҳои “Минбари халқ” 
ва “Ҳамрози халқ” то санаи 10.01.2019 муҳлат 
дода мешавад.

Бояд қайд намоем, ки фаъолияти таблиғотӣ 
бо дастуру маводҳои аёнӣ пурра ва муассир-
тар гардида, муҳтавои таблиғотро дар тасавву-
ри ҷомеа то дер гоҳ мустаҳкам нигоҳ медорад. 
Бо ин мақсад соли 2018 аз тарафи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 6000 дона 
китоби “Каъбаи умеди мо халқ асту бас!”, 
4000 дона китоби “Дастурамали коргузориву 
ҳуҷҷатнигорӣ ва пешбурди фаъолияти молия-
вии сохторҳои ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои ви-
лояти Хатлон”, 5000 дона китоби “Хатарҳои 
муосири геополитикӣ ба Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон – роҳҳо ва усулҳои 
пешгирӣ аз онҳо”, 100000 дона тақвимҳои 
кисагӣ, 15000 дона тақвими деворӣ ва 3000 
дона тақвими рӯимизӣ нашр ва ба оммаи васеи 
сокинони вилояти Хатлон зимни вохӯрӣ дар 
деҳаву маҳаллаҳо тақсим карда шуданд. Инчу-
нин, 10000 дона лавҳаи девории “Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”, 1500 дона лавҳаи 
девории Роҳбарияти ҲХДТ, 24000 нусха Оин-
номаи ҲХДТ, 15900 дона нишони сарисинагии 
ҳизбӣ, 2000 дона китоби маводҳои Маҷлиси 
КИМ ҲХДТ, 400 дона китоби Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 400 
дона китоби Паёми Пешвои миллат, 5000 дона 
лавҳаи девории “Даҳсолаи байналмиллалии 
амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-
2028” ва 8000 дона лавҳаи девории “Фурӯғи 
нури раҳмонӣ”, ки аз тарафи Дастгоҳи КИМ 
ҲХДТ пешниҳод шуданд, миёни сокинон паҳн 
карда шуд. 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо мақсади 
дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ истиқбол 
намудани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст на-
мудани Соли тақвияти робита бо маҳал ва дар 
ин росто ҳавасманд гардонидани ташкилотҳои 
ҳизбӣ барои дарёфти ҷоизаҳои «Беҳтарин му-
аррифкунандаи мавзеъҳои сайёҳӣ», «Беҳтарин 
намоиши ҳунарҳои мардумӣ», «Армуғони 
Хатлонӣ», «Маликаи Хатлон», «Тарроҳи Хат-
лон» ва “Беҳтарин доиркунандаи чорабинии 
сатҳи маҳал” бахшида ба “Соли тақвияти робита 
бо маҳал” озмун эълон намуда буд, ки онро бо 
муваффақият ҷамъбаст намуд. Рисолати аслии 
ин тадбирҳо муаррифии мавзеъҳои сайёҳии ви-
лояти Хатлон, зиёд намудани армуғонҳои нишо-
ни ҳунарҳои миллидошта, ҳавасманд намудани 
сокинон дар самти эҳё ва равнақи ҳунарҳои 
мардумӣ, рушди сайёҳӣ ва омӯзиши таърихи пу-
рифтихори миллат ва рӯҳбаланд намудани кор-
мандони Кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳои 
вилоят ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ бар-
гузор намудани чорабиниҳои сатҳи маҳал ба 
ҳисоб мерафт. Аҳамияти дигари ин озмунҳо 
аз он иборат буд, ки сокинон, хусусан занон 
ба ҳунармандӣ ва зебоипарастӣ майлу завқи 
бештар пайдо намуда, ин раванд боиси рушди 
ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи фарҳангӣ миллӣ ва дар 
ин замина соҳиби касбу кори даромаднок шуда-
ни мардум мегардад. 

ҳозирини гиромӣ,
Афзоиши нуфузу эътибори ҳизб дар ҷомеа 

аз фаъолияти тарғиботиву мафкурасозии он 
сахт вобастагӣ дошта, дар ин росто омода на-
мудани кадрҳои болаёқати ҳизб аз вазифаҳои 
аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт, 
шумораи кадрҳои ҳизбии вилоят дар соли 2017, 
ки каме беш  80 нафарро ташкил медод, соли 
2018 ба 215 нафар расонида шуд ва дар ин за-
мина масъалаи омодасозии онҳо низ мавриди 
назар қарор гирифт.  Бо ин мақсад Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон аз 24 то 
28 августи соли ҷорӣ курси бозомӯзии раисон 
ва кормандони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру ноҳияҳои вилоятро баргузор намуд. Тайи 
4 рӯз бо иштироки узви КИМ ҲХДТ Хидирзо-
да Махфират, устодон аз Донишкадаи идораку-
нии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Комиссияи Марказии тафтишотӣ, масъулин аз 
мақомотҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, 
Прокуратура, Агентии назорати молиявӣ ва му-
бориза бо коррупсия, Агентии назорати маводи 
нашъаовар, раёсатҳои кишоварзӣ, танзими анъа-
на ва ҷашну маросимҳо, тандурустӣ, шабакаҳои 
баркӣ ва дигар фаъолони хизб ҷиҳати самтҳои 
асосии фаъолияти ҲХДТ бо кормандони ҳизбӣ 
лексия-суҳбат баргузор гардид. Дар вақти бар-
гузории лексия-суҳбатҳо байни кормандону 
омӯзгорон ва масъулини соҳаҳои гуногун саво-
лу ҷавоб баргузор гардид, ки барои фаъолияти 
минбаъдаи кормандони ҳизбӣ дар вақти суҳбату 
вохӯриҳо мусоидат намуд. 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон соли 2018 ҷадвали баргузории курсҳои 
омӯзишии ҳизбиро бо иштироки кормандони 
масъули кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон ва вакилони халқ 
тасдиқ намуд. Дар доираи ин ҷадвал ду мароти-
ба дар 15 шаҳру ноҳияи минтақаи Бохтар ва як 
маротиба дар 10 шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб 
бо иштироки кормандони масъули Дастгоҳи 
КИМ ҲХДТ дар мавзӯъҳои марбут ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ, ки масъалаҳои 
мубрами ҳаёти сиёсиву иҷтимоиро фаро ме-
гиранд, бо иштироки Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон курсҳои омӯзишӣ 
гузаронида шуд.

Инчунин, соли 2018 Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ҷадвали баргузо-
рии семинар-машваратҳои ҳизбиро бо иштиро-
ки ҳамаи роҳбарони сохторҳои ҳизбии вилоят 
тасдиқ намуд. Дар доираи ҷадвали мазкур бо 
ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон дар шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб, Норак, 
Левакант, ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, Но-
рак, Ёвон, Данғара, Темурмалик, Ҷомӣ, Фархор, 
Ҷайҳун, Ҳамадонӣ ва Восеъ семинар-машварати 
ҳизбии вилоятӣ бо иштироки раисони кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбии шаҳру навоҳии вилоят баргузор 
гардид. Дар доираи семинар-машваратҳои маз-
кур масъалаҳои муҳимми фаъолияти ҳизбӣ ва 
вазифагузориҳо дар самти татбиқи самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти ҳизбӣ баррасӣ гардиданд. 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
дар соли 2018 ҷадвали ташкили чорабиниҳои 
сатҳи баланд дар шаҳру ноҳияҳои вилоятро 
тасдиқ намуда, дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 
чорабиниҳо дар сатҳи баланди сиёсӣ вобаста 
ба мавзӯъҳои самтҳои афзалиятноки фаъолия-
ти ҳизбӣ ва таҳкими суботу амният дар ҷомеа 
бо иштироки васеъи аҳли ҷомеа баргузор карда 
шуданд. Баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд 
таваҷҷуҳи васоити ахбори оммаи ғайриҳизбӣ, аз 
ҷумла шабакаҳои телевизионии ҷумҳуриявиро 
низ ба худ ҷалб карда, мақсаду ҳадафҳои со-
зандаи ҳизб дар шабакаҳои телевизионӣ ва дар 
сомонаву нашрияҳои ҳизбиву давлатӣ ба таври 
назаррас инъикос гардиданд. 

муҳтарам аъзои Кумитаи иҷроия, 
Албатта дар шароити имрӯзаи иқтисодию 

иҷтимоӣ ҳеҷ як сохтори давлатию ҷамъиятӣ на-

метавонад бидуни таъмини шароити зарурии 
моддию техникӣ фаъолияти дилхоҳу самара-
бахш дошта бошад. Аз ин рӯ, сохтори вилоятии 
ҳизб ба ин масъала аҳамияти аввалиндараҷа 
зоҳир намуда, тариқи ҳашар оғоз намудани сох-
тмони биноҳои маъмуриро дар мадди аввали фа-
ъолияти худ қарор доданд.  

Ҷойи таъкиди хос аст, ки агар то соли 2017 25 
шаҳру ноҳияи дар вилояти Хатлон ҳамагӣ 8 би-
нои маъмурии ҳизбӣ, аз ҷумла Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияҳои Абдураҳмони Ҷомӣ, Хуро-
сон, Фархор, Носири Хусрав, Қубодиён, Ҷайҳун 
ва шаҳри Левакант мавриди истифода қарор ги-
рифта бошанд, пас соли 2018 сохтмони биноҳои 
маъмурии Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳрҳои Кӯлоб, Норак, ноҳияҳои Ёвон, Темур-
малик, Шаҳритуз, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 
Восеъ, Балҷувон ва Ховалинг бо маром идома 
доранд. Аз ин шумор дар назар аст, ки нимаи 
аввали соли 2019 чор бинои маъмурии ҳизбӣ 
дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Норак, Ёвон ва Во-
сеъ расман ба истифода дода шаванд. Инчунин, 
ҷиҳати дар тавозуни Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Кушониён, 
Дӯстӣ, Панҷ,  Ҷ. Балхӣ  ва Муъминобод биноҳои 
тайёр корбарӣ рафта истодааст. Зимнан, оғози 
корҳои сохтмонӣ аз тарафи кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Данғара ва 
Вахш тибқи тақвимҳои пешниҳодшуда моҳи ян-
вари соли 2019, яъне то Маҷлиси КИМ ҲХДТ 
пешбинӣ гардидаанд, ки анҷоми сохтмони онҳо 
мувофиқи дастуру ҳидоятҳои Раиси муазза-
ми ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 
Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ 
баён карда буданд,  дар муҳлати муайяншуда 
дар назар дошта шудааст.

Ҳамзамон, соли 2018 ноҳияи Ҷайҳун ва 
шаҳри Бохтар соҳиби автомашинаи хизматӣ 
гардиданд, ки ин маврид низ дар рушду нумуи 
кори Кумитаҳои иҷроияи мазкур таъсири мус-
бат мерасонад. Тасмим дорем соли 2019 ҳамаи 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилояти  Хат-
лон пурра ба автомашинаи хизматӣ таъмин 
гардида, дар маҷмуъ бо шароиту имкониятҳои 
хуби техникӣ ба марҳилаи тарғибу ташвиқоти 
пешазинтихоботӣ ворид шаванд.

ҳозирини муҳтарам, 
Дар ин давра ба Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар вилояти Хатлон дар маҷмуъ 119 ҳуҷҷат аз 
ҷумла,  аз КИМ ҲХДТ 32 адад ворид шудааст, 
ки 30 адади онро барқияҳои телефонӣ ташкил 
менамоянд. Аз  шумораи умумии ҳуҷҷатҳои во-
ридгардида 6 ҳуҷҷат назоратӣ буда, рафти иҷрои 
онҳо таҳти назорати доимӣ ва қатъӣ қарор дода  
шудааст. Аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон ба унвонии кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муасисаи 
вилоятиву шаҳрӣ ва ноҳиявӣ 112 адад ҳуҷҷатҳо 
содирот шудаанд, ки 27 адади он барқияҳои 
телефонӣ ба ҳисоб мераванд. 

Дар соли 2018-ум 160 адад фармоишҳои ра-
иси кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
барои фаъолияти ташкилию тарғиботӣ ва моли-
явию хоҷагидорӣ қабул шудаанд.

Оид ба рафти иҷроиши ҳуҷҷатҳои таҳти 
назорат қарордошта сари вақт аз Кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо маълумоту ахборот 
талаб карда шуда, ҳамзамон ба КИМ мунтазам 
ва сари вақт ҷавобҳо ирсол карда шудаанд. Аз 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
ба Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ дар соли 
2018-ум 40  адад мактуб ирсол гардидааст. 

Ба қабулгоҳи ҷамъиятии Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон  ва шаҳру ноҳияҳои 
он дар  соли 2018-ум  25 нафар шаҳрвандон ба 
тариқи хаттӣ ва 1540 нафар ба тариқи шифоҳӣ 
муроҷиат кардаанд, ки ба ҳамаи онҳо дар 
муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонун ҷавоб гардо-
нида шудааст.

Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ 64 нафар 
фаъолони ҳизб ҷиҳати хизмати софдилона-
ву содиқонаашон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои 
Барномавии ҲХДТ бо Сипосномаҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қадрдонӣ 
гардиданд. 

Дар соли ҷорӣ 2 маҷлиси Кумитаи иҷроия 
ва 4 маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи вилоятӣ 
баргузор гардида, ҷиҳати тақвияти фаъолияти 
ҳизбӣ қарорҳои дахлдор қабул ва ба унвонии 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят барои иҷро ирсол карда шуд. Дар ин ра-
диф, 18 маҷлиси машваратии назди Раиси Куми-
таи иҷроия баргузор гардид, ки дар рафти онҳо 
масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ шуда, ҷиҳати рушди 
фаъолияти ҳизбӣ тадбирҳои зарурӣ саривақт 
амалӣ карда шуданд. 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон мин-
баъд низ кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки дастуру 
супоришҳои Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ва Кумитаи Иҷроияи 
Марказии ҳизб дар сатҳу сифати баланд амалӣ 
гардида, сиёсати созандаю бунёдкоронаи Пеш-
вои миллат ва ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилоя-
ти Хатлон ба таври дахлдор татбиқ гарданд.

02.01.2019, шаҳри бохтар



№ 1, 9 январи соли 20198 Њамрози халќ

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: 12860 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

СОЛИ РУШДИ САйёҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА СОЛИ 
ТАқВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ ДАР САТҲИ БАЛАНДИ 

фАРҲАНгИВУ СИёСӢ ҷАМЪБАСТ гАРДИД

Санаи 03.01.2018 дар толори театри 
вилоятии ба номи Ато Муҳаммадҷонови 
шаҳри Бохтар бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсиву 
фарҳангӣ ҷамъбаст намудани Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва Соли 
тақвияти робита бо маҳал ва дар ин ро-
сто ҳавасманд гардонидану супоридани 
ҷоизаҳои «Беҳтарин муаррифкунандаи 
мавзеъҳои сайёҳӣ», «Беҳтарин намоиши 
ҳунарҳои мардумӣ», «Армуғони хатлонӣ», 
«Маликаи Хатлон», «Тарроҳи Хатлон» 
ва “Беҳтарин доиркунандаи чорабинии 
сатҳи маҳал”  чорабинии васеи фарҳангӣ 
баргузор гардид. Дар рафти чорабинӣ ра-
иси Фраксияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Сафарзода Бахтовар Амиралӣ, узви Куми-
таи иҷроияи Марказӣ ва вилоятии ҲХДТ, 
муовини раиси вилояти Хатлон Хидир-
зода Махфират Умар, вакили Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Фирӯза Шарифи, раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ ва дигар 
шахсони расмӣ аз 25 шаҳру навоҳии вило-
ят иштирок намуданд. 

Нахуст меҳмонон ва интирокчиён аз 
намоиши ҳунарҳои мардумӣ, беҳтарин 
намунаи армуғонҳои Хатлон ва аксу 
тасвирҳои аксбардорону рассомони 
шаҳру ноҳияҳои вилоят дидан карда, ба 
ҳунари дасти соҳибкасбон аҳсану офарин 
гуфтанд. Тавре қайд гардид, аксари ин 
ҳунармандон маҳз бо дастгириву сафар-
баркунии сохторҳои ҲХДТ дар шаҳру 
навоҳии вилояти Хатлон аввалин бор на-
мунаи ҳунарашонро дар сатҳти маҳал ва 
баъдан дар сатҳи вилоят ба намоиш гу-
зоштанд.

Баъдан меҳмонон ва иштирокчиён ба 
тамошои барномаи фарҳангии омодана-
мудаи ҳунармандони вилоят даъват карда 
шуданд. Дар рафти барномаи фарҳангӣ 
ҳунармандон бо таносуби ороиши саҳна, 
либоси миллӣ, урфу анъанаҳои мардумӣ 
сурудҳои ҷолибу хушоҳанг сароиданд.

Дар миёни ҳар суруду оҳанг маросими 
супоридани ҷоизаҳо аз тарафи меҳмонону 
шахсони масъул ба беҳтаринҳо сурат ги-
рифт.

Нахуст аз тарафи узви Кумитаи 
Иҷроияи Марказӣ ва вилоятии ҲХДТ, 
муовини раиси  вилояти Хатлон Хидир-
зода Махфират Умар ва ҳунарпешаи шо-

истаи Тоҷикистон Амриддин Кабиров 
ба ғолибони ҷоизаи “Беҳтарин муарри-
фикунандаи мавзеъҳои сайёҳӣ” аз руйи 
ду номинатсия: “Аксбардори беҳтарин” 
(ҷойи аввал Муродова Марҷона аксбар-
дор аз ноҳияи Балҷувон, ҷойи дуюм 
Мирзобаротов Салоҳиддин аксбардор аз 
ноҳияи Муъминобод ва ҷойи сеюм Зоиров 
Сабзалӣ аксбардор аз шаҳри Норак) ва 
“Наққоши беҳтарин”  (ҷойи якум Орифов 
Бобоҷон-наққош аз ноҳияи Муъминобод, 
ҷойи дуюм Саидов Ҷумъахон-наққош аз 
ноҳияи Ш.Шоҳин ва ҷойи сеюм Муро-
дов Азизулло-наққош аз ноҳияи Фархор) 
дар сатҳи тантанавӣ диплом ва ҷоизаҳои 
таъсисдодаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлонро супориданд.

Дар маросими супоридани ҷоизаҳои 
озмуни “Тарроҳи Хатлон” вакили 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Шарифӣ 
рӯи саҳна баромада,  ғолибони озмун 
- ҷойи якум Ахмедова Садбарг-тарроҳ 
аз ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 
ҷойи дуюм Холматова Мастура-тарроҳ 
аз ноҳияи Ш.Шоҳин ва ҷойи сеюм Асое-
ва Маърифат -тарроҳ аз шаҳри Бохтарро 
муаррифӣ ва ба онҳо диплому ҷоизаҳои 
таъсиснамудаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлонро тақдим кард.

Бояд қайд кард, ки барои ҳавасманд 
намудани ҳунармандони маҳал ва 
ҳамзамон зиёд гардидани номгӯи 
армуғонҳо барои сайёҳони хориҷӣ аз та-
рафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон озмуни “Армуғони хатлонӣ” 
эълон шуда буд, ки дар он Абдуллоқулов 
Хуршед-ҳунарманд аз шаҳри Бохтар сазо-
вори ҷойи аввал, Аҳтамова Мушкиниссо-
ҳунарманд аз шаҳри бостонии Кӯлоб ҷойи 
дуюм ва Имомқулова Нафиса ҳунарманд 
аз ноҳияи А.Ҷомӣ ҷои сеюмро соҳиб шу-
данд. Ғолибонро раиси Фраксияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Бахто-
вар муаррифӣ карда, бо диплому ҷоизаҳои 
ҳизбӣ сарфароз намуд. 

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар 
озмуни "Маликаи Хатлон" беш аз 100 
нафар довталабон аз шаҳру навоҳии ви-
лоят иштирок намуда буданд, ки аз ми-
ёни онҳо  Одинаева Моҳира таҳти №60 
аз ноҳияи Ҳамадонӣ соҳиби ҷойи сеюм, 
Қурбонхонова Гулафрӯз таҳти №25 аз 
ноҳияи Ҷайҳун соҳиби ҷойи дуюм ва 
соҳиби шоҳҷоиза нишони “Маликаи 
Хатлон”, яъне ҷойи аввал Қудратова 

Беназир таҳти №94 аз ноҳияи Данғара 
тариқи овоздиҳӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
муайян карда шуданд. Диплом ва 
ҷойизаи ғолибонро ҳунарманди шоистаи 
Тоҷикистон Аловуддин Абдуллоев супо-
рид.

Дар ин росто, ба хотири натиҷагирӣ ва 
ҳавасманднамоии сохторҳои ҳизбии вило-
ят аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон озмуни “Беҳтарин доир-
кунандаи чорабинии сатҳи маҳал” эълон 
ва баргузор гардид, ки Шоҳҷоизаи озмун 
ба хотири ташаббускорӣ дар баргузории 
чорабиниҳои сатҳи баланд бахшида ба 
Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
ва Соли тақвияти робита бо маҳал наси-
би Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ гардид. Кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои 
Кӯлоб, Кушониён, Панҷ, Левакант, Ёвон, 
Н.Хусрав, Ҷ.Балхӣ ва Темурмалик са-
зовори ҷойи якум, Кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Но-
рак, Балҷувон, Вахш, Қубодиён, Фархор, 
Ҷайҳун ва Хуросон сазовори ҷойи дуюм ва 
Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои 
Ҳамадонӣ, Дӯстӣ, Ховалинг, Восеъ, 
Муъминобод, Ш.Шоҳин, Шаҳритуз ва 
Данғара сазовори ҷойи сеюм гардиданд. 
Ҷойиза ва дипломҳои ғолибонро раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ 
супорид. Ҳамзамон, барои иҷроияи бечу-
нучарои дастуру супоришҳои мақомоти 
болоии ҳизб ва нишон додани масъулияти 
баланди корбариву коргузорӣ Парчами 
ифтихории ҲХДТ ба Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ супорида шуд. Ин 
анъана минбаъд низ идома ёфта ҳар сол 
Парчами ифтихории ҲХДТ ба Кумитаи 
иҷроияи фаъолтарин ҳамчун эстафета су-
порида мешавад. 

Дар баробари  диплому ҷоиза аз тара-
фи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон барои сохторҳои ҳизбии ҳамаи 
шаҳру ноҳияҳо як ададӣ компютер бо та-
моми қисмҳои кориаш туҳфа карда шуд.

Дар фароварди чорабинӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ 
ба роҳбарият ва кормандони ҳамаи 
сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон барои 
фаъолияти пурсамар нишон доданашон 
дар соли 2018 изҳори миннатдорӣ баён 
намуда, дар фаъолияти минбаъдаи кориа-
шон барору комёбӣ таманно намуд

Хизматчиёни ҳарбии Нигерия зимни амалиёти 
махсуси худ зиёда аз 200 силоҳбадасти ифротгароро 
нобуд карданд;

Дар қисми ҷанубии Кения зимни амалёти махсу-
си хизматчиёни ҳарбӣ 7 террорист маҳв гардида, дар 
рафти задухӯрди мусаллаҳона ба сокинони осоишта 
осеб нарасидааст; 

Дар Мексика ба ҷони Алехандро Апалисо-раи-
си шаҳри Плекихо суиқасд анҷом дода шуд, ки дар 
натиҷа мавсуф пас аз якуним соат аз интихоб шуда-
наш ба мақоми раиси шаҳр ба ҳалокат расид; 

Дар минтақаи Сайёд ва маркази вилояти Сари-
пули Ҷумҳурии исломии Афғонистон  дар натиҷаи 
задухӯрди мусаллаҳона миёни кормандони сохторҳои 
қудратӣ бо гурӯҳҳои мусаллаҳ зиёда аз 20 нафар аз 
нерӯҳои амниятии Афғонистон ҷон бохта, 23 каси 
дигар захмӣ гардид; 

Аз оғози фасли сармо то кунун дар минтақаҳои 
гуногуни Ҳиндустон, ки сардии ҳаво шабона ба -17 
дараҷа мерасад, аз хунукӣ 113 нафар ба ҳалокат ра-
сида, наздики 200 нафари дигар дар беморхонаҳо 
бистарӣ шудааст;

Дар қисми ҷанубу шарқии шаҳри Манилаи Фи-
липпин ярч фаромада, як деҳаро зер кард, ки дар 
натиҷаи офати табиӣ даҳҳо манзили истиқоматӣ ха-
роб гардида, дар маҷмӯъ аз тӯфон ва обхезӣ 190 ҳазор 
аҳолӣ зарар диданд; 

Киштии боркаши Тайван дар соҳилҳои музофоти 
Джитсияни Ҷумҳурии халқии Хитой ғарқ шуд, ки дар 
натиҷа аз 15 маллоҳ 1 нафар ба ҳалокат расида, 9 каси 
дигар бенишон гардид; 

Шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи хароб гарди-
дани қисме аз бинои баландошёнаи истиқоматӣ дар 
шаҳри Магнитогорскийи Федератсияи Россия ба 13 
нафар расид, ки 4 нафараш тоҷик мебошад, инчунин 
30 каси дигар ҳанӯз бенишонанд;

Дар музофоти Яваи ғарбии Индонезия боришот 
боиси фаромадани ярч гардид, ки бар асари офати 
табиӣ 9 нафар ҷон бохта, беш аз 30 каси дигар бени-
шон шуданд;

Дар Филиппин бар асари тӯфон ва фаромадани 
ярч қариб 90 нафар ба ҳалокат расида, 16 нафари ди-
гар бенишон гардиданд;

Кормандони сохторҳои қудратии Ҷумҳурии ара-
бии Миср зимни амалиёти зиддитеррористӣ  дар 
минтақаҳои гуногуни ин кишвар 40 ифротгароро, 
ки барои анҷом додани амалҳои террористӣ дар 
минтақаҳои сайёҳӣ ва қароргоҳҳои кормандони 
мақомоти қудратии Миср омодагӣ медиданд, нобуд 
карданд; 

Дар Ҷумҳурии Демократии Конго аз оғози соли 
равон то инҷониб 590 нафар ба вараҷаи Эбола муб-
тало шудаанд, ки аз ин миқдор гирифторшудагон 360 
нафар ба ҳалокат расидааст. 


