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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон таҳти 
роҳбарии Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон масъулияти бузурги ватансозиро 
бар дӯш гирифта, ба вуҷуд овардани тафаккури со-
зандаи миллиро аз мақсаду вазифаҳои аслии барно-
мавиаш медонад. Дар ин замина, таҳкими пояҳои 
давлатдории миллӣ бо назардошти барномаҳои ҳизб 
аз маҷмуи манфиатҳои умумимиллӣ иборат буда, да-
рёфти тарзи дурусти корбарӣ ва самти мақсадноки 
фаъолияти идеологӣ ҷиҳати сафарбар кардани нерӯи 
тавонои халқ ба корҳои бунёдкориву ватансозӣ асо-
си фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб меравад.  

Махсусан, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ростои Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи шоиста 

аз 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон дар 
назди худ вазифа гузоштаанд, ки ин рисолати бунёд-
коронаро дар якҷоягӣ бо аъзо ва ҷонибдорони фаъо-
ли ҳизб сарбаландона иҷро кунанд. 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷиҳати мукаммал 
сохтан ва ба низом даровардани фаъолияти идеоло-
гии сохторҳои ҳизбӣ дар асоси дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, шурӯъ аз соли сипаришуда бори 
аввал самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбиро 
барои сохторҳои ҳудуди вилоят, нафақат бо на-
зардошти вазъи маҳал ва афкори ҷомеа, балки бо 
инобати мавқеъ ва ҷойгоҳи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ва рисолати созандагии он кор-

кард, 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 мушкилоти мавҷудаи 
ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз гаравиши ҷавонон ба 
гурӯҳхои террористиву экстремистӣ, нашъамандиву 
нашъаҷаллобӣ, таассубу хурофот, инчунин бекорию 
камбизоатӣ, мубориза алайҳи падидаҳои номатлуби 
ҷомеа, шинохт ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ, зиракии 
сиёсӣ, хизмат дар сафи артиши миллӣ, саҳмгузорӣ 
дар ободонии маҳал, дуруст сафарбар намудани 
корҳои хайру сахо ва ғайра фаъол гардонид. Дар 

Ҳизби Халқии Демократии тоҷикистон таҲти роҲбарии 
Пешвои муаззами миллат муҲтарам Эмомалӣ раҲмон ба сӯи 
созанДагиву обоДонӣ қаДамҲои устувор гузошта истоДааст!

(идома дар саҳифаи 2)

Дар Хатлон беш аз 
6000 иншоот соХта 

мешаваД

обоДии кишвар аз 
масъулияти мо 

вобаста аст!

Паёми навбатии Пешвои 
миллат руҲияи созанДагии 
марДумро баланД барДошт

наҲзатиҲо миллати тоҷикро 
Дубора ба коми баДбаХтӣ 

бурДанианД!

ҲунарманДон аз 
ДастгириҲои Пешвои  

миллат сиПосгузоранД
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абдулло раҲмонзоДа,                 
раиси кумитаи иҷроияи ҲХДт             

дар  вилояти Хатлон
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Пешвои муаззами миллат муҲтарам Эмомалӣ раҲмон ба сӯи 
созанДагиву обоДонӣ қаДамҲои устувор гузошта истоДааст!

марҳилаи навин бошад, амалишавии 
ин самтҳо мафкураи миллиро бо на-
зардошти манфиатҳои миллӣ ташак-
кул дода, ҳамзамон, ин василаи хубест 
барои ҳифзи шаҳрвандон аз хатарҳои 
беруна ва сафарбар кардани сокинон 
ба сӯи ватансозӣ ва эъмори ҷомеаи му-
тамаддин. 

Тавре медонем, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Па-
ёми имсолаи худ солҳои 2019-2021-
ро Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон намуд. Аз 
ин рӯ, бо мақсади дар сатҳу сифати 
баланд амалӣ намудани ин ҳидоятҳо 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон соли 2019-ро барои сохторҳои 
ҳизбии вилоят Соли баланд бардошта-
ни масъулияти шаҳрвандӣ эълон на-
муд. Воқеият нишон додааст, ки танҳо 
шаҳрвандони бомасъулият ҳозиранд 
барои худ ва атрофиён шароити арзан-
даи зиндагиро фароҳам оранд. Ҳисси 
баланди масъулиятшиносӣ аст, ки во-
дор мекунад шаҳрванд уҳдадориҳои 
ҷамъиятиашро бовиҷдонона иҷро 
кунад ва қарзи шаҳрвандии худро бо 
саҳмгузорӣ дар корҳои созандагиву 
ободонӣ адо намояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар муроҷиат ба сокинони сарбалан-
ди кишвар қайд намудаанд, ки: “Мо 
ҳар амали некеро, ки ба шукронаи 
истиқлолияту озодӣ ва соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, барои 
худамон, фарзандонамон, наслҳои 
ояндаамон, Ватани азизу маҳбубамон 
– Тоҷикистон мекунем, зеро ин Ватан 
ва ин давлат аз худи мост ва онро ба 
ҷойи мову шумо каси дигар обод на-
мекунад”.

Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ҳамчун хонаи умеди тамоми тоҷикони 
ҷаҳон дар пайи дастуру ҳидоятҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон рӯз аз рӯз ободу зебо гарди-
да, дар ростои дуруст сафарбар на-
мудани нерӯи тавонои халқ ба корҳои 
созандагиву ободонӣ аз як кишвари 
ақибмондаи ҷангзада ба кишвари обо-
ду рӯ ба рушд табдил ёфтааст.

Ҳамакнун, мо дар раванди 
омодагиҳо ба истиқболи шоиста аз 
30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ватани маҳбубамон Тоҷикистон қарор 
дорем ва ҳарчанд ба ин санаи таърихӣ 

наздиктар мешавем ва ҳарчи ба гузаш-
таи бостониву нави худ амиқтар назар 
мекунем бори дигар ба дурандешии 
Пешвои миллатамон қоил мешавем, ки 
ҳанӯз дар оғози зимоми давлатдориро 
ба даст гирифтан таъкид мекарданд, 
ки дар роҳи ободсозии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ва мустаҳкам кардани 
пояҳои давлатдории миллӣ набояд ба 
умеди қувваҳои беруна бошем. Чунки 
ҳеҷ кас ба ҷойи мо хонаи моро – Вата-
ни моро обод намекунад!

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҳам зодаи Истиқлолият 
буда, аз ҷониби Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 
омили муттаҳидкунандаи нерӯҳои 
солими ҷомеа ба хотири таҳкими 
пояҳои Истиқлолият ва рушду нумуи 
Тоҷикистон таъсис дода шуд. Рисола-
ти асосии он ба созандагиву бунёдкорӣ 
раҳнамун кардани халқ аст.

Бо мақсади истиқболи сазовор аз 
ҷашни барои миллати сарбаланди мо 
бисёр муқаддасу фархунда 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон 
аъзо, фаъолон ва ҷонибдорони Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
саросари кишвар, аз ҷумла вилояти 
Хатлон омодагиҳои ҷиддӣ гирифта, 
сокинони шарафманди вилоятро ба-
рои боз ҳам бештар ободу зебо карда-
ни Ватани азизамон раҳнамоӣ ва са-
фарбар намуда истодаанд.

Аз ҷумла, дар заминаи амалӣ гар-
донидани дастуру ҳидоятҳои Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба хотири  ҳаллу фасли мушкилоти 
мардум, таъмиру тармим ва сохтмо-
ни пулу купрӯкҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, 
муассисаҳои таълимӣ, майдончаҳои 
варзишӣ ва сабзу хуррам гардонида-
ни маҳалли зист бо истифода аз нерӯи 
аъзо, фаъолон, ҷонибдорон ва сокино-
ни маҳал Аксияи тарғиботӣ-амалии 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” эълон гардид. Бояд гуфт, 
сохторҳои ҳизбии вилоят дар даво-
ми соли гузашта дар ҳудуди деҳаву 
маҳаллаҳо бо сокинон наздики ёздаҳ 
ҳазор вохӯриву мулоқот баргузор 
намуда, дар самти дуруст сафарбар 
кардани корҳои хайру сахо ба хо-
тири ҳалли проблемаҳои мавҷудаи 
ҷамъиятӣ ва аз лиҳози маънавӣ омо-
да намудани ҷомеа барои амалӣ гар-
донидани созандагию бунёдкориҳои 
нав ба хотири рушди кишвар замина 
гузоштанд. Дар доираи аксияи ҳизбии 
“Якҷоя ҳал мекунем!” сохторҳои 
ҳизбии вилояти Хатлон вазифадор гар-
дидаанд, ки зимни вохӯриҳо  бо мар-
дум дар маҳал масъалаи сафарбар кар-
дани аҳолӣ ба созандагиву бунёдкорӣ, 
фаъол гардонидани онҳо дар ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда тариқи 
дуруст сафарбар намудани корҳои 
хайру сахо, инчунин дарёфти ҳалли 
масъалаҳои бекорӣ ва фаро гирифтани 
сокинон ба шуғлро дар заминаи руш-
ди хоҷагидорию соҳибкорӣ, корҳои 
хонагию ҳунарҳои мардумӣ тарғиб 
намуда, бо истифода аз қувваи фаъо-
лон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ дар 
ҳалли амалии мушкилоти мавҷуда 
саҳми бевосита гузоранд. Татбиқи 
Аксияи тарғиботӣ-амалии Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таҳти 
унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” то соли 
2021 ба нақша гирифта шуда, аз ин роҳ 
саҳми бештари мардум ҷиҳати ободо-
нии деҳот ва иштироки фаъолона дар 

корҳои созандагиву бунёдкорӣ таъмин 
карда мешавад.  

Воқеан, тавре дида истодаем, дар 
доираи аксияи ҳизбии “Якҷоя ҳал 
мекунем!” бо ҳидоятҳои сохторҳои 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ дар деҳаву 
маҳаллаҳо рӯз аз рӯз суръати тоза касб 
карда истодаанд. Сокинони сарбалан-
ди вилоят рисолати бунёдкории худро 
бараъло дарк намуда, бо ҳисси масъу-
лияти баланди шаҳрвандӣ дар ободии 
макони зисти худ саҳми арзанда мегу-
зоранд. Бо ташаббус ва роҳнамоиҳои 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
навоҳии вилояти Хатлон ҷиҳати 
татбиқи Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал 
мекунем!», ҷадвали алоҳида ташкил 
гардида танҳо дар моҳи январи соли 
ҷорӣ бо ҷалби нерӯи мардум ва аъ-
зову ҷонибдорони ҳизб беш аз 200 
иқдомҳои созанда амалӣ карда шу-
данд. Аз ҷумла, дар ин маврид ба ду-
руст сафарбар кардани корҳои хайру 
сахо аҳамияти аввалиндараҷа дода 
шуда, сокинон ба ҷойи баргузории 
маъракаҳои пурдабдабаи азодорӣ 
(сартахтагӣ, серӯзагӣ, ҳафт, чил, сари 
сол ва ғайра) ба хайрҳои ҷория рӯ 
оварда, роҳҳои байни деҳаҳоро санг-
фарш намуданд, пулҳои вайроншу-
даро таъмир карданд, қад-қади роҳҳо 
ниҳол шинониданд, дасти дармонда-
гону ятимонро гирифтанд ва монанди 
инҳо.

Корҳое, ки ҷиҳати иҷрои қисмати 
амалии аксияи “Якҷоя ҳал мекунем!” 
дар доираи ҷадвали чорабиниҳои 
сатҳи маҳал дар давоми нимсолаи яку-
ми соли 2019 бо ҷалби оммаи васеи 
сокинон пешбинӣ шудаанд, аз инҳо 
иборатанд:

Тоза кардани ҷӯю заҳбурҳо, поки-
заву гулзор намудани маҳалли зист, 
оромгоҳ ва ҷойҳои таърихӣ, шино-
нидани дарахтони ҳамешасабз, ран-
гу оҳак кардани қисмати берунии 
дару девори ҳавлиҳо, сангфарш кар-
дани роҳҳои байни деҳаву маҳалла, 
гаҷкорӣ ва андова кардани девори 
ҳавлии шахсони маъюбу бепара-
стор, таъмиру обод сохтани ҷойҳои 
ҷамъиятии маҳалла, мусоидат дар бар-
гузории тӯйи хонадоршавии ҷавонони 
ниёзманд, қисман таъмир намуда-
ни ҷойҳои таъмирталаби мактаб 
(ойинабандӣ кардани тирезаҳо, иваз 
намудани дару тирезаҳои фарсуда, 
ранг кардани фаршу деворҳо, насби 
шиору овезаҳои мувофиқ ва ғайра), 
харидани мизу курсии дарсӣ барои 
мактабҳо, тахтаи синф ва дигар маво-
ди аёнӣ, ашёи хониш ва сару либоси 
мактабӣ ба кӯдакони ятиму камбизо-
ат, харидан ва ба китобхонаҳои мак-
таб ва ҷамоату деҳаҳо туҳфа намудни 
китоб (миқдори ин корҳо мувофиқи 
имконият аз ҳисоби харҷҳое, ки барои 
маъракаороиҳо пешбинӣ шудааст), 
бунёди иншооти иҷтимоӣ, канда баро-
вардани хати оби нӯшокӣ, расонидани 
кӯмак ба ятимохона ва хонаи пирон-
солон, сохтани майдончаҳои варзишӣ, 
ҷой барои бозии кӯдакон, ҳамзамон, 
мусоидат ба амалишавии нақшаи 
корҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии 
Тоҷикиситон ва дигар амалҳои хайри 
ҷамъиятӣ тибқи салоҳдид ва эҳтиёҷоти 
ҷомеа.

Бо истифода аз фурсат, аз тамо-
ми сокинони шарафманди вилояти 
Хатлон даъват ба амал меорем, ки 
бо нишон додани масъулияти балан-
ди шаҳрвандӣ дар ин самт якҷоя бо 

сохторҳои ҳизбӣ ва фаъолони ҷомеа 
кор бурда, дар ободии кишвар саҳм 
гузоранд.

Барои устувор нигоҳ доштани ро-
бита бо аҳолӣ ва доимӣ намудани 
корҳои ободонӣ дар деҳаву маҳаллаҳо, 
инчунин мунтазам корбарӣ наму-
дан бо аҳолӣ, шарҳу тавзеҳи дуру-
сти иқдомҳои роҳбарияти кишвар, 
раҳнамоӣ намудани халқ ба созанда-
гию бунёдкорӣ, мусоидат дар ҳалли 
проблемаҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ, 
барқарор кардани иртибот бо қишрҳои 
гуногуни ҷомеа, таъмини робитаи до-
имии мардум бо мақомоти давлатӣ та-
вассути ҳизб ва ба ҳамин васила боло 
бурдани ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ 
дар заминаи ҳамаи деҳаву маҳаллаҳои 
ҳудуди вилоят ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ таъсис дода шуданд. Бо истифо-
да аз ин имкониятҳо сокинон метаво-
нанд масъалаҳои дар деҳаву маҳаллаҳо 
мавҷудбударо якҷоя бо сохторҳои 
ҳизбӣ ҳаллу фасл намоянд. Дар ин ро-
сто шиорҳо дар кору амали ҳаррӯзаи 
мо мебояд ба ин шакл бошанд:

-Деҳаи ободи ман хонаи ободи ман 
аст – якҷоя деҳаамонро мисли хона-
амон обод месозем! (таъмири роҳу 
пулҳо ва дигар корҳои ободонӣ дар 
ҳудуди деҳа);

-Об манбаи ҳаёт аст –дар бунёду 
азнавсозии нуктаҳои обрасонӣ якҷоя 
саҳм мегузорем! (Таъмиру азнавсозии 
объектҳои обрасонӣ);

-Мактаб боргоҳи илму маърифат 
ва макони таълиму тарбияи фарзан-
донамон аст – дар ободии он якҷоя 
саҳм мегузорем! (Сохтмон ва таъмиру 
азнавсозии мактабҳо, харида додани 
мизу курсӣ ва воситаҳои аёнӣ ба ҷойи 
маъракаҳои пурдабдабаи маросимҳои 
азодорӣ);

-Мо миллати фарҳангиву бомада-
ният ҳастем ва якҷоя дар рушди соҳаи 
фарҳанг саҳм мегузорем! (Сохтмон ва 
азнавсозии муассисаҳои фарҳангиву 
иҷтимоӣ, кӯмак ба китобхонаҳо, да-
страс кардани асбобҳои мусиқӣ ва 
ғайра);

-Ман одами поквиҷдонам – пора 
додан ва пора гирифтанро маҳкум ме-
кунам. Якҷоя ба муқобили коррупсия, 
ки монеи рушду созандагӣ мегардад, 
мубориза мебарем!

-Ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз 
хоҷагидориву кишоварзӣ вобаста аст 
– якҷоя аз замин самаранок истифода 
бурда, дастархони худро пурфайзу ба-
ракат мегардонем! (афзалият додан ба 
рушди хоҷагидорӣ ба ҷойи рафтан ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ);

-Ҳунарманд доимо ба ҷойи кор 
таъмин аст – якҷоя ҷавононро ба 
ҳунармандиву корҳои хонагӣ ташвиқ 
ва ҷалб менамоем! (ривоҷу равнақ до-
дани ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун соҳаи 
даромаднок бо истифода аз имтиёзҳои 
давлатӣ). 

Дар охир аз Шумо ҳамватанони 
гиромӣ даъват ба амал меорем, ки биё-
ед дар якҷоягӣ дар корҳои созандагиву 
бунёдкорӣ бо ҳисси баланди масъули-
яти шаҳрвандӣ саҳми сазовори худро 
гузорем!

Биёед миллати тоҷикро ба ҷаҳониён 
ҳамчун миллати меҳмондӯсту 
бофарҳанг муаррифӣ намуда, 
сайёҳонро дар деҳаву хонаи ободу 
гулгулшукуфони худ пазироӣ кунем!

Биёед бар пояи дастуру ҳидоятҳои 
созандаи Пешвои миллат Ватанамон-
ро ободтар созем!

(идома аз саҳифаи 1)
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Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 
санаи 26.12.2018 ироа гардид, та-
моми мавзӯъҳои муҳимми ҳаёти 
сиёсиву ҷамъиятии мардуми киш-
варро дар бар гирифта, таҳлил 
ва дастуру супоришҳои дар он 
зикргардида роҳи ҷомеаро барои 
расидан ба ҳадафҳои минбаъ-
даи ватансозӣ равшан сохт, ки аз 
ҷониби аҳли ҷомеа ҳамчун барно-
маи мукаммали бунёдӣ ва роҳнамо 
барои ояндаи неки кишвар ниҳоят 
самимӣ пазируфта шуд.

Муҳтавои Паём хеле васеъ 
буда таваҷҷуҳи ҷомеа вобаста ба 
мавзӯъҳои дар он баррасигарди-
да зиёд аст, вазифаи мо фаъолон 
ва ҳизбиён аз он иборат аст, ки 
шарҳу тавзеҳи онро дар миёни 
аҳолӣ ба таври фарогир ба роҳ 
монда, халқро ҳамчун нерӯи бу-
зурги пешбарандаву ободкор 
барои анҷоми вазифаҳои муай-
яншуда сафарбар намоем. Па-
ёми навбатӣ аз дастовардҳои  
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи 
расидан ба ҳадафҳои миллӣ башо-
рат дода, дар ин росто таъкидҳои 
судманд баён карда шуд. Сарвари 
давлат саноатикунонии босуръати 
кишварро ҳадафи чоруми миллӣ 
эълон карда, таъкид намуданд, ки 
то соли 2030 ҳиссаи соҳаи сано-
ат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
бояд ба 22% расонида шавад. Дар 
ин муддат амалишавии нақшаи 
гузариши кишвар аз шакли аграрӣ 
ба индустриалӣ – аграрӣ пешбинӣ 
гардидааст. Ин омил барои Кӯлоби 
бостонӣ низ ниҳоят муҳим буда, 
маҳз бо ин роҳ метавонем мар-
думро бо ҷои кори доимӣ ва ма-
оши муносиб таъмин намоем. 
Ҳамзамон, бо дастури Пешвои 
миллат ҷиҳати дастгирии минбаъ-
даи соҳибкорон дар кишварамон 
“300 рӯзи ислоҳот оид ба дастги-
рии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани 
фазои сармоягузорӣ” амалӣ кар-
да мешавад. Ин тадбирҳо боиси 
рушди иқтисоди миллӣ гардида, 
Тоҷикистонро аз кишвари рӯ ба 
рушд ба марҳилаи нави тараққиёт 
ворид месозад.

Истиқлолияти коми-
ли энергетикӣ ҳамчун ҳадафи 
муҳимми стратегӣ пайваста дар 
мадди назари Пешвои миллат 
қарор дошта, бо сиёсати хирад-
мандона ва дастгириҳои пайги-
ронаи Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар даврони 
соҳибистилолӣ халқ ба орзуи де-
ринтизори худ расид. Дар ин миён 
суханони пурарзиши Сарвари дав-
латро мехоҳам ёдрас намоям, ки 
чунин гуфтаанд: “Он рӯз дур нест, 
ки дар партави нури Роғун парча-
ми Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ва тоҷи заррини давлати тоҷикон 
ҷилои тозае хоҳад гирифт”. 
Соли гузашта, дар арафаи сол-

гарди Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо иштиро-
ки бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва намояндагони 
воломақоми кишварҳои 
гуногуни олам агрегати 
аввали НБО-и Роғун ба ис-
тифода дода шуд, ки ин да-
стовард яке аз масъалаҳои 
меҳварии Паёми навбатӣ 
буд. Ҳамзамон қайд гар-
дид, ки имсол агрегати 
2-юми НБО-и Роғун ба кор 
дароварда мешавад. Ба кор 
даровардани НБО-и Роғун 
натанҳо барои мамлакати 

мо, балки барои рушди давлатҳои 
минтақа низ мусоидат хоҳад на-
муд.

Дигар масъалаи дар Паёми 
имсола баррасигардида ин раван-
ди боло рафтани муносибатҳои 
Тоҷикистону Ӯзбекистон мебо-
шад, ки Пешвои миллат чунин 
изҳор доштанд, ки “Ба ин дасто-
вард мо баъди мулоқоту музоки-
роти дуҷониба, сафарҳои давла-
тии роҳбарони ҳар ду давлат ва ба 
имзо расидани созишномаи шари-
кии стратегӣ байни кишварҳои бо 
ҳам дӯсту бародар муваффақ гар-
дидем, ки дар натиҷа рафтуомади 
озодонаи мардум таъмин гардида, 
дар зарфи нӯҳ моҳ беш аз дую-
ним миллион нафар шаҳрвандони 
ҳар ду кишвар ба дидори хешу 
табори худ муяссар шуданд ва 
ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ 
ва гуманитарӣ бамаротиб таҳким 
ёфтанд”.

Аз ин нуқтаи назар бармеояд, 
ки тақвияти робитаи дӯстона ва 
барқарор кардани муносибатҳои 
судманд бо дигар давлатҳои олам, 
махсусан бо кишварҳои ҳамсоя 
роҳи ҳалли аксар мушкилотҳо 
буда, барои рушди ҳамаи 
ҳамсоядавлатҳо низ судманд ме-
бошанд.

Муҳим будани дигар масъа-
лае, ки дар Паём зикраш рафт ин 
расман оғоз гардидани татбиқи 
ташаббуси чоруми ҷаҳонии 
Тоҷикистон дар Рӯзи байналми-
лалии захираҳои дар соҳаи об - 
«Даҳсолаи байналмилалии амал 
«Об барои рушди устувор, солҳои 
2018-2028» бо иштироки Роҳбари 
давлат дар Маҷмааи умумии Со-
змони Милали Муттаҳид ба шумор 
меравад, ки чунин ташаббусҳои 
созандаи сатҳи ҷаҳонӣ обрӯ ва 
нуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам 
баландтар менамояд.

Пешвои муаззами миллатамон 
дар ҳалли яке аз масъалаҳои гло-
балии ҷаҳон, яъне масъалаи ис-
тифодаи самараноки об дар сатҳи 
ҷаҳонӣ пешсафу ташаббускор 
мебошанд, ки ин боиси ифтихори 
мост.

Дар ин замина дастур доданд, 
ки “...тибқи нақшаи корҳои со-
зандагиву ободонӣ ба муносибати 
30-солагии Истиқлолияти давлатӣ 
дар баробари сохтмон ва таъми-
ру тармими иншооти таъиноти 
иҷтимоӣ, инчунин, мушкилоти 
таъминоти аҳолӣ бо оби боси-
фати ошомиданӣ дар маҳалҳои 
аҳолинишин, махсусан, деҳот бояд 
ҳал карда шаванд”. Албатта, бо 
иҷрои дастуру супоришҳои Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аҳолии бархе аз деҳаю маҳаллаҳои 
шаҳри Кӯлоб низ бо оби тозаи 
нӯшокӣ таъмин гардида истода-
анд. Имсол ва минбаъд низ ҷиҳати 

таъминоти аҳолӣ бо оби босифати 
ошомиданӣ дар маркази шаҳр ва 
деҳаҳои Кӯлоб корҳо идома меё-
банд.

Зимни ироаи Паём Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо қаноатмандӣ дар муроҷиат ба 
халқи шарафманди Тоҷикистон 
мужда доданд, ки “Бо арзи 
эҳтирому самимият ва миннатдорӣ 
ба мардуми шарифи Тоҷикистон, 
аз ҷумла соҳибкорону тоҷирон 
ва дигар шахсони хайрхоҳу 
ҳимматбаланд барои ташаббусҳои 
созанда мехоҳам як нуктаро таъ-
кид намоям: ба раванди созан-
дагии Ватан ҳар як шаҳрванди 
бонангу номус бояд саҳмгузор бо-
шад ва ҳар фарди ҷомеа бояд кас-
бу ҳунаре дошта бошад, ки бо ис-
тифода аз он зиндагии худро пеш 
барад.

Мо барои ҳар шахсе, ки 
мехоҳад касбу ҳунар, нияту нақша 
ва қобилияту истеъдоди худро 
амалӣ гардонад, яъне ҷиҳати 
худтатбиқкунии шаҳрвандон ша-
роити мусоид фароҳам меорем.

Мо ҳар амали некеро, ки ба 
шукронаи истиқлолияту озодӣ 
ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ 
анҷом медиҳем, барои худамон, 
фарзандонамон, наслҳои оянда-
амон, Ватани азизу маҳбубамон 
– Тоҷикистон мекунем, зеро ин 
Ватан ва ин давлат аз худи мост ва 
онро ба ҷойи мову шумо каси ди-
гар обод намекунад”.

Аз суханони пурмуҳтавои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бармеояд, ки бо сиёсати 
дурандешона ва башардӯстонаи 
худ чун ҳамешагӣ барои мардуми 
кишвар ғамхорӣ менамоянд ва та-
моми нерӯи бузурги хешро барои 
давлатсозию беҳтарнамоии сатҳу 
сифати зиндагии ҳар як сокини 
мамлакат равона намудаанд.

Мавриди зикр аст, ки дар сам-
ти татбиқи амалии Паёми Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
яъне аз Паём то Паём корҳои му-
айянеро ба анҷом расонида, дар 
аксари маҳаллаю деҳаҳои ҳудуди 
шаҳри Кӯлоб бо ҷалби сокинон 
ва соҳибкорону шахсони сахо-
ватпеша иншоотҳои гуногуни 
иҷтимоию маишӣ сохта ба исти-
фода дода шуд, ки барои таъсиси 
ҷойҳои нави корӣ ва ободу зебо 
шудани Кӯлобшаҳри бостонӣ 
нақши созгор гузошт.

Бо итминон метавон гуфт, ки 
Паём барнома ва дастурамали 
корбарӣ буда, масъулияти ҳар яки 
моро барои хизмати софдилона 
дар назди халқу Ватан баланд ме-
намояд.

Минбаъд низ мо то соли 2021 
барои истиқболи шоистаи ин 
ҷашни муқаддасу мубораки миллӣ, 
яъне 30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар асоси дастуру супоришҳои 
Пешвои муаззами миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои 
зиёди ободониву созандагиро дар 
шаҳри Кӯлоб ба нақша гирифтаем, 
ки онҳоро бо азму ирода ва нан-
гу номуси ватандорӣ марҳила ба 
марҳила амалӣ хоҳем кард.

Хайрулло Амонулло  
- узви Кумитаи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон

Паёми Пешвои миллат барномаи муккамали 
бунёДӣ ва роҲнамо барои оянДаи неки кишвар аст

Паёми навбатии Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати  миллӣ-  
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раи-
си муаззами ҳизб муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки санаи 26 декабри соли 
2018 ироа гардид,  ҳадафу 
барнома ва самтҳои  меҳвари 
фаъолияти мардум кишварро 
барои боз як соли дигар ва 
дар умум барои солҳои мин-
баъда дақиқу мушаххас на-
муд.

Боиси таваҷҷуҳи  хос аст, 
ки Пешвои миллат Паёми им-
солаи худро бо ишорат ба се 
рӯйдоди муҳиму хотирмони 
таърихӣ ва рамзи накӯиву 

саодат ва хушбахтии марудми 
тоҷик, ки дар давоми соли 2018 
роҳандозӣ  гардиданд, оғоз наму-
данд.

 Аввалан, оғози «Татбиқи 
ташаббуси чоруми ҷаҳонии 
Тоҷикистон дар соҳаи об- 
Даҳсолаи байналмилалии амал 
«Об  барои рушди усутвор, солҳои 
2018-2018», сониян ба кор ан-
дохтани чархаи якуми Нерӯгоҳи 
барқии обии «Роғун» ҳамчун ин-
шооти тақдирсози аср ба ояндаи 
дурахшони Тоикистон,  ки бо 
шарофати он орзуи чандинсолаи 
мардуми шарифу  заҳматкаши 
миллати тоҷик амалӣ гардид ва 
ниҳоят ҳалли  масъалаҳои зиё-
да аз ду даҳсола ба вуҷудомадаи 
сиёсиву  иқтисодӣ ва тиҷоратӣ 
бо ҷумҳурии ба мо дӯсту бародар 
Ӯзбекистон дар ҳаёти иҷтимоию 
иқтисодӣ ва маънавии мардум 
маҳсуб меёбанд.

Ин се рӯйдоди муҳими 
таърихӣ дар саранавишт ва  таъ-
риху миллату  кулли мардуми 
тоҷик бо ҳарфҳои заррин  то 
абад навишта хоҳанд шуд, чунки 
ин рӯйдодҳои таърихӣ бо оғози 
марҳилаи тозаи таҳаввулоти 
Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо 
заминаҳои устувор гузошта, дар 
таъмини нуфузу мақоми баланди 
кишвар ҳамчун давлати ташаббу-
скори сатҳи ҷаҳонӣ  таъсиргузор 
хоҳанд буд.

Дар Паёми имсолаи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-  Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҳизб  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон зикр  гардид, ки «Бо 
мақсади вусъат бахшидан  ҷиҳати 
рушди  инфрасохтори соҳаи 
сайёҳӣ  дар ҳама минтақаҳои мам-
лакат ва  андешидани тадбирҳои 
иловагӣ ва бо дарназардошти за-
рурати  инкишофи  инфрасохто-
ри деҳот пешниҳод менамоям, 
ки солҳои 2019-2021 «Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» эълон карда шаванд».

Ҳамзамон, дар  Паёмашон 
Сарвари давлат дар робита бо 
дарназардошти аҳамияти  соҳаи 
саноат дар ҳалли масъалаҳои 
иқтисодиву  иҷтимоӣ ва таъсиси 
ҷойҳои нави корӣ пешниҳод  на-
муд, ки саноатикунонии босуръа-
ти кишвар ҳадафи чоруми миллӣ 
эълон шавад.

Дар воқеъ, мо ба ҳамаи ин 
ҳадафҳои наҷиби фардосоз, инчу-
нин татбиқи барномаҳои бузурги 
давлатӣ танҳо дар сурате  мушар-
раф мегардем, ки мутахассисони 

ҷавобгӯ ба замони  муосир омода 
намоем. Чӣ тавре дар Паём Пеш-
вои миллат зикр намуданд: «Мо 
ба соҳаҳои илму маориф эътибори 
аввалиндараҷа дода,  ислоҳотро 
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бо  
маром идома медиҳем ва муш-
килоти мавҷударо давра ба давра 
бартараф менамоем».

Масъулияти тайёр намуда-
ни  мутахассисон пеш аз ҳама 
ба  души омӯзгорони соҳибкасб, 
хирадманду соҳибтаҷриба  
вобастагӣ дорад. 

Пешвои миллат борҳо таъ-
кид намуда буданд, ки омӯзгор ё 
мурррабиву тарбиятгар ҳеҷ гоҳ 
ҳуқуқи хато намуданро надорад 
ва бояд дар амри иҷрои рисолати 
пешбарандаи ҷомеа будани хеш 
ҳамеша дар талош бошад.

Ҳамзамон, Пешвои мил-
лат Перзиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҳизб  муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни ироаи Паёми имсолаи худ 
чунин таъкид  намуданд: "Мо 
бояд аз истиқлолияту озодӣ ва 
соҳибватаниву соҳибдавлатӣ 
шукрона намоем. Шукронаи 
Ватани азизу соҳибихтиёр ва 
маҳмубамонро ба ҷо орем, бо 
дарназардошти вазъи нооро-
ми минтақа ва ҷаҳон зиракиву 
ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳем, 
Ватанамонро сидқан дӯст дошта, 
ба давлати соҳибистиқлоламон 
содиқу сазовор бошем, тамоми 
саъю талоши худро ба хотири 
пешрафту нерӯманд гардонидани 
он ва дар арсаи  байналмилалӣ боз 
ҳам баланд бардоштани нуфузу 
эътибори Тоҷикистони азизамон 
равона кунем».

Дар ҳақиқат ин гуфтаҳои 
оқилонаву хирадмандонаи  Сар-
вари давлат ҳамаи  моро вазифа-
дор менамояд, ки аз сулҳу  суб-
бот, оромии диёр, дастовардҳои 
замони соҳибистиқлолӣ  шукрона 
намуда, ба қадри ин давлату сар-
замин бирасем.

Дар ин замина мардуми 
заҳматкашу меҳнадӯсти ноҳия  бо 
истифода аз ҳамаи имкониятҳо 
дар татбиқи сиёсати  хирадман-
донаи Раиси муаззами ҲХДТ дар 
рушду нумӯи ноҳия ва дар маҷмуъ 
Ватани азизамон-Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ҳамеша саҳми бо-
сазои  худро хоҳанд гузошт.

маҳмадюнус  САйфуДДинзоДА 
- узви Кумитаи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон

Пешвои миллат: «ба сокинони 
сарбаланДи мамлакат зинДагии  

Пурнишот орзу менамоям»
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ДАр роСТои Соли бАлАнД бАрДошТАни мАСъулияТи шАҲрвАнДӣ  

Бо иштироки корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халкии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ пай-
васта Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 

«Якҷоя ҳал мекунем!» бо 
мақсади тозаву озода на-
мудани ду тарафи шоҳроҳи 
ноҳия баргузор карда меша-
вад. 

Сокинони ноҳия, аз  
ҷумла фаъолон, аъзо ва 

ҷонибдорони ҲХДТ аз 
ташкилоту муассисаҳо  дар 
рӯзҳои истироҳатӣ бо ис-
тифода  аз обу ҳавои мусо-
ид  ба ҳашари дастаҷамъона 
баромада, баҳри ободонии 
маҳалли зисти худ камари 
ҳиммат бастанд. 

Бояд тазаккур дод, ки 
чунин иқдомҳои созанда дар 
доираи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!”  дар 
оянда низ пайваста анҷом 
дода мешаванд. 

н.Ҷ.бАлХӣ

обоДии кишвар аз масъулияти баланДи 
ватансозии мо вобаста аст!

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Темурмалик  бо 
мақсади сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дар доираи татбиқи қисмати 
тарғиботӣ -амалии Аксияи 
ҳизбӣ таҳти унвони  «Якҷоя 
ҳал мекунем!» ҳамчунин  
бобати иҷрои ҷадвали 
тасдиқгардидаи  баргузории 
вохӯрию мулоқотҳо,  оид ба 
баланд бардоштани масъу-
лияти шаҳрвандӣ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Маҳаллаи №10»  вохӯрии 
навбатиро бо сокинони 
маҳал баргузор намуд. 

Дар рафти мулоқот 
самтҳои  афзалиятноки фа-

ъолияти ҲХДТ, Паёми на-
вбатии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон,  
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон,  Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ   мавриди баррасӣ 
қарор дода шуданд. 

Баъдан вобаста  ба  
татбиқи қисмати тарғиботӣ- 

амалии Аксияи ҳизбӣ таҳти 
унвони  «Якҷоя ҳал меку-
нем!» бо ташаббуси раи-
си ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии «Маҳаллаи №10» 
Алматова Сангимоҳ   соки-
нон ва фаъолони ҲХДТ ба 
ҳашари дастаҷамъона баро-
мада, дар корҳои ободонӣ 
ва нармкунии замин бо 
мақсади кабудизоркунӣ 
саҳм гузоштанд. 

н.ТЕмурмАлиК

 сокинони маҲал аз нуктаҲои асосии  Паём 
барХӯрДор гарДиДанД 

Дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии «Маркази тибби 
Сино»-и ҷамоати деҳоти 
Тоҷикободи ноҳияи Вахш  
оид ба  шарҳу тавзеҳ ва 
татбиқи  Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ вохӯрии таъсирбахш 
доир карда шуд.  

Дар вохӯрии мазкур 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия Одилҷон 
Маҳмадов, мудири шуъбаи 
кор бо ҷавонони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Даминов Илҳом иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Масъулин  иброз 
доштанд, ки яке аз 
дастовардҳои хотирмони 
соли сипаришуда ин ба кор 
андохтани агрегати яку-
ми Нерӯгоҳи барқи обии 

Роғун мебошад, ки Пешвои 
миллат дар Паёмашон  ба 
Маҷлиси Олӣ қайд карданд: 
«Ба кор андохтани агрега-
ти якуми Нерӯгоҳи барқи 
обии Роғун, яъне иншооти 
тақдирсози аср ва ояндаи 
дурахшони Тоҷикистон, 
ки ба шарофати он ор-
зуи чандинсолаи марду-
ми шарифу заҳматқарини 
тоҷик амалӣ гардид, иб-
тидои гардиши куллӣ дар 
таърихи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ва як қадами 

устувору бузурги кишва-
ри мо дар самти расидан 
ба ҳадафи якуми страте-
гии миллӣ-истиқлолияти 
энергетикӣ ба ҳисоб мера-
вад».

Дар охир ҷиҳати дар 
амал  татбиқ намудани  
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» бо иштироки 
кормандони ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ қисмати зами-
ни ташкилот нарм ва тозаву 
озода карда шуд.

н.вАХш

як қаДами устувору бузурги кишвари мо Дар 
самти расиДан ба ҲаДафи сеюми стратегии 

миллӣ-истиқлолияти Энергетикӣ

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ  дар доираи ҷадвали 
баргузории хонишҳои сиёсӣ 
ва вохӯриву мулоқот дар 
ташкилоту муассисаҳо ва 
деҳаву маҳаллаҳо дар таш-
килоти ибтидоии «Ибрат»-и 
ҷамоат деҳоти Тугарак  оид 
ба муҳтавои Паёми Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
мамлакат бо иштироки раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Восеъ Сафарова 
Ҳафиза, мудири шуъбаи кор 
бо занон ва ҷавонони Куми-
таи иҷроия Манучеӽри Хур-
шед хониши сиёсӣ баргузор 
гардид.

Зимни баргузории он 

Сафарова Ҳафиза атрофи 
самтӽои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизбӣ, нуктаҳои 
асосии Паёми Пешвои мил-
лат, Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси  Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  суханронӣ на-
муда,  қайд кард, ки Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раӽмон дар Паёми имсолаи 
худ қайд намуданд, ки «Мо 
минбаъд низ  мақоми занон-
ро дар ҷомеа баланд бар-
дошта, мавқеи онҳоро дар 
татбиқи сиёсати иҷтимоии 

давлат дастгирӣ менамоем». 
Ҷавобан ба ин ғамхориӽои 
Пешвои миллат мо занонро 
зарур аст, ки барои ободонӣ 
ва пешравии Ватани азиза-
мон саҳми арзандаи худро 
гузорем.

Дар охир  20-нафар за-
нони  деҳа бо хоҳиши худ 
барои шомил шудан ба сафи 
ҲХДТ ба унвонии Куми-
таи иҷроияи ноҳиявии ҳизб  
ариза пешниҳод намуданд, 
ки онҳо бо хушнудӣ пази-
руфта шуданд. 

н.воСЕъ

Пешвои миллат: мавқеи занонро Дар 
татбиқи сиёсати иҷтимоии Давлат Дастгирӣ 

менамоем

Тибқи нақша-
чорабиниҳои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Данғара дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Сино”-и Донишгоҳи дав-
латии тиббии Хатлон оид ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҳизбӣ бо иштиро-
ки Каримов Пирмуҳаммад  
раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон дар ноҳияи 
Данғара хониши сиёсӣ бар-
гузор гардид. 

Дар он атрофи Па-
ёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба самтҳои асосии си-
ёсати дохилӣ ва хориҷии 

оянДаи Давлат аз мутаХассисони сатҲан 
касбӣ вобастагии амиқ ДораД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба-
ланд бардоштани сифати 
таълим ва идораи сифати 
таҳсилот, омодасозии му-
тахассисони сатҳан касбӣ 
ва ҷавобгӯ ба талаботи бо-
зори озоди меҳнат, пешги-
рии бемориҳои сироятӣ, аз 
қабили ВНМО/БПНМ, рио-
яи қонунҳои миллӣ, пешги-
рии шомилшавии ҷавонон 
ба ҳизбу ҳаракатҳои иф-
ротию тундгаро, фарҳанги 
истифодабарии сомонаҳои 

иҷтимоӣ, саҳмгузорӣ дар 
корҳои ободонӣ бахши-
да ба истиқболи сазовори 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар партави 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!”, эҳё ва руш-
ди ҳунарҳои мардумӣ 
суханронӣ карда шуд.

н.ДАнҒАрА

Ҷиҳати иҷрои саривақ-
тии дастуру супоришҳои 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон оид ба баргузор на-
мудани чорабинии сатҳи 
баланд дар ростои “Соли  
баланд бардоштани масъ-
улияти шаҳрвандӣ” бо иб-
тикори Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Панҷ чорабинии сиёсӣ таҳти 
унвони “Мардум дар роҳи 
созандаи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
қадам мениҳанд!”роҳандозӣ 
гардид.

Дар вохӯрии мазкур 
ҷавонон, фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб, корман-
дони ташкилотҳои ибтидо-
ии тобеи ҷамоати шаҳрак 
иштирок намуданд. 

Сараввал раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Панҷ Файзи-

ев Каримҷон баромад на-
муда, оид ба вазифаҳои 
аввалиндараҷаи ҳизбиён, 
ки аз муҳтавои Паёми  на-
вбатии Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бармеоянд, 
андешаронӣ намуд.

 Баъд аз баромадҳои 
судманд иштирокдоро-
ни ҳамоиш барои иҷрои 
корҳои амалӣ  сафарбар 
гардиданд. Дар ин рӯзи 
ободонӣ сокинон бо тоза 

кардани ҷӯйҳои обгузар, 
нарм кардани бехи дарах-
тон, шинондани ниҳолҳои 
мевадиҳанда ва ороишӣ, 
кашидани ҷўи обгузар, ши-
нондани гулу гулбуттаҳои 
ороишӣ машғул шуданд. 

Бо ин кори дастаҷаъмона 
сокинони ноҳия дар ободии 
диёри азизи худ Тоҷикистон 
каме ҳам бошад саҳмгузор 
шуданд.

н.ПАнҶ

марДум Дар роҲи созанДаи ҲХДт талош
варзиДа истоДаанД!

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии «Роҳнамо»-и  
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри 
Бохтар оид ба  баррасии 
мазмуну муҳтавои Паё-
ми навбатии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат,  Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
бо аъзои ҳизб дар маҳаллаи 
«Ғайрат» вохӯрӣ баргузор 
гардид.

Дар ин вохӯрӣ  муо-

вини раиси шаҳр, вакили 
Маҷлиси вакилони халқи 
шаҳри Бохтар Абдуназарзо-
да Шоиста, вакили Маҷлиси 
вакилони халқи шаҳри Бох-
тар Арзиқулов Турдиназар 
ва мудри шуъбаи кор бо 
ҷавонони  Кумитаи иҷроияи  
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар шаҳри 
Бохтар Асадуллозода Ватан 
иштирок дошта, дар бораи 
нуктаҳои асосии Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ташаббусҳои 
неку ояндасози  Роҳбари 
давлат ва дар бораи 
Даҳсолаи байналмилалии 
амал “Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028”, 
инчунин эълон гардидани 
солҳои 2019-2021 Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
андешаронӣ намуданд. 

Дар идомаи вохӯрӣ  
Асадуллозода Ватан ба 
сухан баромада, дар бо-
раи самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, 
баланд бардбоштани масъ-
улияти шаҳрвандии со-
кинони  маҳал, сарфаву 
сариштакорона истифода 
бурдани қувваи барқ, ду-
руст сафарбар кардани 
корҳои хайру сахо, моҳияти 
хизмати ҷавонон дар сафи 
Артиши миллӣ ва  Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” андешаронӣ на-
муд. 

ш.боХТАр

Паём Ҳуҷҷати сарнавиштсоз барои 
миллати тоҷик
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ДАр роСТои Соли бАлАнД бАрДошТАни мАСъулияТи шАҲрвАнДӣ  

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун дар доираи Акси-
яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ  
таҳти унвони  "Якҷоя ҳал 
мекунем!" дар маҳаллаи 
Мушфиқӣ  корҳои ободо-
ниву созандагӣ доир карда 
шуд. 

Инчунин, дар 
роҳандозии Аксияи ҳизбӣ 
кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ  дар 
ноҳияи Ҷайҳун  иштирок 
доштанд. 

Аксияи  мазкур аз 
ҷониби  сокинон  бо 
хушнудӣ пазируфта шуда,   

бо ибтикори сокини маҳалла 
роҳи  маҳаллаи Мушфиқӣ, 
ки  солҳои зиёд рӯи таъмир-
ро надидаву ба рафту омади 
истиқоматкунандагон моне-
ъа эҷод мекард,  сангфарш 
карда шуд.

Чунин корҳои ободо-
ниву созандагӣ бо ташаб-
буси  фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ  дар 
ҳудуди ноҳияи Ҷайҳун  дар 
партави Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!”  бо-
маром идома доранд.  

н.ҶАйҲун

аксияи созанДагиву бунёДкоронаи ҲХДт 
бо маром иДома ДораД

Паёми навбатии Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Точикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
имрӯз руҳияи созандагии 
мардумро хеле боло бар-
доштааст.  Ин маъниро дар 
хонишҳои сиёсие, ки дар 
ташкилотҳои ҳизбӣ оид ба 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ гузаронида 
мешавад, бараъло эҳсос ме-
намоем.

Хониши сиёсӣ дар  таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Дашти қавақ»-и ҷамоати 
деҳоти Ховалинг бо ишти-
роки кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, 
вакили Маҷлиси вакило-
ни халқи ноҳия гузаронида 
шуд. 

Дар назди аъзои ҲХДТ 
мудири шуъбаи таш-
килии Кумитаи иҷроия 
Ҷалолиддин Қаюмов ба-

ромад намуда,  мазмуну 
муҳтаво ва талаботҳои 
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ-ро ба онҳо 
фаҳмонид.  

Вакили Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳия аз ҳавзаи 
интихоботии №  6  Гулҷаҳон 
Сафарова дар баробари 
шарҳу тавзеҳи Паёми Пеш-
вои миллат  аз фаъолияти 
вакилии худ дар давоми 
соли 2018 дар назди нтихоб-
кунандагонаш ҳисобот дод.

Хозирин дар баромада-
шон оид ба гирифтани маъ-

лумоти мукаммал дар бораи  
бандҳои Паём ва самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ ва барои доир на-
мудани чунин вохӯрии 
судманд миннатдорӣ на-
муда, изҳор доштанд, ки 
барои сазовор пешвоз ги-
рифтани ҷашни 30 -сола-
гии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
корҳои ободонӣ, 
кабудизоркунӣ ва созанда-
гиро вусъати  тоза мебах-
шанд.

н.ХовАлинГ

Паёми навбатии Пешвои миллат руҲияи 
созанДагии марДумро боло барДошт

Дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии "Шуғли аҳолӣ" 
хониши сиёсӣ доир гардид.

Дар ин маҷлис раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Фархор Алиҷон 
Назров баромад намуда, 
самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ-ро ба 

ҳозирин мухтассар шарҳу 
тавзеҳ дод.

Инчунин, қайд гардид, 
ки таблиғот рисолати аслии 
фаъолияти ҳизби сиёсӣ ба 
ҳисоб меравад. Дар доираи 
самтҳои муайяншуда, вази-
фаи мо ҳизбиён ин аст, ки 
ҷомеъаро барои анҷом дода-

ни амали созандае, ки боиси 
пешрафти соҳаҳо ва рушди 
давлат мегардад, роҳнамоӣ 
кунем. 

Ҳамчунин, ёдоварӣ кар-
да шуд, ки дар шароити 
имрӯза, аъзои ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии "Шуғли 
аҳолӣ", ки ҳама хизматчиё-
ни давлатӣ мебошанд, пеш 
аз ҳама мебояд сиёсати хи-
радмандонаи Пешвои мил-
латро дуруст дарк намуда, 
он дастуру супоришҳои 
додашударо сармашқи 
кори худ қарор диҳанд ва 
моҳияти аслии онро ба мар-
дум дуруст расонанд. 

н.фАрХор

ҲХДт барои таъмини зинДагии арзанДаи 
марДум талош меварзаД!

Дар доираи ҷадвали бар-
гузории хонишҳои сиёсӣ 
оид ба татбиқи амалии 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» дар доираи 
Соли баланд бардоштани 
масъулияти шаҳрвандӣ ба-
рои нимсолаи якуми соли 
2019 бо иштироки раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Хуросон Саид-
зода Раҳмон Азим дар Му-
ассисаи маркази таълимии 
касбомӯзии назди ДДБ ба 
номи Носири Хусрав дар 
ноҳияи Хуросон бо иштиро-
ки омӯзгорону кормандони 
муассиса оид ба  самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ ва татбиқи қисмати 
тарғиботию амалии Акси-

яи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» вохӯрӣ баргузор 
гардид. 

Дар вохӯрӣ  Саидзода 
Раҳмон  Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ, 
эълон гардидани солҳои 
2019-2021 Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои 
мардумӣ ва моҳияти Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!”-ро маври-
ди баррасӣ қарор дода, аз 
устодону омӯзгорони  ин 
боргоҳи  касбу ҳунар ва илм  
ҷиҳати  дар амал татбиқ на-
мудани интизориҳои Пеш-
вои миллат даъват  ба амал 
овард. 

н.ХуроСон

тарбияи насли оянДасоз вазифаи имониву 
виҷДонии мост 

Вобаста  ба  иҷрои  
ҷадвали тасдиқгардидаи   
Кумитаи  иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон   дар  ноҳияи  
Носири  Хусрав  оид  ба  
татбиқи  қисмати амалии  
Аксияи тарғиботӣ-амалии  

ҳизбӣ  таҳти  унвонии  
“Якҷоя   ҳал  мекунем!” бо 
иштироки фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон   аз 
ташкилотҳои   ибтидоии 
ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи 
Носири Хусрав, ки роҳҳои 

сокинон аз сиёсати обоДкоронаи Пешвои 
миллат сиПосгузоранД 

байни деҳаҳо  солҳои  зиёд  
рӯи  таъмирро  надида  бу-
данд, ба пуррагӣ сангфарш 
карда шуданд.  

Сокинони деҳаҳо аз 
ташаббуси ватандӯстонаи 
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб миннатдор буда, бо 
шукргузорӣ аз сиёсати 
хирадмандонаи Пешвои 
миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро кар-
да,  дар корҳои ободониву 
созандагӣ, тоза кардани 
каналу  заҳбурҳоро идома  
дода   истодаанд.     

н.н.ХуСрАв 

Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии «Бақайдгирӣ»  
оид ба  шарҳу тавзеҳи 
нуктаҳои Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба  Маҷлиси Олии  
Ҷумҳурии  Тоҷикистон, ки 
санаи 26 декабри соли 2018 
ироа гардида буд вохӯрӣ 
доир карда шуд.

Дар вохӯрӣ  муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Норак 
Сабзалӣ Зоиров оид ба  
нуктаҳои муҳими   Паё-
ми имсолаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  баромад наму-

да қайд карданд, ки Пеш-
вои миллат  соли 2018-ро 
воқеан соли таърихӣ  унвон 
намуданд. Зеро дар самти 
сиёсати хориҷӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон соли 2018 
бо оғози расмии татбиқи 
ташаббусҳои ҷаҳонии дар 
самти об, ба сатҳи шари-

кии стратегӣ боло бурдани 
муносибатҳои Тоҷикистону 
Ӯзбекистон, дар самти 
сиёсати дохилӣ, ба исти-
фода додани агрегати яку-
ми НБО-и Роғун ва дигар 
дастовардҳои бузург ноил 
гардидааст.

ш.норАК

соли 2018 воқеан соли таъриХӣ барои ноил 
шуДан ба ДастоварДҲои бузург 

Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Левакант  дар 
ЛКСК –и шаҳр чорабинии 
фарҳангиву тарбиявӣ ва на-
моиши ҳунарҳои дастони 
касбомӯзон баргузор гар-
дид.

Дар Паёми имсолаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаз-
зами Ҳизби Халқии Де-

мократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии кишвар 
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ эълон 
гардидани солҳои 2019-
2021 барои мо сокинон ва 
хоса барои онҳое, ки дар 
риштаи соҳибкорӣ фаъ-
олият мебаранд, воқеан 
фараҳбахш ва хурсандио-
вар буд. Ин пешниҳод идо-
маи Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ, ки тӯли 
як сол таҳавуллоти ҷиддие 

фарҲанг муаррифгари муқаДДасоти миллӣ 
Дар ҷомеа

Бо ҷалби ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии «Фарҳан-
гчиён», «Коммуналӣ», «Бе-
морхонаи марказӣ», «Ҳу-
шанг» ва Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шамсид-
дин Шоҳин баҳри баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии  
оилаҳои ниёзманду ятимон 
ва баланд бардоштани масъ-
улияти шаҳрвандӣ Аксияи 

беҲтарин Хайр Дасти ятимону ниёзманДонро 
гирифтан аст  

тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» роҳандозӣ карда 
шуд.

Дар Аксияи ҳизбӣ  
ташкилотҳои ибтидо-
ии болозикр ва  Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
маводҳои хӯрока харидорӣ 
карда шуда, ба чор ои-
лаи ниёзманди ҷомеа ва 
маъюбону ятимони кулл 
кӯмаки яквақтаина расо-
нида шуд.  Чунин амалҳои 

нек бо ҷонибдорӣ аз сиё-
сати хирадмандонаи Раиси 
муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмамалӣ Раҳмон минбаъд 
низ ба нақша гирифта шуда, 
амалӣ карда мешавад.

н.ш.шоҲин

дар ҳаёти ҳунармандон, 
фарҳанги либоспӯшӣ ва 
шинохти асолати миллии 
тоҷикон дар саросари ҷаҳон 
гардид.  Мақсади асосии 
ин пешниҳод пеш аз ҳама 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
ҷомеа, хусусан барои 

ҳунармандон ва касбомўзон  
муаррифӣ шуд.

Дар нишасти 13-уми 
Юнеско ба ҳайси «Мероси 
фарҳанги ғайримоддии ба-
шарият» эътироф шудани 
яке аз ҳунарҳои қадимии 
хоси бонувони тоҷик-чакан 
ифодагари суханони боло,  
нишонаи миллати созан-
даву бунёдкор, сулҳҷў ва 
инсонпарвар мақом до-
штани тоҷикон дар байни 
миллатҳои ҷаҳон мебошад. 

ш.лЕвАКАнТ
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ДАр роСТои Соли бАлАнД бАрДошТАни мАСъулияТи шАҲрвАнДӣ  

Вобаста ба амалӣ гар-
дидани Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба мардуми кишвар оид 
ба татбиқи Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ  бо иқдоми ҲХДТ 
дар ноҳияи Дӯстӣ дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Анорбоғ»-и деҳаи ба номи 
А.Раҷабови ҷамоати деҳоти 
Ҷиликӯл Аксияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» доир 
гардид. 

Аксияи мазкур бо 
кӯмаку дастгирии вакили 
Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Дӯстӣ Асроҷов Са-
идмухтор ва раиси таш-
килоти ибтидоии ҳизбӣ 
Қирғизов Саидраҳмон бар-
гузор гардид. 

Ҳадаф аз баргузории 
Аксияи ҳизбӣ  зиёда аз 400 
метр сангфарш намудани 

роҳи валангори байни деҳа, 
ки солиёни зиёд сокинон 
ҳангоми рафту омад ази-
ят мекашиданд, роҳандозӣ 
гардид. Вобаста ба ташки-
ли ҳашари дастаҷамъона 
сокинон, аз ҷумла аъзову 
ҷонибдорони ҳизб бо тав-
сияи ин марди саховатпеша 
дохили оромгоҳ ва роҳраву 
кӯчаҳоро аз партовҳо тоза 
намуда, ҷӯйборҳои обгузари 
дохили деҳаро тоза карданд. 
Вобаста ба ҳадафи чоруми 
таъкидгардидаи Пешвои 
миллат Асроҷов Саидмух-
тор дар дохили деҳа сох-
тмони сардхона, гармхонаи 
лимупарвариро оғоз намуд, 
ки ин боиси рушди деҳот 
мегардад. 

н.ДӮСТӣ

бо Дастгирии фаъолони Ҳизб мушкилоти 
сокинон Дар ДеҲот Ҳалли ХуДро ёфта истоДааст 

Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ёвон дар доираи ҷадвали 
тасдиқнамуда бо мақсади 
баргузории хонишҳои сиёсӣ 
оид ба баррасии самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, роҳандозии 
Акасияи тарғиботӣ-амалии  
ҳизбӣ таҳти унвони  "Якҷоя 
ҳал мекунем!" ва сазовор 
истиқбол гирифтани 30-со-
лагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии "Маҳаллаи Орзу" 
шанбегӣ ташкил намуда, 

гирду атрофи маҳаллаи маз-
кур тозаву озода карда шуд.

Дар чорабинии маз-
кур кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи Ёвон мудири 
шуъбаи кор бо занон ва 
ҷавонони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия ва мута-
хассиси шуъбаи таблиғот, 
итилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар 

ноҳия ширкат варзида, 
ҷиҳати дар сатҳи баланд 
истиқбол намудани 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ бо со-
кинони маҳаллаи мазкур 
суҳбатҳои муфид доир на-
муданд.

н.Ёвон

таблиғот тавассути корҲои созанДагиву 
бунёДкорӣ 

Бо иқдоми ватан-
дӯстонаи  Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Қубодиён дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии "Табибон 
" дар доираи ҷадвали бар-
гузории Аксияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни "Якҷоя ҳал мекунем!" 
чорабинӣ роҳандозӣ карда 
шуда, дар он раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Шарифзода Маҳмадаюб ва 
раиси ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии  “Табибон ”  То-

шев Темур иштирок дошта,  
ду нафар бемороне, ки  аз  
оилаҳои ниёзманди ҷомеа 
дар беморхона бистари-
анд,  аз ҷониби кормандо-
ни  сохтори госпиталӣ, ки 
ба тариқи ройгон  табобат 
мегиранд аз наздик шинос 
шуданд. 

Модарони  бемор ташаб-
буси неку  инсондӯстонаи 
ҳизбиёнро давоми  
ғамхориҳои  ватандӯстонаи 
Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дониста,  аз  иқдоми  со-
зандаи ҲХДТ изҳори 
миннатдорӣ баён намуданд. 

н.ҚубоДиЁн

беҲтарин Хайр Дасти беморону бечорагонро 
гирифтан аст!

Ҷиҳати боз ҳам густа-
риши робита  бо мардум ва 
ҷалби оммаи васеи сокинон 
дар амалӣ намудани ҳадафу 
мақсадҳо ва кору пайко-
ри созандаи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, 
инчунин, татбиқи ҳадафу 
вазифаҳои дар ростои 
солҳои 2019-2021 эълон 
гардидани Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва ба ҳамин васила 
саҳм гузоштан дар Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал ме-
кунем!” бахшида ба таҷлили 
сазовори ҷашни 30 - сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
2019 барои ташкилотҳои 
ҳизбии вилояти Хатлон 
Соли баланд бардоштани 
масъулияти шаҳрвандӣ эъ-
лон карда шуд.

Бо инобати ин Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
шаҳри Кӯлоб ҷадвали бар-
гузории чорабиниҳо оид 
ба татбиқи амалии Аксияи 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
хал мекунем!” барои ним-
солаи аввали соли 2019-ро 
тасдиқ намуда, бо ташаб-
буси  фаъолон, роҳбарони 
ташкилотҳои ибтидоӣ, 
сокинон ва дигар шахсо-
ни саховатпеша, зимни 
роҳандозии Аксияи ҳизбӣ 
дар корхонаву муассисаҳо, 

маҳаллаҳо ва ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ бо назар-
дошти имконият ва талабо-
ту эҳтиёҷоти деҳаю маҳал ё 
муассиса корҳои созандаги-
ву бунёдкорӣ ва ободонӣ ба 
анҷом расонида мешавад.

Дар ҳамин радиф ба-
рои амалӣ гардонидани 
дастуру ҳидоятҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷиҳати ҳаллу фасли муш-
килоти мардум ва дар ин 
замина, сафарбар карда-
ни аҳолӣ ба созандагиву 
бунёдкорӣ, вусъат бахши-
дан ба корҳои ободонӣ, таъ-
миру тармими биноҳои маъ-
мурию истиқоматӣ, кӯчаву 
хиёбонҳо, гулгашту боғҳои 
фароғатию мавзеъҳои 
истироҳатӣ, инчунин тоза 
кардани деҳаю маҳалли 
зист ва назди ташкилоту 
муассисаҳо, инчунин фа-

ъол гардонидани ҷомеа дар 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
мавҷуда аз роҳи тарғиби 
дуруст сафарбар намудани 
корҳои хайру сахо бо та-
шаббуси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар шаҳри 
Кӯлоб дар деҳаҳои Чинор ва 
Гултеппаи ҷамоати деҳоти 
Даҳана Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!” бар-
гузор карда шуд. 

Дар роҳандозии  акси-
яи мазкур бо истифода аз 
қувваи фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб ва мар-
думи деҳа сохтмони пули 
мошингузар оғоз гардида, 
тариқи ҳашар сохта ба ис-
тифода медиҳанд. Илова-
тан, ҷӯйборҳои обгузари ду 
канори роҳи дохили деҳа 
таъмир гардида, наздики 30 
адад симчӯбҳои барқӣ насб 
карда шуданд. 

ш.КӮлоб

аъзо ва ҷонибДорони ҲХДт Дар шаҲри кӯлоб 
ба корҲои созанДагию бунДёДкорӣ Дар 

Доираи аксияи Ҳизбӣ таҲти унвони “якҷоя 
Ҳал мекунем!” ҷалб гарДиДанД

Бо ибтикори Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи 
Кушониён тибқи  ҷадвали 
тасдиқгардида дар ташки-
лоту муассисаҳо ва деҳаву 
маҳаллаҳои ноҳияи Кушо-
ниён дар нимаи якуми соли 
2019 Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни “Якҷоя ҳал мекунем!” 
роҳандози шуда истодааст.   
Ин навбат дар деҳаи Биби-
хурами ҷамоати шаҳраки 
Бохтариён  чорабинӣ гуза-
ронида шуд.

Дар он  масъулин оид  ба 
самтҳои афзалиятноки фаъ-
олияти ҳизб, ватандӯстию 
хештаншиносӣ, омодагиҳои 
ҳамаҷониба ба истиқболи 
ҷашни 30-солагии Истиқ-
лолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, риояи тала-
боти Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, ҷалби ҷа-
вонон ба корҳои хона-
гию ҳунарҳои мардумӣ, 
тарғиби нақши урфу одат 
ва анъанаҳои неки мардумӣ 
андешаронӣ  карданд. 

Баъдан Аксияи тарғи-
ботӣ-амалии ҳизбӣ  таҳти 
унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!”-ро  баргузор 

намуда,  иштирокдорон 
бехи  дарахтонро нарм кар-
да, ҷӯйборҳои обгузарро 
аз партовҳо  тоза ва гирду 
атрофи деҳа ва оромгоҳи 
деҳаи  номбурдаро ба тартиб 
дароварданд. Инчунин, дар 
ин раванд дар деҳа  зиёда аз 
48  бех дарахтони сояфкан 
ва ороишии ҳамешасабз ши-
нонида шуд. 

н.КушониЁн

аксияи Ҳизбии «якҷоя Ҳал мекунем!» 
аз ҷониби марДуми ватанДӯсти ДеҲот  

Дастгирӣ ёфт

Вохӯрии навбатии 
кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ХҲДТ 
дар ноҳияи Муъминобод 
бо фаъолон ва сокинони 
кӯчаи ба номи Т.Раҳимов 
оид ба баррасии Паёми 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва амалишавии 

Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» мулоқот   
баргузор гардид. 

Масъулин зимни 
суханронӣ иброз до-
штанд, ки дар  Паёми 
навбатӣ Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси  Олии 
кишвар солҳои 2019-
2021-ро Солҳои  рушди 

ҲунарманДон аз ДастгириҲои Пешвои 
миллат сиПосгузоранД

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон  гардид, ки  
ин пешниҳоди Роҳбари дав-
лат аз ҳар як  ҳунарманди 
тоҷик масъулияти баландро  
талаб менамояд. Инчунин, 
дар идомаи вохӯрӣ самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
ҲХДТ, пешгирии гаравиши 
занону ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротӣ, риояи 
фарҳанги либоспӯшӣ, эҳёи 

ҳунарҳои мардумӣ  мавриди 
баррасӣ қарор дода шуд. 

Баъдан масъулин   
ҷамъомадагонро, ки беш-
тари онҳоро занону бону-
вони ҳунарманд ташкил 
медод,  ба рушди ҳунарҳои 
мардумӣ, ҷалби занону бо-
нувони хонашин ба касбу 
ҳунарҳои мардумӣ даъват 
намуданд. 

н.муъминобоД

Дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии «Заводи КОБ» 
(корҳои оҳану бетонӣ)-и 
ноҳия хониши сиёсӣ бо иш-
тироки кормандони масъу-
ли Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия гузаронида шуд.

Зимни баромад мудири 
шуъбаи таблиғот, иттилоот 
ва матбуоти Кумитаи иҷроия 
Гадоӣ Сайдалиев қайд кард, 
ки дар Паёми навбатӣ Пеш-
вои миллат, Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
мамлакат саноатикунонии 
босуръати кишварро ҳадафи 
чоруми миллӣ эълон кар-
данд. Вобаста ба ин масъ-
улин аз ҳидоятҳои Пешвои 
миллат ёдовар шуданд, ки 

зарур аст  мо сокинони киш-
вар якҷояву аҳлона заҳмат 
кашем ва то соли 2030 
ҳиссаи саноат дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохиларо ба 22% 
расонем. 

Барои расидан ба ин 
мақсад бояд амалиша-
вии барномаҳои соҳавии 
қабулгардида ва лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ таҳти на-
зорати қатъӣ қарор дода, 

самаранокӣ ва сифати онҳо 
таъмин карда шавад.

Ҳамзамон, дар доираи 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» аз ҳисоби 
ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
«Заводи КОБ»-и ноҳия ба як 
нафар шахси эҳтиёҷманд 
маводи ғизоӣ 5 кг равған 
ва 1 халта орд тақдим карда 
шуд.

н.ҲАмАДонӣ

ҲХДт – Ҳизби созанДаю бунёДкор ва 
ПешоҲанги ҷомеа
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Дар ибтидои ба даст овардани 
Истиқлолияти давлатӣ ба сари марду-
ми мо душвориҳои зиёде бор гардид. 
Гирдиҳамоии бардавом ва ахиран сар 
задани ҷанги шаҳрвандӣ Тоҷикистонро 
аз мероси давлати Шӯравӣ ки ҳаққи 
ҳалоли давлат ва миллати мо буд, 
маҳрум сохт. Касе намедонист, ки са-
бабгори ин ҷангу ҷанҷол кист, дар пайи 
он чӣ мақсаде ниҳон аст.

Оқибат бадхоҳони давлат – 
наҳзатиён худро ошкор намуданд, онҳо 
барои бастани сулҳ шартҳо ба миён 
гузоштанд. Яке аз он шартҳо ба таври 
расмӣ шинохтан ва бақайд гирифтани 
ҳизби пинҳонкори наҳзати ислом буд.

Дар ибтидо на ҳама аз мақсади 
ниҳоии онҳо, ки ба сари қудрат омадану 
бунёди давлати исломӣ дар Тоҷикистон 
буд, огоҳӣ доштанд. Ҳодисаҳои моҳи 
сентябри соли 2015 ин мақсадро ошкор 
сохт.

Кабирии косалеси хоҷагони хориҷӣ 
ва думравонаш маҷбур шуданд, ки ба-
рои раҳоӣ аз ҷазо бо  роҳи пинҳони аз 
Тоҷикистон фирор намоянд. Ӯ, ки уме-
ди бозгашт ба Тоҷикистонро аз даст 
додааст, ба ҳар як роҳу восита туҳмату 
буҳтони бардурӯғро нисбати давлату 
миллати тоҷик паҳн менамояд. Ба ибо-
раи дигар, аз тариқи ютубу шабакаҳои 
иҷтимоӣ кӯшиш мекунад рӯи нопоки 
худро дар домони поки миллати тоҷик 
тоза кунад. 

Баъди баромади мубалиғи ин ҳизб 
Айёмиддин Сатторов ҳолати Кабирӣ ва 
пайравонашро тассаввур намудан душ-
вор нест. Мисли он аст, ки онҳоро дар 
болои сӯзан ва оташи тафсон шинони-
даанд. Бетоқату безобитаанд.

Бо даъвату бе даъват ба ҷаласаҳо 
ҳозир гардида, кӯшиши худсафедкунӣ 
менамоянд, суҳбатҳои мустақим анҷом 
медиҳанд ва ғайра.

Имрӯз нафрати мо ба ҲНИ ба саркар-
дагони он, ки боиси ҷанги шаҳрвандӣ, 
қатли беш аз 100 ҳазор ҳамватанон, 
гуреза гардидани бештар аз 1 миллион 
одамон, гуруснагӣ, бемории оммавӣ ва 
ятим мондани кӯдакон гардид, то ан-
дозаест, ки ҳар яки мо баъди рӯ ба рӯ 
омадан ба онҳо ба рӯяшон туф намуда, 
шаппотӣ мезанем.

Табиати иғво андохтан, бадбинӣ, 
дурӯғгӯӣ, ҳақиқатро инкор кардан, дар 
ҳаққи касе ва чизе ғаразгӯӣ кардан хоси 
наҳзатиён ва роҳбарашон Кабирӣ аст. 
Чунин одамон омодаанд, барои манфи-
ати шахсӣ аз баҳри тамоми муқаддасот 
– Ватан, миллат, мазҳаб, хонаю дар гу-
заранд. Онҳо барои расидан ба мақсади 
нопоки худ ҳозиранд, ҳазорҳо одамонро 
кушта, миллионҳо ҳамватанонро ватан-
гадо, яъне гуреза кунанд, садҳо кӯдакро 
ятиму бепарастор намоянд.   

Ҳамаи инро мардуми мо дар си-
мои наҳзатиён ба чашми худ диданд ва 
солҳои навадум бо гуноҳи нобахшида-
нии онҳо тамоми хорию зориро аз сар 
гузаронданд.

Вақте аз он рӯзҳо ёдовар мешаванд, 
шоҳидони ҳол аз Худо илтиҷо менамо-
янд, ки дигар он рӯзҳои мудҳиш ба сари 
мардум наояд. 

Имрӯз ба мушоҳида мерасад, 
ки Кабирӣ ва думравонаш аз карда 
пӯшаймон нестанд. Онҳо гуноҳи дар 
назди Ватан, миллат ва дину мазҳаб 
кардаашонро дар ин дунё шустан 
намехоҳанд. Яъне иқрор намегарданд, 
ки маҳз бо дастури хоҷагони хориҷӣ 
ва бо иғвоандозии  онҳо миллат, ду 
бародари як падару модари тоҷик ба 
муқобили якдигар бархестанд. 

Баъди тираш ба ҳадаф нарасиду ама-
ли хиёнаткоронааш ошкор гардид, дума 
хода карда, рӯ ба гурез овард. Албатта 
дар Ғарб худро мӯсичаи беғуноҳ ва гу-
резаи сиёсӣ муаррифӣ намуда, то имрӯз 
аз сомонаҳои интернетӣ нисбати Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти кишвар, Ҳукумати 

мамлакат суханҳои подарҳавои ғаразона 
паҳн менамояд.

Кабирӣ ту гумон накун, ки мардуми 
кишвар чизеро намедонаду ту гулашон 
мезанӣ. Мо хуб медонем тӯҳмат за-
дан, иғво андохтан ин вазифаи ту ва ба 
ибораи дигар ҷойи кори туст. Мо хеле 
хуб медонем, ки барои ин амали пасти 
инсонӣ ба ту маблағ медиҳанд ва аз пули 
ҳаром вуҷуди фарзандонатро чун забон 
ва вуҷуди ҳароми худ ҳаром мегардонӣ. 
Он чи ту мегӯӣ ва менависӣ дар назди 
мардуми сарбаланди тоҷик қадре на-
дорад. Зимни ташкили саволу ҷавоби 
видеоии Кабирӣ дар баробари бисёр 
маккор буданаш, хислати дигараш ҳам 
аён шуд, ки хоси арӯсон аст. Одатан 
арӯсон дар бари худ дугонаҳои аз худа-
шон безебтар мегиранд, то дар маҷмуъ 
зебову дилфиреб намоянд. Кабирӣ ҳам 
ба сифати модератори суҳбатҳои худ 
Алим Шерзамонро, ки бо лакнат сухан 
мегӯяд, интихоб кардааст, то дар фони 
ӯ хушсухании худро ба намоиш гузо-
рад. Ҳол он ки дар ду суҳбати кардааш 
гапи наве, ки кирои шунидан дошта бо-
шад, нагуфт.

Мо, сокинони мамлакат  ҳамарӯза 
шоҳиди як дастовард ,бунёди як иншо-
оти бузурги аср  мегардем. Тоҷикистон 

дигар он Тоҷикистон нест, ки 10- 15 сол 
пеш буд.  Тоҷикистон дар ҳоли рушд 
қарор дорад ва сатҳи зиндагии мардум 
пайваста боло меравад. Агар касе ба 
ин дастовард ва пешравиҳои соҳаҳои 
мухталифи хоҷагии халқи мамлакат 
ғаразона нигарад ва меҳнату заҳмати 
Пешвои миллат, Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро нодида 
гирад, Худо кӯраш мекунад. 

Сухани пандомези дигаре ҳам ҳаст, 
шояд ту надонӣ.Чунки як умр дар орзуи 
пул ҳастию курсии роҳбарӣ. Иншоолоҳ 
ҳар дуяш ҳам насибат намекунад. 
Мегӯянд, кӯр асояшро як бор гум ме-
кунад. Мардуми мо аз қафои шумо 
ҳайвонҳои одамсурат рафта, як бор асо-
яшонро гум карданд, (фиреб хӯрданд) 
дубора онҳоро ба доми тазвир андох-
тан, ба муқобили давлат бархезонидан 
аз имкон берун аст. Ҳоло ҳам, ки зин-
да ҳастӣ ба ту ҳамчу одами рӯзгордида 
тавсия медиҳам, ки дар назди Ватан ва 
миллат аз он амалҳои ношоистаат тавба 
кун. Шояд дар гӯр бо ин амалат оромтар 
бихобӣ.

Сад бор бадӣ кардию шарми ту 
наомад, 

некӣ чӣ бадӣ дошт, ки як бор 
накардӣ.

сафар ХалилзоДа-
узви гурӯҳи вакилии ҲХДт дар  

маҷлиси вакилони 
халқи ноҳияи Ховалинг 

Таърих гувоҳ аст, ки  мардуми сар-
баланди тоҷик аз қадим пешрафти 
зиндагиро  бо ақлу заковат, донишу 
фаросат, фарҳангу маданият таъмин ме-
кунанд, на бо ҷаҳолату тиру туфанг ва ё 
дасисаандозӣ мисли Кабирӣ ва атрофи-
ёни ӯ. Наҳзатиён, ки ҳамакнун чодари 
найранг аз рӯи роҳбарияташ гирифта 
шудааст, симои аслии худро ба намоиш 
гузошта истодаанд. Аз аввали пайдо-
иши ин гурӯҳи пинҳонкор, ки охиран 
дар лиқоби ҳизби сиёсӣ барномаҳои 
хоҷагонашонро дар кишвари мо амалӣ 
кардан мехостанд, аъзои қаторӣ ва 
ҳатто солмандони ҳаммаслаконашон 
ҳам ирода ва ё ҳуқуқи эрод гирифтан 
нисбат ба аъмоли роҳбаронашонро на-
доштанд. Ҳолонки берун аз дарвозаҳои 
хонаву макони найрангбозиҳояшон ид-
даои подарҳавои озодбаёнию аҷргузорӣ 
ба арзишҳои демократӣ менамуданд.

Ҳамин тавр Кабирӣ дар фазои вир-
туалию афкори умум худро наҳзатии 
сиёсатмадор вонамуд мекарду дар до-
ираи ҳаммаслакону пайравонаш аз худ 
дастпарвари ягонаи ба қавле «устод»-
ашонро метарошид, ки ҳатто баъди 
аз Тоҷикистон фирор намуданаш ҳам  

раҳгумзадаҳои ин ҷамъияти фиребо ӯро 
раҳбари худ дониста, бовараш карданд. 
Фарзияи ғолиб атрофи ивазнашаван-
да донистани «картаи айёр» аз хулқи 
зоҳирпарастии ҷонибдоронаш маншаъ 
мегирифт, ки бо васвасаи хоҷагону 
пирони найрангбози ин ташкилоти 
террористӣ – экстремистӣ ба чеҳраи 
хунхори ҳизби бо ном наҳзати исломӣ 
кисвати зебо пӯшонида буданд. Албат-
та, ба маънои гуфтори; «Мор мор аст, 
агар кисвати зебо дорад», ки  бозгӯи 
сурату сирати роҳбари ТТЭ ҲНИ аст, 
нафароне сарфаҳм мераванд, ки зери 
таъсири ин доираҳои афсуншуда на-
мондаанд.

Ин лӯъбатаки доираҳои ифротпара-
стии минтақа ба иллати худкомагӣ буд 
ва ё барномарезиҳои хоҷагонаш, ки аз 
лаҳзаи роҳбарии ТТЭ ҲНИ-ро соҳиб 
шуданаш  ба ҷуз баёни шакку шубҳа 
атрофи сулҳу ваҳдати миллӣ ва иғвову 
фитнаангезӣ ҳарфи дигар надошт. Ал-
батта, мавсуф аз усули ҳиллаву найранг 
дар афкори умум тухми кинна мерехт, 
ки шояд мардуми оддӣ аз баёнияҳояш 
инро пай намебурданд.

Танҳо баъди ҳаводиси сентябри  
соли 2015 парда аз рӯи найрангҳои 
ТТЭ ҲНИ бардошта шуду ин гурӯҳи 
ҳампаймони терроризм бо номи асли-
аш Ташкилоти террористӣ экстремистӣ 
ҲНИ шинохта шуд. Ҳамакнун баъд аз 
кӯшиши табаддулоти давлатӣ ва дигар 
амалҳои хиёнаткоронааш, ки боиси 
ҳалокати одамони бегуноҳ гардид, ӯву 

чанд тан аз пайравонаш дар кишварҳои 
Аврупо паноҳ бурда, даст ба бадном-
созии давлату ҷомеаи Тоҷикистон зада 
истодаанд. Ин хоинони Ватан, ки зери 
ниқоби «опозитсия» дар кишварҳои 
Ғарб макон ихтиёр кардаанд, бо ҳар 
роҳу васила мекушанд то суботу оро-
мии кишвари моро халалдор созанд.

Наҳзатиҳо то ҷое бенангу беному-
санд, ки аз дурӯғу найрангҳои рӯйирост 
ҳам рӯ намегардонанд. Тавре дидем, 
наҳзатиҳои лаънатӣ ба хотири попу-
лизм рӯзи гузашта ба қавли худашон 
Иттиҳоди нави мухолифинро ташкил 
доданд. Аммо ин на иттиҳоду паймо-
ни миллӣ, балки як рӯсиёҳие беш на-
буд. Ин таҳқир нест, воқеият аст ва 
исбот ҳам дорад! Рӯсиёҳии наҳзатиён 
фавран ошкор шуд, вақте ки сари мизи 
имзогузорӣ ба санади ба қавли худашон 
“паймони миллӣ” ҳамон чор узви худи 
ТТЭ ҲНИ нишаст ва ҳар кадоме гӯиё 
роҳбари созмони алоҳидаи оппозитсия 
буд. Ин рӯсиёҳиро ҳама дарк кард ва 
ҳеҷ кас онро ҷиддӣ ҳам қабул накард. 
Кабирӣ бошад рӯзи гузашта иддао ме-
кард, ки инҳо гурӯҳҳои алоҳидаанд. 
Ин матлаб ҳам на ба он хотир аст, ки 
мардум аз найрангҳои наҳзатиён огоҳ 
бошанд. Бубинанд, ки ин тоифа на 
шарм доранду на ҳаё. Шояд имрӯз ба-
рои хоҷагони хориҷиашон нодаркор 
шуданд, ки онҳоро ба анҷом додани 
чунин мазҳакаи бешарафона таҳрик 
доданд?! Бале, аз рӯзе ки наҳзатиён ба 
қатли сайёҳони хориҷӣ иқдом карданд, 
ҷомеаи ҷаҳонӣ пурра ба ин тоифа на-
фрат кард, ҳатто хоҷагонашон ҳам.

Шахсан мутмаинам, ки бо гузашти 
андак муҳлати дигар дар атрофи сар-
кардагони ин ташкилоти террористӣ 
экстремистӣ касе намемонад. Ҳатто 
фарзандонашон ҳам аз доштани чунин 
волидайни хоин рӯ мегардонанд. Чунки 
хиёнат, махсусан хиёнат ба Ватан ама-
ли нобахшиданист ва ҳатто фарзандони 
чунин нохалафон агар заррае номуси 
ватандорӣ дошта бошанд, ин маъниро 
дарк мекунанд....

Айни ҳол кӯшиш доранд тариқи 
шабакаҳои иҷтимоӣ баромад карда, ху-
дро сафед нишон диҳанд. Вале баръакс, 
дониставу надониста худро шарманда 
намуда истодаанд. Зеро миллати тоҷик 
медонад, ки ҳар як ҳарфи Кабирӣ ма-
креро дар худ дорад ва дохили шака-
раш мур аз заҳри қотил аст. Мардуми 
тамаддунофар ва бофарҳанги тоҷик 
хуб медонанд, ки наҳзатиён ба ҷуз ва-
лангор кардани шаҳру деҳот куштори 
бародару сӯзонидани хонаи бародар, 
сағир кардани тифлони хурдсол, вай-
рон кардани оилаҳои солим дигар чӣ 
кори некеро анҷом додаанд? Оё боре 
фикр кардаанд, ки исломро пешаи худ 
кардаанду ба чӣ амалҳо даст мезананд? 
Худро аҳкомдорони ислом меноман-
ду дар пайи зулму истисмор ва вайрон 
кардани мафкураи бархе аз ҷавонони 
гумроҳу камсаводанд. Оё боре фикр 
кардаанд, ки ин ҳама амалҳои нопоки 
анҷомдодаашонро  дар назди қонун, 
халқ ва гуфтаҳои Қуръони Карим  чӣ 
ҷавоб медода бошанд? Шоире гӯиё 
маҳз барои насиҳати наҳзатиён чунин 
навиштааст:
          мор то рост нагардад наравад 

дар сурох,
          рост шав, то битавонӣ ба лаҳад 

ғунҷидан.

лутфия шарифзоДа-
узви гурӯҳи вакилии ҲХДт дар 

маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи муъминобод

ДасисабозиҲои кабирӣ Дар шабакаҲои 
иҷтимоӣ ХуДашро шарманДа карД

гурезаҲои тоҷик Дар солҲои ҷанги Хонумонсӯз

наҲзатиҲо миллати тоҷикро Дубора ба 
коми баДбаХтӣ  бурДанианД!
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 
Орзу ЊАМИДИёН

Котиби масъул: 
аловуддин амирзоДа

Њайати мушовара: 
қурбон ҲакимзоДа, 

Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАЊМОНЗОДА

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

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

Суроѓа: 
735140, ш. Бохтар, 

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

2-70-70

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

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

Ҳайати таҳририя:
зебо бозорова,
Ҳусейн саиДов

љањон дар як љумла

Тибқи ҷадвали тасдиқгардидаи 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шаҳритуз бо сокинон ва 
фаъолони ҲХДТ дар деҳаи Сайёди 
ҷамоати деҳоти ба номи Худойна-
зар Холматови ноҳияи Шаҳритуз 
хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Дар он   раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон Шаропов 
Ҳомидҷон, муовини раиси Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳия  
Ачилдиев Турдимурод ширкат 
карда,  оид ба  нуктаҳои асосии  
Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
самтҳои афзалиятноки фаъолияти 
ҳизб, инчунин татбиқи қисмати 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти ун-

вони «Якҷоя ҳал мекунем!», ва ди-
гар мавзӯъҳои муҳим андешарони 
карданд. 

н.шАҲриТуз

барои таъмини зинДагии шоистаи сокинон 
талош меварзем!

Тибқи нақшаи тасдиқгардидаи 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Балҷувон дар ташкило-
ти ибтидоии деҳаи “Турко”-и 
ҷамоати деҳоти Балҷувон бо иш-
тироки раиси Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳия Мирзозода Исуф 
ва мудири шуъбаи кор бо ҷавонон 
ва занони Кумитаи иҷроия Муро-
дова Марҷона  бо  сокинони деҳа 
атрофи самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ вохӯрӣ доир гар-
дид. 

Дар вохӯрӣ масъулин дар 
бораи  нуктаҳои муҳими Паё-
ми Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, эълон гардидани 
солҳои 2019-2021 ҳамчун Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ суханронӣ  на-
муданд. 

Баъди анҷомёбии суҳбату 
вохӯрӣ бо иштироки сокинон аъ-
зои намояндагии  ТҶҶ “Созанда-
гони Ватан” Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони  
“Якҷоя ҳал мекунем!” доир карда 
шуда, роҳи деҳаи Туркоро тариқи 
ҳашари дастаҷамъона сангфарш 
намуданд.  

н.бАлҶувон

ватани азизамонро аз ин ДиДа 
шукуфонтар ХоҲем карД

Санаи 31.01.2019 раиси ви-
лояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода 
бо доираи васеи намояндагони 
васоити ахбори оммаи вилоятиву 
ҷумҳуриявӣ нишасти матбуотӣ 
доир намуд. Дар рафти нишаст 
раиси вилоят таъкид дошт, ки 
соли 2018 бо рӯйдодҳои муҳим ва 
дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
барои тамоми мардуми кишвар, аз 
ҷумла вилояти Хатлони бостонӣ 
таърихӣ ва фаромӯшнопазир буд. 
Ба фаъолият оғоз бахшидани агре-
гати якуми Нерӯгоҳи барқи обии 
“Роғун” дастоварди нодиртарину 
бузургтарини мардуми тоҷику 
тоҷикистонӣ аст, ки аз хизматҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. 
Ҳамин тавр роҳбари вилоят 
доир ба дастовардҳои соҳаҳои 
иқтисодиву иҷтимоии вилоят дар 
соли 2018  ёдовар шуд.

Тавре ки таъкид дошт, ҳаҷми 
маҷмӯи маҳсулоти дохилии 
минтақавии вилояти Хатлон дар 
соли 2018 ба 17 миллиарду 107,5 
миллион сомонӣ расида, афзоиш 
нисбати соли 2017-ум 6,8 фоизро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақшаи 
андозҳо бо назардошти андози 
иҷтимоии ғайрибуҷетӣ дар соли 
2018-ум ҳамагӣ 100,6 фоиз таъмин 
гардида, ба буҷет 1328,7 миллион 
сомонӣ маблағ ворид карда шуд, 
ки нисбати нақша 7,8 миллион 
сомонӣ зиёд мебошад.

Чуноне ки аз ҳисоботи роҳбари 
вилоят равшан гардид, дар асоси 
нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 
30-солагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунё-
ди 6 ҳазору 60 адад иншоотҳо ба 
нақша гирифта шудааст. Қисмати 
зиёди иншоотҳои мазкур, аз 
қабили корхонаҳои саноатӣ, 
муассисаҳои таълимӣ, марказҳои 
савдо ва дӯконҳои тиҷоратӣ, 
бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои 
варзишӣ ва хонаҳои иқоматӣ 
сохта ба истифода дода шуда-
аст. Раиси вилоят нисбати масъ-
алаи муҳими рӯз таҷдиду таъмир 
ва бунёди   роҳҳои мошингузар 
таъкид ба миён овард. Аз ҷумла 
қайд намуд, ки марҳилаи якуми 
таҷдиди роҳҳои Душанбе-Бохтар 
ба анҷом расидааст. Айни замон 
дар ноҳияҳои Балҷувон, Темурма-
лик низ таҷдиди роҳҳо босуръат 
идома доранд.

Пас аз гузориши муфас-
сали раиси вилоят доир ба 
дастовардҳои соҳаҳои иқтисодиву 
иҷтимоии вилояти Хатлон дар 
соли 2018 рӯзноманигорон ба 
масъалаҳои вобаста ба ободони-
ву бунёдкорӣ, фарогирии мавҷи 
телевизиони Хатлон, ҳолати мел-
лиоративии заминҳо, иҷроиши 
барномаҳои қабулгардида, шуғли 
аҳолӣ ва дигар масъалаҳо ба раи-
си вилоят саволҳо дода, посухҳои 
қаноатбахш гирифтанд.

ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти Давлатӣ Дар 
Хатлон беш аз 6000 иншоот соХта мешаваД

Бар асари амали террористӣ дар яке аз бозорҳои Мухои 
шаҳри Яман 6 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 20 нафари дигар 
ҷароҳат бардошт;

Кормандони сохторҳои қудратии Ироқ 8 террористро, ки ме-
хостанд дар музофоти Майсони шаҳри Бағдод амалҳои террори-
стиро анҷом диҳанд, боздошт намуданд;

Дар шаҳри Хюстени штати Техаси Штатҳои Муттаҳидаи 
Америка ҳангоми амалиёти боздошткунии ҷинояткорон онҳо 
ҷониби кормандони мақомоти полис оташ кушоданд, ки дар 
рафти тирпаронии ҷавобӣ ду силоҳбадаст нобуд карда шуд;

Дар қисми шимолии Буркина-Фасо силоҳбадастон ба 
қароргоҳи хизматчиёни ҳарбӣ ҳамла карда, 4 низомиро ба 
ҳалокат расонида, чанд нафари дигарро захмӣ намуданд;

Қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоии Ҷумҳурии Арабии Миср дар 
нимҷазираи Сино қароргоҳи силоҳбадастонро мушакборон кар-
да, ду роҳбари гурӯҳи террористиро нобуд карданд;

Дар минтақаи Ҷамтали вилояти Балхи Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон гурӯҳи  силоҳбадастон ба нуқтаи гузаргоҳи назора-
тии кормандони сохторҳои қудратӣ ҳамла намуда, 10 хизматчии 
ҳарбиро ба ҳалокат расониданд;

Дар штати Луизианаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка 
тирпарронӣ ба амал омад, ки дар натиҷаи он 5 нафар ба ҳалокат 
расид;

Дар музофоти Сулуи Филиппин ду амали террористӣ анҷом 
дода шуд, ки дар натиҷаи он 27 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 
100 каси дигар маҷрӯҳ шуданд;

Дар Ҷумҳурии Демократии Конго аз вараҷаи Эбола зиёда аз 
400 нафар ба ҳалокат расида, 700 каси дигар ба ин беморӣ муб-
тало гардиданд;

Дар штати Минас-Жерайси Бразилия теъдоди ҳалокшудагон 
бар асари рахнашавии обанбор ба 58 нафар расида, қариб 300 
каси дигар бенишон гардиданд;

Дар вилояти Саратови Федератсия Россия барфи зиёд ва 
сардии шадид сокинонро ба мушкилӣ рӯ ба рӯ кард, ки даҳҳо 
садамаи нақлиёт рух дода садҳо сокинон ҷароҳатҳои гуногуни 
ҷисмонӣ бардоштанд;

Дар музофоти Димишқи Сурия кормандони сохторҳои 
қудратӣ аз гурӯҳи кочоқчиён 150 ҳазор адад ҳабҳои дорои ма-
води нашъаовар ва дар ҳаҷми калон ҳашишро дарёф карданд, ки 
ин метавонист садҳо нафарро ба бемории нашъамандӣ гириф-
тор намояд;

Дар наздикии Истанбули Туркия ҳангоми таъмир кардани 
киштии боркаш дар он сӯхтор сар зад, ки  дар пайи ҳодиса 2 на-
фар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар ҷароҳат бардоштанд;

Дар пойтахти Куба шаҳри Гавана гирдбод ва боришот ба 
амал омад, ки бар асари офати табиӣ 3 нафар ба ҳалокат расида, 
170 каси дигар захмӣ гардиданд;

Дар минтақаи Апуримаки Перу девори бинои меҳмонхона  
хароб гардид, ки дар пайи он 15 нафар ҳалок шуда, 29 каси ди-
гар ҷароҳат бардоштанд;

Дар музофоти Сулавесии ҷанубии Индонезия шумораи 
ҳалокшудагон бар асари боришоти мавсимӣ ва обхезӣ ба 50 на-
фар расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд;

Дар қисми шимолии Алҷазоир тӯфон ва боришот ба амал 
омада, дар пайи ҳодиса 5 нафар ҳалок шуда, чанд каси дигар 
захмӣ гардиданд;

Дар яке аз минтақаҳои аҳолинишини шаҳри Гаагаи Нидер-
ланд дар бинои истиқоматии сеошёна таркиш рӯх дод, ки бар 
асари он 10 нафар захмӣ шуд.


