
БАРОИ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ, СУЛЊУ ОРОМЇ, СУБОТИ СИЁСЇ, СОЗАНДАГИВУ 
ОБОДОНЇ, РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДЇ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИЉРОИЯИ ЊИЗБИ ХАЛЌИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

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

№ 09, (309), 
9 майи соли 2018

2 8654

 саҳ. 3

ҒАМИ ШОИР МИЛЛАТУ ВАТАН БУД

ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ТЕХНИКИИ 
МАРДУМ ҶИҲАТИ ИСТИФОДАИ           

ДУРУСТ АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ 
МУОСИР 

ХЕШТАНРО ХАЙР ХОҲӢ, 
ХАЙРХОҲИ ХАЛҚ БОШ!

ҶАҲОНИШАВӢ ВА МУШКИЛО-
ТИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ 

ДАРСИ ВАТАНДОРӢ          
БА ҶАВОНОН

РОБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ҲХДТ ТАҚВИЯТ  МЕЁБАНД



№ 9, 9 майи соли 20182 Њамрози халќ

Абдулло РАҲМОНЗОДА,                 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ             

дар  вилояти Хатлон

Дар шароити муосир масъалаи шак-
ли истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва 
дар маҷмуъ технологияи навин ба яке 
аз масъалаҳои доғи рӯз табдил ёфта-
аст. Зеро василаҳои техникии муосир 
дар баробари фоидаи рӯзафзун ва осон 
гардонидани робитаи байниҳамдигарии 
инсонҳо, ҳамзамон ба манбаи сохтако-
риву аввомфиребӣ ва тафриқаангезиву 
воситаи паҳншавии ақидаҳои иртиҷоӣ 
табдил ёфтааст. 

Бояд гуфт, бо пайдоиш ва рушди ин-
тернет инсоният дар самти шинохти сай-
ёраи Замин ва кайҳон ба дастовардҳои 
чашмрас ноил гардид ва имкониятҳои 
васеъи онро ҳамқадами ҳаёт ва фаъоли-
яти худ интихоб намуд. Аз ҷумла, Со-
змони Милали Муттаҳид дастрасӣ ба 
шабакаи интернетро қисми таркибии 
ҳуқуқи инсон муайян карда, дар ин самт 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва 
байналмилалӣ низ қабул гардиданд.

Гарчанде манфиати интернет барои 
инсоният бебаҳс аст, аммо пайдоиш 
ва рушди унсурҳои номатлуби ба он 
алоқаманд моро ба он водор мекунад, 
ки ташвиқгари истифодаи дуруст ва 
мақсадноки он бошем.

Шоиста ба ёдоварист, ки дар кишва-
ри мо аз оғози асри нав интернет рушд 
намуда, ширкатҳои мобилӣ ва интер-
нетрасон марҳила ба марҳила ташак-
кул ёфтанд ва бозори хизматрасониҳои 
интернетиро ҳамчун манбаи сердаро-
мад ҳадаф қарор доданд. Имрӯз дар 
Тоҷикистон ширкатҳои зиёде ба мо-
нанди: «Tcell», «ТаКом», «Megafon», 
«Babilon», «ТК-mobail», «Saturn», 
«Telecomm-Technoloji», «Toj-net» ва 
ғайра дастрасӣ ба интернетро пешниҳод 
мекунанд.

Дар баробари пешрафти технология 
ва пайдоиши компютерҳои кисагӣ ва 
телефонҳои ҳушманд шумораи муш-
тариёни хизматрасониҳои интернетӣ 
ва иштирокчиёни шабакаҳои иҷтимоӣ 
бештар гардид.

Бо дарназардошти унсур, авомил 
ва хатарҳои маъмулӣ ба истиқлолияти 
давлатӣ истифодаи ғайримақсаднок 
ва нодурусти интернет ва шабакаҳои 
иҷтимоӣ низ ҳамчун хатари муоси-
ри геополитикӣ шинохта шудааст. 
Шабакаҳои иҷтимоӣ яке аз ҷузъи тар-
кибии рушдёфтаи интернет ба ҳисоб 
меравад ва маҳз дар шабакаҳои иҷтимоӣ 

таҳдиду хатарҳои муосири геополитикӣ 
зуҳур намуда истодаанд.

Шабакаҳои иҷтимоии маъмулӣ, ки 
ҷавонони мо бештар аз онҳо истифода 
мебаранд, иборатанд аз: «Однокласс-
ники», «В-контакте», «Фейсбук», «Ин-
стаграм», «Твиттер», «Лайфҷорнал» ва 
ғайра. 

Мушкилӣ аслан дар он нест, ки то 
кадом андоза кам ё беш аз интернет ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ истифода меба-
ранд, мушкилӣ дар ин аст, ки то ҳанӯз 
як фарҳанги муайян дар мавриди ис-
тифодаи дурусти он шакл нагириф-
тааст. Ин аст манбаи асосии таҳдиду 
хатарҳо. Дар ҳар як шабакаи иҷтимоӣ 
ҳазорон гурӯҳҳои алоҳида созмон дода 
мешаванд, ки аксарияти онҳо бо номҳои 
мустаор ва пахши иттилооти дурӯғу 
таҳрифшуда ба қайд гирифта мешаванд. 
Маъмурияти шабакаҳои иҷтимоӣ низ ба 
муҳтавои суҳбатҳои гурӯҳ кам аҳамият 
медиҳанд ва қариб, ки онро назорат 
намекунанд, чунки ин ба манфиати 
тиҷорати онҳо нест. 

Дуруст аст, ки дар аввал шабакаҳои 
иҷтимоӣ ва гурӯҳҳои дохилии он бо 
мақсади мусоидат ба забономӯзӣ, 
таблиғи арзишҳои фарҳангиву туризм, 
муколамаҳои ҳамсинфон, ҳамкасбон, 
ҳаммиллатон ва ба ин монанд самтҳо 
таъсис дода мешавад, вале бо беш-
тар гардидани аъзову иштирокчиёни 
он ҳадафҳои гурӯҳ тағйир меёбад. Аз 

ин имконият гурӯҳҳои манфиатҷӯи 
сияҳкор сӯистифода намуда, мақсадҳои 
худро таблиғ мекунанд. Маҳз дар ин 
марҳила шабакаҳои иҷтимоӣ хатарафзо 
мешаванд.

Яке аз хатарҳои асосии шабакаҳои 
иҷтимоӣ дур намудани инсон аз асли 
иҷтимоии хеш мебошад. Инсон ҳамчун 
мавҷудоти иҷтимоӣ дар доираи ҷомеа 
рушд мекунад. Берун аз ҷомеа ва бидуни 
муносибатҳои инсонӣ  аз асли худ дур 
мешавад. Бо пайвастан ба шабакаҳои 
иҷтимоӣ, ки дар асоси муносибати 
виртуалӣ ва ғайримаъмулӣ ба мона-
нади шиносоии виртуалӣ, суҳбатҳои 
виртуалӣ, бозиҳои виртуалӣ, алоқаҳои 
виртуалӣ ва ғайра амал мекунад, ин-
сон оҳиста-оҳиста аз муносибатҳои 
маъмулӣ даст мекашад. Дур шудани ин-
сон аз асли иҷтимоии хеш боиси пайдо 
гардидани ихтилоф дар муносибатҳои 
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 
динии ӯ мегардад. Чунин инсон нисбат 
ба падидаву ҳодисаҳои ҷомеа бетафовут 
мешавад ва дар худ маҳдуд мегардад.

Хатари дигар аз коргирии шабакаҳои 
иҷимоӣ, ки дар рӯзҳои мо бештар ба на-
зар мерасад, тавассути гурӯҳҳои ифротӣ 
гирифтори мағзшӯиҳо шудани ҷавонон 

мебошад. Бо ин васила ҷавонон ҳамчун 
иштирокчиёни шабакаҳои иҷтимоӣ ба 
шабакаҳои террористӣ ва экстремистӣ 
ҷалб гардида, барои содир намудани 
кирдорҳои ҷиноятӣ ва ғайра осебпазир 
мегарданд. 

Гузоштан ва паҳн намудани маъ-
лумот, махсусан сурат ва наворҳои 
шахсӣ низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
яке аз хатарҳои дигар маҳсуб меёбад. 
Дар натиҷаи чунин амалкард дахолат 
ба ҳаёти шахсӣ сурат мегирад, сирри 
оилавӣ, хизматӣ ва давлатӣ фош карда 
мешавад. Маълумоте, ки дар назари ав-
вал соддаву оддӣ менамояд, бо гузашти 
вақти муайян ва тағйир ёфтани вазъ ме-
тавонад мушкилсоз гардад.

Яке аз хатарҳои дигари шабакаҳои 
иҷтимоӣ ин ташвиқ ва таблиғи фарҳанг 
ва расму оини бегона мебошад. Дар ин 
замина тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ 
маводу наворҳои зиёд пахш мегардад, 
ки метавонад ба тарзи муошират, муно-
сибат, зоҳири инсон ва арзишҳои он таъ-
сир гузорад ва ё дигаронро вобаста ба 
ин амалкардашон таҳқир намояд. Ҳамаи 
ин ба ахлоқи инсоният таъсир мегузо-
рад ва боиси сар задани ихтилоф дар 
худшиносӣ, муносибатҳои хешутаборӣ, 
урфу одатҳои таърихан асосёфта мегар-
дад. Инчунин, дар фазои интернетӣ би-
сёр омилҳое ҳастанд, ки ба ташаккули 
ахлоқии ҷавонон таъсири манфӣ мера-
сонанд. Аз ҷумла, фисқу фуҷур, тарғиби 

нашъамандиву майнушӣ ва ғайра.
Шабакаҳои иҷтимоӣ, ки 

пешниҳодоти зиёди саргармкунанда 
доранд истифодабарандагон, махсусан 
ҷавононро ба худ алоқаманд мекунанд. 
Ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки ис-
тифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ одат ме-
шавад. Бе муҳобот ҳамон гунае, ки шах-
си майзада ба май ва муътод ба маводи 
мухаддир одат мекунад.

Маводу маълумоте, ки дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ гузошта мешаванд, маҳз аз 
тариқи иштирокчиёни он паҳн карда ме-
шаванд. Шабакаҳои иҷтимоӣ маъмулан 
ба иштирокчии худ имкон медиҳанд, ки 
дар зери маводи чопшуда фикри худро 
нависад, тугмачаи «ба ман писанд аст»-
ро пахш намояд ва ё ин маводро аз номи 
худ ба дӯстонаш дар доираи гурӯҳ ва ё 
дигар шабакаҳои иҷтимоӣ фиристонад.

Агар дар аввал шахс ба мазмуни 
муҳтавои мавод шинос шуда, нисбат ба 
он мавзеъгирӣ кунад, бо бештар гарди-
дани маводҳо носанҷида тасмим меги-
рад. Имрӯз ҳолатҳои зиёдеро мушоҳида 
кардан мумкин аст, ки иштирокчиёни 
шабакаҳои иҷтимоӣ маводу маълумоти 
хусусияти экстремистидоштаро паҳн 
мекунанд ва ё ҳамон тугмаи маъмулии 

«ба ман писанд аст»-ро пахш менамо-
янд, ки ин баёнгари мавзеъгирии онҳо 
аст. Инчунин, шабакаҳои иҷтимоӣ ба 
як василаи хатарноки гумроҳ сохтан ва 
ба гурӯҳҳои ифротиву террористӣ ҷалб 
кардани ҷавонон гардидааст.

Дар поён ба баъзе аз муҳимтарин 
фоидаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, 
ҳадафҳои созандагони ин гуна шабакаҳо 
ва таҳдиду хатарҳои он мухтасар ишора 
мекунем.

Фоидаҳо аз истифодаи шабакаҳои 
иҷтимоӣ метавонанд инҳо бошанд:

-Робитаҳои инсонӣ, иқтисодӣ, илмӣ 
ва ғайраро дар фазои маҷозӣ созмондеҳӣ 
мекунад; 

-Шароитро барои баёни ақидаи со-
лим ва таҳлилу баррасиҳои созанда ба 
вуҷуд меорад;

-Имконияти таблиғу муаррифии 
таъриху фарҳанг ва асолати милливу 
шахсиятҳои таърихиро ҷиҳати баланд 
бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ 
фароҳам меорад;

-Дар васеъ гардидани сатҳи 
ҷаҳонбинӣ ва аз худ кардани донишҳои 
замонавӣ мусоидат мекунад;

-Иртиботи маҷозии осон ва доимӣ бо 
дӯстону ошноёнро ҳатто дар масофаи 
дуртарин нуқтаи олам таъмин месозад; 

-Василаи хуби саргармӣ дар вақтҳои 
холигӣ аст ва ғайра. 

Таҳдидҳо ва омилҳои манфии 
шабакаҳои иҷтимоиро метавон ба чунин 
бахшҳо ҷудо намуд: 

-Даъват ба нифоқу амалҳои носазо;
-Суханҳои бедалел ва дуруғу туҳмат, 

ки боиси ба вуҷуд омадани фитнаву 
нифоқ байни қишрҳои муайяни аҳолӣ 
мегардад;

-Тарғиби ақида ва фирқаҳои ноду-
руст, нашри ифротгароӣ, тундгароӣ ва 
таблиғҳои ғайриахлоқӣ, ки дар заминаи 
сӯистифода аз дин ва ҳар чизи дигар ба 
вуҷуд омадаанд; 

-Ба вуҷуд овардани фазои мухолиф 
ба фарҳанг, одоб ва расму оинҳои миллӣ;

-Бо сабаби набудани имкони ши-
нохти ҳувияти корбарони шабакаҳои 
иҷтимоӣ (фейкҳо), яке аз муҳимтарин 
таҳдидҳои манфии ин шабакаҳо, бе 
ҳисси масъулият сохтан ва зуд паҳн кар-
дани ахбори дурӯғ бо ҳадафҳои сиёсӣ;

-Тарғиби фаҳшу амалҳои 
ғайриахлоқии дигар ба мисли, нашъа-
мандиву нашъаҷаллобӣ, майнушиву 
қиморбозӣ ва ғайра.

Бо назардошти ин сохторҳои ҳизбӣ 
ва аҳли ҷомеаро лозим аст чораҳои 
зарурӣ андешида, вазифаҳои зеринро 
иҷро намоянд:

-Фарҳанги истифодаи дуруст ва 
мақсадноки интернет ва шабакаҳои 
иҷтимоиро тарғиб намоянд;

-Аҳолӣ, махсусан ҷавононро аз 
муқаррароти қонунгузорӣ дар ин самт 
огоҳ намоянд;

-Имкониятҳои ноболиғонро барои 
дастрасӣ ба унсурҳои номатлуби интер-
нет маҳдуд намоянд;

-Назорати доимии фаъолияти вер-
туалии фарзандонро дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ ба роҳ монанд;

-Оқибатҳои манфии истифодаи но-
дуруст ва ғайримақсадноки шабакаҳои 
иҷтимоиро таблиғ созанд;

-Ҷавононро дар рӯҳияи одобу ахлоқ 
ва миллатдӯстиву меҳанпарастӣ тарбия 
кунанд, то унсурҳои манфии шабакаҳои 
иҷтимоӣ ба ӯ таъсири фоҷиабор нарасо-
над ва ғайра.

ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ТЕХНИКИИ МАРДУМ ҶИҲАТИ ИСТИФОДАИ                       
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Супориши қатъии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дипломатҳои 
баландҷойгоҳи Тоҷикистон, Фарҳод Салим ва 
Маҳмадамини Маҳмадамин дар мавриди парастории 
шоистаи шоири беҳамтои тоҷик Бозор Собир, ки дар 
бемористони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бистарӣ буд, 
бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳад, ки Тоҷикистонро Ху-
дованд Пешвои донову хирадманд бахшидааст. Ва чун 
беҳтарин пизишкон натавонистанд дили шоирро дар-
мон бибахшанд ва акнун ки шоир ба ҳазорсолагон пай-
вастааст, бо супориши дигари Ҷаноби Олӣ бояд пай-
кари орамидаи шоирро бозоварда ба синаи Модари аз 
модар болотараш – Тоҷикистони муқаддас ҷой диҳанд, 
ки низ нишонгари гувоҳест, аз доштани Сарвари ба-
номус, ки намегузорад мазори нобиғаҳояш дар замини 
ноошно ҷойгоҳ дошта бошад. Чанд сол пеш бо супори-
ши Ҷаноби Олӣ пайкари нобиғаи дигари адабиёт, су-
хансарои қаҳрамонони тоҷик устод Сотим Улуғзода аз 
Маскав бозоварда шуда, ба хокдони пойтахти кишвар 
супорида шуда буд. Бояд донист, ки на ҳама роҳбарони 
пешинаи тоҷикон чунин нерӯ ва ҳавсалаи баланд ва 
ғуруру номуси миллӣ доштанд. Ҳамон гуна ки касе аз 
мо намедонем устод Лоҳутӣ ҳангоми ба лаб овардани 
суханони вопасин дар бемористони Маскав, чӣ гуфта 
буд. Забони Лоҳутӣ ба хонуми пизишкёри рус ошно на-
буд ва ба пиндори бархеҳо, Лоҳутӣ мехост бигӯяд, ки 
«пайкарамро ба Тоҷикистон бибаред». 

Барои бозовардани пайкари Бозор Собир ба ватан 
дипломатҳои тоҷикро душвории сангине дар пеш аст; 
шоир шаҳрвандии ИМА-ро пазируфта буд ва он дав-
лат ҷанозаи шаҳрвандашро бо осонӣ ба кишвари дигар 
нахоҳад дод.

Ба пиндори мо Бозор Собир шоирест, ки пас аз 
Фирдавсиву Носири Хусрав беҳтарин шеърро дар вас-
фи Меҳан ва забони тоҷикӣ сурудааст ва дар замони 
шӯравӣ навиштаҳои ӯ дар бедорсозии шуури мардум 
ва рў овардан ба худогоҳии миллӣ нақши шоёне бо-
зидаанд. Ба ин баландии шеъри Бозор Собир на ҳама 
шоирони замон расида буданд ва ҳанӯз ҳам на ҳама 
арзиши беҳамтои сурудаҳои ӯро пай бурдаанд. Бозор 
Собир замони пошхӯрии Ҳукумати Шӯравӣ гумон 
дошт аз роҳи муқовимат метавон ба озодии мутлақи 
Тоҷикистон расид. Ӯ ва чанд тан аз ҳамтоёнаш дар 
ибтидо бедарак аз ҳадафҳои мутаассибони иртиҷоъӣ, 
ки дар атрофи созмони террористии ҲНИТ гирд ома-
да буданд, гумон доштанд бо роҳи интихоб кардаашон 
ҷомеаро аз вартаи буҳрони сахти сиёсӣ метавон берун 
бароваранд. Ончуноне шунида будем чанде дар Эрон 
зист ва аз он ҷо ба ИМА муҳоҷират кард. Аммо на Эрон, 
на кишвари сармоясолори ҷаҳон, ИМА натавонистанд 
биҳишти ӯ – Тоҷикистонро иваз кунанд. Шоири но-
зукхаёлу жарфнигар сардиҳои таассуби исломгароӣ ва 
демократияи беодобонаи амрикоиро бо чашми бинои 
худ нигариста, аз дамдамаҳои он кишварҳо безор, бо 
эҳсоси пушаймонӣ аз ҳамсафиҳои худ дар паҳлӯи таас-
субгароён, ба Ватан баргашт. Ӯ фитнаҳои Ташкилоти 
экстремистиву террористии ҲНИТ ва фирефта шудани 

ҷавонон ва аз паёмади он ҳалок шудани 160 000 тоҷик, 
ятим гаштани ҳазорҳо нафар кӯдакон, гуреза шудани 
миллионҳо нафар бошандагони осоиштаро пеши рӯ 
оварда, ҳушдор медод, ки ҷавонон ба доми гурӯҳҳои 
ифротӣ гирифтор нашаванд. Аз ин рӯ ба пурсиши 
рӯзноманигорони тоҷик посухҳои дурушту хашин ме-
дод, ки боиси озурдашавии иддае аз ҳамдиёрон гашта 
буд. Яке аз гуфтумонҳои ӯро бо рӯзноманигор пеши рӯ 
меоварем, ки аз хондани он шумори зиёди ҳамдиёрон 
дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба сӯи шоир санги бетамизӣ 
(ибораи Нодири Нодирпур) андохта буданд. 

Чунончи Бозор Собир дар он рӯзҳо гуфтааст: 
Имрӯз ҳама динзада шудаанд. Нависандаву шоир ҳам 
аз дин менависад ва олим ҳам аз дин чақ-чақ мекунад. 
Ман инро мебинаму ваҳшатзада мешавам. Артист ва 
шоири халқӣ меравад ҳаҷ, олим меравад масҷид. Ман 
инро мебинаму мегӯям, охир ин фоҷиаест, ки саросари 
Тоҷикистонро фаро гирифтааст. Олим, профессор ме-
равад масҷид, о ин яъне чӣ? Инҳо баъд зиёӣ ҳастанд? 
На, инҳо пас ҳичӣ нестанд.

Ба пурсиши рӯзноманигор ба гунаи «Шоирон имрӯз 
бояд чӣ нависанд?», ӯ чунин посух дода буд:

Шоирон дин менависанд. Духтарчааш ҳам дин 
менависад, муйсафедаш ҳам аз дин менависад. Ҳама 
динсароӣ мекунанд. Ман дигар чизе дар онҳо намеби-
нам. Ҳоло идеали онҳо дин аст. 

Ҳазору панҷсад сол ҳама динсароӣ буд. Аз Кашмир 
то Бағдод куҷое, ки шоиру қаландару дарвешу суфӣ 
буд, ҳама динсароӣ мекард. Ва боз дубора ба ҳамин 
мурдарег баргаштан чӣ аст? Камоли ҷаҳолат аст!

Бозор Собир дар бозомадан ба Ватан ва пазироии 
ниҳоят гарму самимии Пешвои миллат Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
аз ин ҳама дастовардҳо ва пешравиҳои Ватан ба ваҷд 
омада гуфта буд, ки «тоҷикон бояд бо сипосгузорӣ дар 
пайи ватансозӣ бошанд ва ба иғвову дасисаҳои миллат-
куши хоинону асолатбохтагон дода нашаванд».

Инҷониб ҳанӯз чордаҳ сол пеш дар мақолаҳои 
худ хоста будам ситезиданҳо ва таҳқирҳои бархе 
ҳамдиёронро ки қадри ин чеҳраи ворастаи адабиётро 
намедонистанд, ҷавоб нависам, гарчи медонистам, ки 
бахши зиёде аз эшон аз хоки дингароёни мутаасси-
бе бархостаанд, ки ҳанӯз садсолаҳо пеш Фирадвсиву 
Ибни Сино ва Ҳофизу Хайёмро «рофизӣ», «қарматӣ» 
номида, такфирашон карда буданд.

Навиштори инҷониб «Тоҷикистон ашки шоирро 
намепазирад», «Ғами шоир миллату ватан аст», «Ашки 
шоир» унвон доштанд ва дар яке аз онҳо навишта бу-
дам: 

«Набояд аз ёд бурд, ки инсони шоир ҳассосияти 
вижа дорад ва ҳамчун сарояндаи дардҳои миллат 
гоҳе бо навозиш, меҳр шодӣ сухан мегӯяд ва гаҳе бо 
хашмҳои осиёна мушт сӯи осмон мебарад ва баъзан 
ба коинот (фалак) ришханду истеҳзо мезанад. Касоне, 
ки эҷодиёти Бозор Собирро пурра мутолиа кардаанд, 
нек огаҳанд, ки ӯ шеъри маснуъӣ ва қарордодӣ намена-
вишт. Яке аз шоирони нахустин буд, ки дар бораи пай-
караи афгори қавми худ, нигаҳдории ҳуввияти миллӣ, 

худогоҳии тоҷикон (мисли Расул Ҳамзатови доғистонӣ) 
бидуни эҳтиёткориҳои хоси дигарон, сатрҳои дарднок 
навиштааст.

Ин нуктаро мехоҳам ёдовар шавам, ки ба забони 
тоҷикӣ шеър гуфтан осон аст, зеро, ки ин забон ху-
даш шеър аст. Вале шеъри асил, каломи манзуми ноб 
гуфтан хеле душвор аст, чунки ба ин забон ҳазорҳо 
сухандонон сухангустарӣ кардаанд. Ба ҳамин далел 
шоир онеро мегӯянд, ки гуфтаҳои ин ҳазоронро ба та-
крор нагуфта бошад. Бозор Собир ба силсилаи шои-
рони бикргуфтору тозаандеш шомил аст. Ҳанӯз 20-30 
сол пеш дар зикру фикри ин қавм бо шӯру меҳр, фа-
рёду фиғон, нафрину нолаву навҳа, агар ин тавр гуф-
тан ҷоиз бошад, шеъри миллӣ гуфтааст. Ба пиндори 
инҷониб беҳтар аз Бозор Собир касе бахшида ба ин 
Ватану ин қавм сухани ноб нагуфтааст. («Тоҷикистон», 
«Бухоро», «Туро ҳамчун Бухоро дӯст медорам»), Ис-
моили Сомонӣ («Девори Бухоро»), дар бораи Хӯҷанду 
хӯҷандиҳо, кӯлобиҳо, самарқандиву бухориҳо (Ғазои 
Восеъ», «Барои Турсун Акбар», «Барои Лоиқ», «Ба 
Раҳим Ҳошим», «Дар ёдбуди Муҳаммадҷони Раҳимӣ», 
«Ёдат ба хайр Муаззама»,) суғдиҳо («Чашми кабуди 
суғдӣ»), Эрон («Наврӯзи Эрон», забони тоҷикӣ («За-
бони модарӣ»). 

Ба нигар мерасад мисли Бозор Собир танҳо Лоиқ 
тавониста буд, ки дилҳои мо донишҷӯёни он солҳоро 
барои гиромидошти забонамон, миллатамон, кишва-
рамон ба таппиш оварад. Бозор Собир, агар хешро ба 
осмонҳо ҳам бухор кунад, аз Тоҷикистон ҷудо буда на-
метавонад».

Дар навиштори дигари худ хоста будам, ки ҳамдиёрон 
ба дарди дили шоир дарбираванд: «Банда бар онам, ки 
Бозор Собир бо дили саршори меҳри Тоҷикистон на-
мебоист ба кӯрароҳи ҳизббозиҳо гом биниҳад. Баъдҳо 
ҳама дарёфтанд, ки муқовиматҳову даргириҳои киш-
вари мо зери шиори озодӣ дар гирдоби бунёдсозии 
ҷумҳурии исломӣ реша доштаст. Русҳо ва узбекҳо аз 
бими густариши ҳаракати озодихоҳии Тоҷикистон ба 
Тотористону Бошқирдистону ҷумҳуриҳои худмухтори 
Қафқоз ва Самарқанду Бухорову Фарғона вокуниши 
шадиде нишон додаанд. Меҳанпарастону миллатпара-
стоне чун Бозор Собир ва даҳҳо ҳамтоёни эҳсосотии 
онҳо дере нагузашт фаҳмиданд, ки нӯги ин ришта дар 
дасти шайхони араб ва мазҳабгароёни кишварҳои ди-
гар буда, миллат ва демократия барои ин тоифа асо-
латбохтагон шиоре беш набудааст. Аммо дигар хуни 
тоҷик аз саводи рӯи асфалт ба ҷӯйҳо ҷорӣ шуда буд. 
Бозор Собир дарк намекард, ки танхо се-чор шеъри 
пурэҳсоси дар мавзӯи худнигарии миллати тоҷик на-
виштааш, ба истилоҳи шоири бузург Сиёвуши Касроӣ, 
«Кори садҳо садҳазорон теғаи шамшер»-ро ба анҷом 
расонидааст. Ва дар ин шеърҳо ба гумонам беҳтарин 
сухан дар мавриди забони тоҷикӣ ва миллати тоҷик 
гуфта шудааст, ки ҳатто онро суруди миллӣ низ гумо-
ридаанд:

Қомати кӯтоҳи манғит,
Аз манори каллаи аҳли Хуросон шуд баланд.
Пастии саҳрои Қипчоқ
Аз баландии Бадахшон шуд баланд.
Ё:
Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон, 
Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. 
То забон дорад ватандор аст ӯ, 
То забондор аст бисёр аст ӯ». 
Инак, устод Бозор Собир ногуфтаҳояшро дар боз-

гашти охир ба Ватан гуфт. Ба гумони мо солҳо буд, 
ки мехост ба дидори Сарвари кишвар расида бигӯяд: 
«Шумо ба унвони Қаҳрамони Тоҷикистон ва Пешвои 
миллат ҳазор бор арзандаю сазовор мебошед.» (Бозо-
варда аз гуфтаи Бозор Собир)

Имрӯз Миллат бо Пешвои хеш интизорӣ мекашанд, 
то ба бори ахир нозбардори шоири ватансарояш бо-
шанд. Нози вопасини шоир хеле осон аст; дар синаи 
пурмеҳри Ватан хобидан. Аммо анҷом додани ин кори 
осону сода баҳри шоири шӯридаву нороме, бо табъи 
саркашу дарёие ҳатман душвор хоҳад буд. 

Дар сӯги устоди Меҳанпарасту Меҳансаро Бозор 
Собир шеър хоҳем хонд, шеъре аз девони моломоли 
дарди ватандорӣ.

Зафар МИРЗОЁН

ҒАМИ ШОИР МИЛЛАТУ ВАТАН БУД
ДАР СӮГИ БОЗОР СОБИР
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ДАР РОСТОИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО  МАҲАЛ  

Масъулини Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фархор бо хо-
нандагони муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии №33-и деҳаи Сурхо-
би ҷамоати Ғалаба вохӯрӣ 
доир намуданд.

Сараввал дар ин 
вохӯрӣ муовини раис-
мудири шуъбаи ташки-
лии Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фар-
хор дар назди хонандагон 
баромад намуда, атро-
фи хатарҳои террориз-
му экстремизм, роҳҳои 
пешгирии шомилшавии 
ҷавонон ба ташкилоту 
ҳаракатҳои террористӣ, 

истифодаи дурусти 
шабакаҳои иҷтимоӣ ва 
оид ба баланд бардош-
тани ифтихори миллии 
ҷавонон суханронӣ на-
муд.

Ҳамчунин, мудири 
шуъбаи таблиғот, итти-
лоот ва матбуоти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар  
ноҳия Раҳмонов Далер 
ба сухан баромада, оид ба 

баланд бардоштани 
савияи дониши онҳо 
дар муассисаҳои 
таълимӣ, дӯст           
доштани Ватан, 
омӯзиши касбу 
ҳунарҳои мардумӣ, 
риояи  талаботи 
Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон "Дар бораи 
масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фар-
занд" ва дигар масъалаҳои 
рӯзмарра ҳарф зада, 
ҷавононро барои раси-
дан ба ҳадафҳои олии 
сиёсати Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон раҳнамоӣ кард.

н. ФАРХОР   

ҶАВОНОН ДАР РУҲИЯИ ВАТАНДӮСТӢ, ИФТИХОРИ 
МИЛЛӢ ВА ИЛМОМӮЗӢ ТАРБИЯ МЕЁБАНД

Мувофиқи ҷадвали 
баргузории  мулоқоту 
вохӯриҳои Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ оид ба ташкили 
чорабиниҳои ҳизбӣ  ва 
корҳои созандагӣ баҳри 
шукуфоии Ватан бахши-
да ба Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
дар гузаргоҳи марка-
зии ноҳия бо иштироки 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ, аъзои намоянда-
гии ТҶҶ «Созандагони 
Ватан» ҳашари умумӣ ва  
Аксияи ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Ҳамватанони маъюбу 
бепарастор ва ятимон ҳам 
зери таваҷҷуҳ ва даст-
гирии ҲХДТ қарор до-
ранд!» баргузор гардид. 

Дар чорабиниҳои си-
ёсиву фарҳангии ҳизбӣ 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 

Ҷалолиддини Балхӣ 
Маҳмадсаид Абдулҳаев 
ва дигар шахсони расмӣ 
иштирок намуда, дар 
корҳои ободониву 
созандагӣ  саҳм гузош-
танд. 

Инчунин, дар ин ра-
ванд  масъулин дар баргу-
зории Аксияи мазкур иш-

тирок намуда, ба аёдати 
барҷомондагон,  беморо-
ну маъюбоне, ки солҳои 
зиёд  бо амри тақдир би-
старианд, рафтанд ва аз 
шароити зисту зиндаго-
нии онҳо аз наздик шинос 
шуда, ба онҳо  ҳамчун 
кӯмак маводҳои ғизоӣ да-
страс намуданд. 

н.Ҷ. БАЛХӢ

ХЕШТАНРО ХАЙР ХОҲӢ, ХАЙРХОҲИ ХАЛҚ БОШ!

Дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии «Мар-
кази саломатӣ» бо иш-
тироки кормандони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Восеъ вохӯрӣ 
баргузор гардид. 

Зимни суҳбат дар 
вохӯрӣ муовини раи-

си Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳияи Во-
сеъ Шаҳноза Раҷабова 
атрофи самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ 
ҳамчунин, муқовимат бо 
коррупсия сухан ронда,  
қайд намуд, ки мо вази-
фадорем бо ташаббусҳои 

ватандӯстонаи худ ба 
муқобили ҳама гуна 
амалҳои коррупсионӣ му-
бориза барем, онҳоро ош-
кор созем. 

Дар навбати худ ишти-
рокчиён низ баромад на-
муда, гуфтанд, ки барои 
рушди босуботи соҳаи 
тандурустӣ ва мубори-
за бар зидди амалҳои 
коррупсионӣ  кӯшишу 
талошҳои хешро равона 
сохта, ҳеҷ гоҳ хилъати 
сафеди худро бо ришва 
доғдор насозем. 

Чунин вохӯриҳо 
мувофиқи нақша дар 
ҳама ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ баргузор гар-
дида истодаанд.

н. ВОСЕЪ

ХИЛЪАТИ САФЕДРО БО РИШВА ДОҒДОР НАСОЗЕМ!

 Дар  маҳаллаи  4-и   
ҷамоати  шаҳраки ноҳияи 
Данғара  маҷлиси  ҳизбӣ  
доир гардид. Дар  он  раиси  
Кумитаи  иҷроияи  ҲХДТ  
дар  ноҳияи  Данғара  Ка-
римов  Пирмаҳмад  иш-
тирок намуда, дар назди 
иштирокдорон оид ба 
суханрониҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои мил-
лат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси  Куми-
таи  Иҷроияи  Марказии  Ҳизби  Халқии  
Демократии  Тоҷикистон ва фаъолияти  
солонаи  ташкилотҳои  ибтидоии ҳизбӣ  
суханронӣ намуд.  

Зимни суханронӣ мавсуф  афзуд, 
ки ҲХДТ  фаъолияташро  дар  асоси  
ҳадафҳои  барномавии  худ  ба  роҳ  мон-

да,  дар  назди  аъзои  худ вазифа  гу-
зоштааст,  ки  дар  рушди  иқтисодиёт,  
беҳбудии  ҳаёти  сиёсиву  иҷтимоӣ  ва  
фарҳангии  кишвар  ҳиссаи  сазовор  гу-
зоранд.

Дар  маҷлис  иштирокчиён  ба масъу-
лин саволҳо  пешниҳод карда,  ҷавобҳои  
қаноатбахш  гирифтанд. Чунин 
чорабиниҳо дар ҳудуди деҳоти ноҳия 
пайваста роҳандозӣ шуда истодаанд. 

н. ДАНҒАРА

МАСЪУЛИЯТИ  КОРҲОИ  ҲИЗБИРО  БАЛАНД  МЕБАРДОРЕМ

Дар доираи ҷадвали 
баргузории суҳбату 
вохӯриҳо оид ба барра-
сии самтҳои афзалиятно-
ки фаъолияти ҲХДТ  дар 
тамоми деҳаву маҳаллаҳо 
ва ташкилоту муассисаҳо 
суҳбату вохӯриҳо баргу-
зор гардида истодааст. 

Намояндагони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия  
ба деҳаи Ҳаёти Нави 
ҷамоати шаҳраки Ҳаёти 
Нав ташриф оварда, бо 
як гурӯҳ сокинони деҳа 
суҳбати кушоду ошкоро 
баргузор намуданд.

Дар вохӯрӣ аз ҷониби 

муовини раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ёвон Абдуллоева 
Саёҳат атрофи Қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд», 
«Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
тарғиби арзишҳои миллӣ 
ва фарҳанги мардумӣ, аз 
байн бурдани фарҳанги 
ғайр, самаранок истифо-
да бурдани Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ибрози андеша 
намуд.

н. ЁВОН

ҚОНУНИ ТАНЗИМ БАРОИ МО САРРИШТАКОРИРО ОМӮЗОНД 

Дар асоси ҷадвали 
баргузории мулоқоту 
вохӯриҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ дар деҳаи 
Турдишайхи ҷамоати 
деҳоти Озодагон бо иш-
тироки сокинон ва фаъо-
лони деҳа вохӯрӣ гузаро-
нида шуд.

Ҷамъомадро мутахас-
сиси шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Панҷ Холов 
Диловар кушода, мақсаду 
ҳадафи вохӯриро шарҳ 
дод.

Мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва 

матбуоти Кумитаи 
иҷроия Музаффар 
Шомаҳмадзода зим-
ни суханрониаш 
доир ба самтҳои аф-
залиятноки фаъоли-
яти ҲХДТ баромад 
намуд. 

Сипас, дар ин 
деҳа ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ бо 
номи “Турдишайх” 
таъсис дода шуд ва Ами-
нов Сафо раиси ташки-
лоти ибтидоӣ интихоб 
гардид. 

Дар охир сокино-
ни деҳот Нидоев Тӯйчӣ 
ва  Наврӯзов Мирзо бо 
шукргузорӣ аз даврони 

соҳибистиқлолии диёр ва 
ваҳдату ягонагии кишвар 
суханронӣ намуда, хур-
сандии хешро аз таъси-
си ташкилоти ибтидоии 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
деҳаашон  баён карданд. 

н. ПАНҶ

ТАРҒИБИ СИЁСАТИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ДАР ДЕҲОТ

Дар толори Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант мизи 
мудаввар дар мавзӯъи 
Даҳсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди 
устувор, солҳои  2018-
2028» баргузор гардид.

Дар мизи мудаввар 
сардори шуъбаи Аген-
тии таъминоти амволи 
махсуси назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар вилояти Хатлон, под-
полковник Абдусатторзо-
да Муҳаммадӣ, раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант Ватанзо-
да Сайҷафар,  корманди 
масъули Агентии назора-
ти давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
капитани адлия Ниго-
ра Муқимӣ ва муовини 
Прокурори ҳарбии гар-

низони Бохтар, подпол-
ковники адлия Тоҳирзода 
Шаҳбоз иштирок намуда, 
дар мавзӯъҳои татбиқи 
Стратегияи муқовимат 
бо коррупсия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2020, 
шароитҳои таърихӣ 
сиёсӣ ва иҷтимоии пай-
доиши терроризм, пеш-
гирии ҷавонон аз гара-
виш ба ҳизбу ҳаракатҳои 
иртиҷоӣ, терроризм, но-
расоии об ва сабабҳои 
маҳдудшавии дастрасии 
инсон ба он суханронӣ 
намуданд.

Дар охир ишти-
рокдорон аз Литсейи 
касбӣ-саноатӣ-кимиёвии 
шаҳр,  корхонаи адра-
су атласбофӣ, сисила 
нерӯгоҳи обии барқии 
шаҳр,  ҳамзамон, аз рафти 
корҳои дастӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дидан намуданд. 

ш. ЛЕВАКАНТ

МИЗИ МУДАВВАР БО МАҚСАДИ БАРТАРАФ 
СОХТАНИ ОМИЛҲОИ НОМАТЛУБ ДАР ҶОМЕА 
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ДАР РОСТОИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО  МАҲАЛ  

Тибқи нақша-
чорабинии тасдиқгарди-
даи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён  дар  деҳаи  
Чипари-1-и ҷамоати 
деҳоти  ба номи Утақара 
Назарови ноҳияи 
Қубодиён бо сокинон 
вохӯрӣ баргузор гардид. 

Дар вохӯрӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳия Маҳмадаюб  Ша-

рифзода оид ба татбиқи 
Паёми Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, пешгирӣ аз 
шомилшавии шаҳрвандон 
ба ҳизбу ҳаракатҳои  тер-
рористиву экстремистӣ, 
худкушӣ, ҷудошавии 
оилаҳои ҷавон, тарбияи 
дурусти фарзанд аз хона 

то мактаб ва пешгирӣ аз 
ҳар гуна зуҳуроти номат-
луби ҷомеа  суханронӣ 
намуд.  

Инчунин, дар ҷара-
ёни сухан  мавсуф аз 
хизматҳои самимо-
наи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
самти  ободонию 
созандагӣ, миллатдӯстиву 
ватанпарастӣ ва  пешра-
вии давлату сарзамини 
биҳиштосоямон ёдовар 
гардид.

  н. ҚУБОДИЁН

ТОҶИКИСТОН БИҲИШТИ КАШФНОШУДА ДАР САЙЁРА 

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ  ва  намояндагии ТҶҶ “Созанда-
гони Ватан” дар ноҳияи Кушониён  дар 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№39 чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони  
“Эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ” бар-
гузор гардид. 

Дар чорабинӣ бо ҷалби  ҷавонони 
фаъоли муассисаи мазкур намои-
ши касбҳои заргарӣ,  муҷассамасозӣ, 
муҳандисӣ, дӯзандагӣ, бофандагӣ, 
гулдӯзӣ, кандакорӣ ва санъати шеърхонӣ 
ташкил карда шуд. 

  Чунин чорабиниҳо дар дигар таш-

килоту муассисаҳои ноҳия ба нақша 
гирифта шуда, давоми сол гузаронида 
мешавад.

н. КУШОНИЁН  

РУШДИ  АНЪАНАҲОИ НЕКИ МАРДУМӢ ДАР МАҲАЛ

Бо мақсади амалӣ 
гардонидани дастуру 
ҳидоятҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  дар Па-
ёмашон ба Маҷлиси Олии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон   
оид ба тарбияи  хештан-
шиносии  мардум,  баланд  

бардоштани  ҳуввияти  
миллӣ,  тарбияи  насли 
ҷавон бо  мақсади  мо-
дернизатсия  кардани  
либосҳои  қадимаи   мил-
лии занонаю  мардона 
ва  ба  талаботи  имрӯза  
ҷавобгӯ  сохтани  он   
пешгирӣ  аз майл ба  ли-
боси  бегона,   тибқи  
ҷадвали  тасдиқгардида  
дар  ташкилоти  ибти-
дои   “Бахши  фарҳанг”  

бо иштироки кормандони  
Кумитаи  иҷроияи  ҲХДТ  
дар  ноҳияи  Носири  Хус-
рав  вохӯрӣ   баргузор  
гардид.

Раиси Кумитаи 
иҷроияи   ҲХДТ  дар  
ноҳия  Сураё Алиева  оид  
ба  ҳадафҳои  барномавӣ  
ва сиёсати  созандаву  
бунёдкоронаи   Асос-
гузори  сулҳу  ваҳдати  
миллӣ, Пешвои  миллат, 
Президенти  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон,  Раиси  му-
аззами  ҲХДТ   муҳтарам  
Эмомалӣ  Раҳмон, 
самтҳои афзалиятноки 
фаъолияти  Ҳизби Халқии 
Демократии  Тоҷикистон-
ҳизби созандаю  бунёдкор 
суханронӣ намуд.  

н. Н. ХУСРАВ

ТАТБИҚИ САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ФАЪОЛИЯТИ ҲИЗБ 
БАРОИ КУЛЛИ СОКИНОНИ МАҲАЛ МАНФИАТОВАРАНД    

Дар толори маҷлис-
гоҳи муассисаи  таҳсилоти 
миёни умумии №10-и 
ҷамоати деҳоти ба номи 
Садриддин Айнии ноҳияи 
Хуросон бо иштироки 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ху-
росон Саидзода Раҳмон 
Азим бо омӯзгорон,  па-
дару модарон, раисони 

маҳаллаҳо ва роҳбарони 
хоҷагиҳои деҳқонӣ 
вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ мавсуф  
оид ба  самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ХХДТ, 
ҳадафҳои барномавии 
ҳизб, нисбати сиёсати со-
зандаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Раиси муаззами 
ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ 

ХИЗМАТ БА ВАТАН НИШОНАИ ҶАВОНМАРДИСТ!
Раҳмон ва инчунин, дар 
самти даъвати ҷавонон 
ба хизмати Ватан-Модар, 
пешгирии ҷавонону нав-
расон аз шомилшавӣ ба 
ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои 
хусусияти террористиву 
экстремистидошта ва ди-
гар мавзӯъҳои мубрами 
рӯз суханронӣ намуд.

Пеш аз ҷамъбасти 
вохӯрӣ чанде аз  ишти-

рокчиён бо шукргузорӣ 
аз ободии Ватану 
соҳибихтиёрии давлат 
фикру андешаҳои хеш-
ро  баён намуда, иброз 
доштанд, ки дар иҷрои 
нақшаи маъракаи даъвати 
ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ 
саҳми арзанда хоҳанд гу-
зошт.

н. ХУРОСОН

Бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун дар 
ташкилоти ибтидоии 
«Касбомӯз» бо иштироки 
мудири шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва таҳлили Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия Фарҳод Обидов, 
сармуҳосиби Кумитаи 
иҷроия София Хоҷаева 
ва дигар шахсони масъ-
ул  бо зиёда аз 90 нафар 
аъзои фаъоли  намоян-
дагии ТҶҶ «Созандаго-
ни Ватан» дар мавзӯъи 
«Ҷаҳонишавӣ ва мушки-
лоти амнияти иттилоотӣ» 
дар сатҳи баланди сиёсӣ 
вохӯрии ҳизбӣ гузарони-

да шуд.
Дар рафти баргузории 

вохӯрӣ масъулин  оид ба 
мавзӯи  мазкур суханронӣ 
карда, иброз намуданд, 
ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар яке аз 
баромадҳои худ қайд на-
муданд, ки стратегияи мо 
таъмини амнияти миллӣ, 
сулҳу субот, муттаҳидии 
миллат, рушду инкишо-
фи анъанаву суннатҳои 
нек ва фарҳанги миллӣ, 
пешрафти иқтисодиёти 
Тоҷикистон ва ба ин ва-

сила баланд бардоштани 
сатҳи зиндагии мардум 
аст.

Бо мақсади муайян 
кардани самтҳои афза-
лиятноки сиёсати давла-
тии иттилоотӣ, ташак-
кул ва рушди сиёсати 
давлатӣ дар соҳаи итти-
лоот, ҳифзи манфиатҳои 
миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бахши 
иттилоот, таъмини та-
шаккул ва инкишофи 
фазои ягонаи иттилоотӣ-
фарҳангӣ ҳамчун шарти 
зарурии ягонагии сиёсӣ 
ва маънавии аҳолии 
ҷумҳурӣ, муҳайё сох-
тани заминаҳои сиёсӣ, 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 
фарҳангӣ ва техникию 
технологӣ воридша-
вии мамлакат ба ҷомеаи 
ҷаҳонии иттилоотӣ 
аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон як 
қатор санадҳои меъёрию 
ҳуқуқӣ ба тасвиб раиси-
данд қайд доштанд масъ-
улин. 

н. ҶАЙҲУН

ҶАҲОНИШАВӢ ВА МУШКИЛОТИ 
АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ ДАР МАҲАЛ

Дар деҳаи Лолазор 2-и 
ҷамоати деҳоти ба номи 
Талбак Садриддинови 
ноҳияи Шаҳритуз бо ишти-
роки кормандони масъули  
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шаҳритуз бо 
сокинон вохӯрӣ баргузор 
гардид. 

Дар вохӯрӣ масъулин 
нуктаҳои асосии Паёми 
Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, самтҳои афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ-ро мавриди 
баррасӣ қарор дода, инчунин  дар ин ра-
ванд оид ба тарғиби тарзи ҳаёти солим 
ва пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои 
сироятӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ 
ва пешгирӣ аз майли бегонапарастӣ 
миёни ҷавонону занон, муборизаи 
идеологӣ бар зидди терроризм, экстре-
мизм ва пешгирии гаравиши ҷавонон 
ба гурӯҳҳои тундгаро, ҷалби бештари 
ҷавонон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 

ХИЗМАТ БА ВАТАН ВАЗИФАИ ФАРЗАНДИИ МОСТ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи 
марзу буми кишвар, рушди ҳунарҳои 
мардумӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар 
хона ва ҷалби шаҳрвандони бекор ба кас-
бу ҳунарҳои мардумӣ, бо дастовардҳои 
назаррасу дилхоҳ  сипарӣ кардани  Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
суханронӣ карданд. 

Пас аз суханрониҳои пурмазмун дар 
деҳаи номбурда ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии нав бо номи «Лолазор-2» таъсис 
дода шуд.

н. ШАҲРИТУЗ  

Бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ  
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин дар деҳаи  Бако-
дараи  ҷамоати деҳоти  
Лангардара бо бошанда-
гони деҳаи мазкур вохӯрӣ 
баргузор гардид. 

Дар ин вохӯрӣ муови-
ни раис-мудири шуъбаи 
ташкилӣ ва баҳисобгирии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шамсид-
дин Шоҳин Асақолов 
Алиҷон, сармуҳаррири 
нашрияи “Овози халқ”-и 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Қурбонова Ла-
тофат  ва мудири шуъбаи 
кор бо занон ва ҷавонони  
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар ноҳия Сунатуллое-
ва Мавзуна иштирок ва 
суханронӣ намуданд. 

Вохӯриро мудири 
шуъбаи кор бо занон 
ва ҷавонони  Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Сунатуллоева Мавзуна 
кушода,  зимни баромад   
вобаста ба самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти 
ҲХДТ ва нуктаҳои асо-
сии Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  андешаронӣ 
намуд. 

Дигар баромадку-
нандагон низ дар бораи  

хатарҳои терроризму 
экстремизм, интиқоли 
ғайриқонунии маводи 
мухаддир ва муборизаи 
муташаккил бар зидди 
чунин гурӯҳҳои тундга-
ро ва зуҳуроти номатлу-
би ҷомеа  ҳарф заданд.
Дар қисмати интиҳоии 
вохӯрӣ дар деҳаи мазкур 
ташкилоти ибтидоии бо 
номи  “Бакодара” таъсис 
дода шуда,  якчанд на-
фар барои шомил шудан 
ба сафи ҲХДТ ба Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин ариза пешниҳод 
карданд. 

н. Ш. ШОҲИН

ҲХДТ- ҲИДОЯТКУНАНДАИ СОКИНОН БА  СОЗАНДАГӢ 
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Дӯстони азиз, фарзандону наберагони мо!
Ба хотир гиред, ки дар саҳифаҳои таърих номи ода-

мони хизматнишондода ва содиқ ба Ватан абадӣ сабт ме-
гарданд.

 Таърих ҳам ҳодисаву воқеаҳои зиёдеро ёд дорад, 
ки пурдаҳшаттарини онҳо дар таърихи инсоният ҷанги 
дуюми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. 77-сол муқаддам, яъне 
21.06.1941 Германияи гитлерӣ ба собиқ Иттифоқи Советӣ 
аҳдшиканона ҳуҷум кард. Ҳарчанд, овозаи мағлубнопазир 
будани фишистон ба дили ҳамагон ваҳм андохта буд, мар-
думи сулҳдӯсти ҷаҳон бар зидди душмани башарият мар-
донавор ҷангида, на танҳо сарзамини худ, балки дигар 
давлатҳоро аз зулми фашизм озод карданд. Мо барои он 
ғалаба кардем, ки ҳамаи моро ҳисси муҳаббат нисбат ба 
Ватан, бародарӣ ва манфиатҳои умум муттаҳид гардони-
да буд.

 Агар Ғалабаи моҳи майи соли 1945 намешуд, имрӯз 
ҷаҳонро фазои торики фашистиву инсонбадбинӣ фаро 
мегирифт. Бо дарки ин маънӣ, дар солҳои мудҳиши ҷанги 
хонумонсӯз мардуми инсондӯсти ҷаҳон паҳлу ба паҳлу 
истода, бар зидди фашистони истилоъгар қаҳрамонона 
ҷангиданд. Аз миёни намояндагони 70 миллату халқиятҳо 
11000 нафар сазовори унвони олии ҚАҲРАМОН гарди-
данд, ки дар ин миён наздики 63 нафарашон фарзандони 
фарзонаи миллати тоҷик мебошанд ва аз ин миқдор 22 на-
фарашон аз вилояти Хатлон ҳастанд.

 Бародарӣ ва ҳамдигарфаҳмию ба якдигар дасти ёрӣ 
дароз кардан имкон дод вайронаҳои ҷанг зуд барқарор 
гардида, ба ояндаи дурахшон, тараққиёти иқтисодиву 
баландбардории сатҳи некӯаҳволии мардум роҳи васеъ 
кушода гардад. Яъне мо ба дӯстиву бародарии абадӣ бо 
мардуми ҷаҳон даст ёфтем.

Хушбахтона, имрӯз бо даст ёфтан ба Истиқлолияти 
давлатӣ, мардуми шарафманди Тоҷикистон ба қадри 
арзишҳои бузурги ҷавонмардӣ ва инсондӯстиву 
якдигарфаҳмӣ мерасад ва таҳти сиёсати хирадмандо-
наи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шахсиятҳои хизматнишон-
дода, хоса меҳтарони ҷангу меҳнат пайваста қадрдонӣ 
менамояд. 

 Имрӯз дар баҳогузорӣ ба гузашта низ назари нав ме-
бояд. Дуруст аст, ки дар таърихи мо рӯзҳои хурсандиву 
рӯйдодҳои ғамангез низ буданд. Лекин муҳим он аст, ки 
мо ба озодӣ ва истиқлолияти комил расида дар якҷоягӣ ба 
рушди соҳаҳои мухталифи ҳаёти халқ ноил гардидем. 
Имрӯз маҳз шумо наврасони асри навро мебояд зери таъ-
сири идеологияи бегона намонда, нисбати Ватан ҳамеша 
содиқ ва дар ҳифзи он устувор бошед. Душманон бо зӯрӣ 
мехоҳанд дар зеҳни шумо тасаввуроти нодурустро ҷорӣ 
созанд. Аммо воқеият ин аст, ки итттиҳоду ҳамбастагӣ ва 
нангу номусӣ ватандориамон сипари асосии мо дар баро-
бари ҳама гуна таҳоҷуми идеологии душманон ба ҳисоб 
меравад.

 Кӯшишҳои беинтиҳои таҳрифкоронро нисбати таъси-
ри манфӣ расонидан ба мафкураву қалби ҷавонон ба ино-
бат гирифта, мо собиқадорони вилояти Хатлон ба шумо 
муроҷиат намуда, иброз медорем, ки мебояд дар асоси 
арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу маънавӣ ва ифтихор аз 
таърихи гузаштаи хеш дар таҳкими суботу оромӣ ва гул-
гулшукуфии Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузорем.

 Мо собиқадорони ҷангу меҳнат - одамони калонсол 
ба ҷавонон муроҷиат намуда, даъват менамоем, ки дар 
пайравӣ ба панди ниёгон дӯстиву бародарӣ ва ҳамкориро 
байни тамоми халқиятҳо мустаҳкам намуда, бар зидди 
ҳама гуна омилҳои фашистӣ қотеъона муқобилият ни-
шон диҳанд. Орзу дорем, ки ҳисси баланди ватандӯстӣ, 
покӣ ва ягонагии қавлу амал мақсади асосии ҷавонони мо 
хоҳад буд. Бо эҳтиром, 

Шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Хат-
лон, Шӯрои собиқадорони ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
ва Шӯрои кӯҳансолони Ҳаракати Ваҳдати миллӣ ва 
эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Хатлон

БА ИФТИХОРИ РӮЗИ ҒАЛАБА

 Муроҷиатнома ба ҷавонони 
саодатманди вилояти Хатлон

Ҳатто зиндагиномаи 
як инсони оддӣ метаво-
над боиси тарбияи наслҳо 
гардад ва дар ташаккули 
маънавиёти ҷомеа нақш 
дошта бошад. Барои ман 
зиндагиномаи падарам 
ҳам айнан мисли як мак-
таби бузурги тарбия буд. 
Мактабе, ки дар он дар-
си ҷасорату мардонагӣ 
ва инсондӯстиву меҳан-
парастиро омӯхтам. Па-
дарам Восӣ Раҳмонов 12 
апрели соли 1924 дар ои-

лаи деҳқон, дар деҳаи Му-
носкули ноҳияи Данғараи 
вилояти Хатлон таваллуд 
шуда, баъди хатм карда-
ни синфи шашуми мак-
таби миёнаи деҳаи ном-
бурда, ӯро дар синни 16 
солагӣ моҳи майи соли 
1940 ба сафи хизмати 
ҳарбӣ ба шаҳри Москва 
даъват менамоянд. Баъди 
як соли хизмат дар шаҳри 
Москва моҳи июни соли 
1941 Германияи фашистӣ 
ба муқобили Иттифоқи 
Советӣ аҳдшиканона, бе 
эъломи ҷанг бо қувваҳои 
зиёди ҳарбии пиёдагард 
ва ҳавоии худ ҳамла ме-
кунад. Аз ҳамон вақт 
падарам бо ҳамроҳии 
ҳамяроқи худ Давлатов 
Абдулҳақ, зода ва со-
кини деҳаи Муноскули 
ноҳияи Данғара (падари 
полковники мустафиъии 
милитсия аз РВКД-и ви-
лояти Хатлон Давлатов 
Роман) ва дигар ҷавонон 
аз ноҳияҳои Темурма-
лик, Мӯъминобод, Хо-
валинг, Дарвоз, Шоҳин, 
Ашт, Рашт, Ҳисор ба 
сафи артиш даъватгашта 
ва бо ҳамроҳии барода-
рони русу туркман, гурҷ, 
ӯзбак, тотор, қазоқ, мол-
даван, чечен, арман, ла-
тиш ва дигар миллатҳое, 
ки дар қисми ҳарбии онҳо 
якҷоя хизмат мекарданд, 
ба муқобили ин қувваҳои 
бадӣ бармехезанд.

 Дар ин ҷанги шадид 

аз соли 1941 то соли 1945 
якҷоя бо намояндагони ин 
миллатҳо ҷангида, моҳи 
марти соли 1945 захмдор 
мегардад.  Ӯро дар бе-
морхонаи ҳарбӣ табобат 
кардаанд. Падарам пас 
аз ин захми гирифтааш 
боз аз беморхона хеста, 
барои муҳофизати Ватан 
бо дигар ҷанговарон бар 
зидди қушунҳои истило-
гари фашистӣ муборизаи 
худро давом додааст. 

 Баъди дар шаҳри 

Рейхстаг овехтани 
байрақи Иттифоқи 
Советӣ ба шаҳри Мо-
сква баргашта, дар қисми 
ҳарбии он ҷо ҳамчун 
афсар ба ҳайси муовини 
командири рота ба кор 
қабул гашта, то соли 1949 
хизмати ватанро дар ин 
қисми ҳарбӣ адо карда, 
баъдан ба деҳаи Муно-
скули ноҳияи Данғара 
бармегардад. 

Хизмати ӯ дар қисм-
ҳои ҷангии пиёданизом 
шоистаи чандин орде-
ну медалҳо гашта, дар 
корҳои разведка низ мис-
ли яке аз афсарону развед-
качиёни машҳури артиши 
шӯравӣ, тоҷикписари бе-
бок Ғозӣ Ниёзии машҳур 
(дорандаи ордени Ленин) 
қобили ситоиш аст. 

 Падарам Раҳмонов 
Восӣ бо модарам Сали-
мова Ойҷонбӣ, ки соли 
1928 таваллуд гаштааст, 
хонадор шуд. Баъдан дар 
сохтмони роҳи оҳани 
Кӯлоб-Қӯрғонтеппа ба 
кор даромада, ин роҳи 
номбурдаро бо сабаби 
кам будани техникаҳои 
лозимӣ бо даст ва бо белу 
кедман, лому замбарҳои 
хоккашӣ то охири соли 
1960 кушода, хизмати на-
моёни худро дар рушди 
хоҷагии халқи кишвар 
гузошта, замони осо-
ишта низ бо мукофтҳои 
меҳнатӣ қадрдонӣ гар-
дид. 

Аз оилаи барпо на-
мудаи ӯ ва модарам онҳо 
соҳиби панҷ фарзанд 
гардида, ин фарзандон 
низ ба Ватан ба монанди 
падарамон содиқона то 
имрӯз хизмат намуда ис-
тодаанд.

Падари бузугворам 
доимо кӯшиш мекар-
данд, ки ба одамон некӣ 
кунанд ва ҳама вақт су-
хани нек мегуфтанд ва 
мегуфтанд, ки аз сухани 
бад дили инсон зуд ши-

каста мешавад ва кӯшиш 
кунед, ки одамон аз шумо 
наранҷанд. Инҷо беих-
тиёр ба ёдам навиштаҳо 
аз ёддоштҳои педагоги 
барҷастаи тоҷик, шодра-
вон Давлатҷон Зайнидди-
нов (“Дасти шикаста кор 
мекунаду дили шикаста 
не!”) ба ёд меоянд. Мо 
низ дар зиндагӣ чунин 
панду насиҳатҳои падар-
ро дастури худ қарор до-
даем. 

Падарам чунин 
наси-ҳат карда буданд, 
ки писаронам ҳеҷ гоҳ 
эшон ё муллои калон 
нашавед. Чунки ин тои-
фа  аксарияташон муфт-
хуру беҳиммат оянда 
ба ҷамъият танҳо за-
рар меоранд ва аксар 
хиёнаткориҳо аз онҳо 
бармехезад.

Дар ҳақиқат, чун ба 
таърих назар мекунем, 
дарвозаҳои Бухороро ба 
рӯи душман ҳамин му-
таассибон кушоданд, 
дарвозаҳои Хуҷандро 
ҳам ба рӯи муғулони ис-
тилогар ҳамин мутаас-
сибон боз карда, ба хуни 
миллионҳо инсон зомин 
гаштанд. Яъне аз ин то-
ифа фақат хиёнат мунта-
зир шудан мумкин асту 
бас! 

 Ман ва бародаронам 
ин насиҳатҳои падарам-
ро гирифта, на ба эшон 
шудан кӯшидему на ба 
мулло гаштан талош 

варзидем. Балки шах-
соне гардидаем, ки ба 
риояи қонунгузориҳои 
Тоҷикистон арҷ гу-
зоштем.  Барои мо 
манфиатҳои мил-
лии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол аз ҳама, 
ҳатто аз вуҷуди худамон 
ҳам боло буда, дӯст до-
штану муҳофизат карда-
ни Ватанро ба монанди 
падарамон Раҳмонов 
Восӣ асли виҷдону имон-
дории худ медонем.

Инак, аз ғалаба дар 
муқобили фашизми 
гитлерӣ 73 сол сипарӣ 
мешавад ва мо ҳеҷ 
гоҳ корномаҳои сар-
бозони шуҷоъи ватан-
ро, ки баҳри озодию 
истиқлолияти сайёраи 
Замин ҷоннисориҳо кар-
даанд, аз ёд намебарорем.

Мо пайвандо-
ни Раҳмонов Восӣ аз 
корнамоиҳои падари 
шодравонамон фахр 
намуда, хотираи ӯ ва 
ҳамяроқонашро ҳамеша 
пос медорем. Ҳамаи иш-
тирокчиёни Ҷанги Бу-
зурги Ватаниро бо Рӯзи 
ғалаба табрик намуда, ба 
онҳо саодату хушиҳои 
рӯзгорро хоҳонам.

 С. В. САЛИМЗОДА - 
муфаттиши калони 
шуъбаи тафтиши 

парвандаҳои ҷиноятии 
махсусан муҳимми 

прокуратураи вилоя-
ти Хатлон, мушовири 

адлияи дараҷаи 1. 

ИФТИХОР АЗ ПАДАРИ МЕҲАНПАРВАР

Аз санаи 9-ум то 
13-уми майи соли 2018 
Рӯзҳои фарҳангии Бадах-
шон дар Хатлон баргу-
зор мегардад. Оид ба ин 
рӯзи хурсандӣ мо бо раи-
си Шӯрои собиқадорони 
ҷангу меҳнати ноҳияи 
Ҷайҳун Зулматов Қобил 
ҳамсуҳбат шудем.

Он кас бо ифтихор ва 
мамнуният қайд кард, ки 
бо талаби давру замон 
ҳанӯз солҳои 1934 аввалин 
шаҳрвандони ноҳияҳои 
Ванҷу Дарвоз, ба водии 
Вахш ба хусус ноҳияи 
Ҷайҳун кӯч баста омаданд 
ва дар обёрикунии водии 
зарнисори Вахш ҳиссаи 
арзанда гузоштанд. Аз 
ҷумла, деҳқони асил Шоев 
Муҳаббатшо, Шоев Му-
наввар, Ашуров Мирзо, 
Ғуломов Мақсуд, Ванҷиев 
Ғайратшо ба мардуми 
муҳоҷиршуда роҳбарӣ на-
муда, дар кишту кори пах-
та ба онҳо кӯмак намуда, 
ҳосилнокии ҳар гектар за-
минро то ба 40-сентерӣ ра-
сониданд. 

Ғайр аз ин, намояндаҳои 
мардуми ноҳияи Ванҷ 
дар вазифаҳои директо-

рони омӯзишгоҳи касбии 
техникӣ, директорони 
мактаб, раисони иттифоқи 
касаба софдилона солиё-
ни дароз меҳнат намуда, 
бо меҳнати ҳалолашон 
соҳиби ордену медалҳо 
гардидаанд. 

Соли 1951 аз минтақаи 
Язғуломи ноҳияи Ванҷ 
барои азхудкунии ноҳияи 
Ҷайҳун мардумро муҳоҷир 
намуданд. Ногуфта на-
монад, ки солҳои 50-уми 

асри гузашта дар ноҳия 
омӯзгорони маълумоти 
олидор ангуштшумор бу-
данд. Оилаи Баҳромовҳо 
ва Саломовҳо ягона оилаи 
маълумотдор буданд ва то 
охири умрашон дар вази-
фаи омӯзгорӣ кору фаъо-
лият намуданд.

 Ба монанди ҳамин ои-
лаи Ҷоновҳо, Сафаровҳо, 
Равандовҳо тамоми ҳаёти 
худро ба таълиму тарбияи 
насли наврас бахшиданд, 
алҳол ин анъанаро фарзан-
донашон давом дода исто-
даанд.

Солҳои 1953-1954 
шаҳрвандони водии Бар-
танги ноҳияи Рушон бо 
амри тақдир ба ноҳияи 
Ҷайҳун кӯч бастанд. 
Шахсиятҳои бомаърифа-
ти ноҳия аз диёри Бар-
танг Шоҳзода Файзов, 
Замон Назаров, Оидабек 
Алиёров, Аввалмо Бахт-
давлатова, Бахтибек 
Раҷаббеков, Қурбондавлат 
Гадомаҳмадов, Бахтибек 
Муродмаҳмадов дар пеш-
рафти маорифу фарҳанги 
ноҳия саҳми арзанда гу-
зоштанд. Қариб ҳамаи 
бартангиҳо дар рушду 

нумуи ҳамаи соҳаҳои 
хоҷагии халқи ноҳия 
ҳиссаи арзандаи худро гу-
зошта ба мардум хизмати 
шоён карда истодаанд. 
Аз ҷумла мо бояд хизма-
ти махсуси Исматшо Зи-
натшоевро қайд намоем, 
ки он кас дар вазифаҳои 
роҳбарикунандаи ноҳия 
кор карда, вакили 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб гар-
диданд. Мавсуф ишти-
рокчии иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар қасри Ар-
боби шаҳри Хуҷанд бу-
данд.

Бояд қайд намоем, 
ки танҳо аз ҳисоби мар-
думи сарбаланди Бадах-
шон дар ноҳияи Ҷайҳун 
нафақахӯрони дорои 
хизмати махсус дар наз-
ди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 7-нафар мебо-
шанд, ки ҳамаи онҳо ном-
бардори диёри худ ва вата-
ни азиз ҳастанд. 

С. ШОМАЛАНГЗОДА

НАҚШИ СОКИНОНИ БАДАХШОН ДАР ОБОДОНИИ ХАТЛОН

Исматшо Зинатшоев

ДАРСИ ВАТАНДОРӢ  БА ҶАВОНОН
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БА МУНОСИБАТИ СОЛИ РУШДИ САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ

 Ҳар халқи дунё дорои муқаддасотест, 
ки дар давраи муайяни таърихӣ симои 
ин халқро инъикос намуда, гувоҳномае 
аз ҳиссае он дар бунёди тамаддуни ба-
шар мебошад. Аз ин муқаддасот то за-
мони мо шаҳру шаҳракҳои қадима, ку-
хандизу қасрҳо, манору мақбараҳо ва ё 
осори хаттӣ ба мерос мондаанд. Барои 
мардуми барӯманди Хатлон вайронаҳои 
пойтахти қадимаи он, шаҳри Ҳулбук дар 
радифи чунин муқаддасот мебошад.

Бале ҳазор сол муқаддам Ҳулбук 
шаҳри ободон буд ва маркази сарзамини 
Хатлон ҳисоб меёфт ва макони муқаддас 
гаштани он ба насли имрӯза асос дорад. 

Якум давраи пайдоиш ва тараққиёти 
шаҳр ба аҳди Сомониён – ташаккули 
халқияти тоҷик ва сохти давлатдории 
он, инкишофи забони адабии тоҷикӣ 
марбут аст. Аз ин рӯ Ҳулбук ҳамзамони 
Рӯдакиву Фирдавсӣ, Абӯалии Сино-
ву Абурайҳони Берунӣ, Хоразмиву 
Форобӣ, Нархашиву Табарӣ ва даҳҳо 
дигар бузургони илму фарҳанг мебо-
шад.    

Дуюм, Ҳулбук аз ҷониби муаррихону 
сайёҳони давр дар радифи Самарқанду 
Бухоро, Балху Ғазнин, Марву Тирмиз ва 
дигар шаҳрҳои бузурги Мовароуннаҳру 
Хуросон гузошта мешавад. Дар тӯли 
таърихи дусадсолаи худ Ҳулбук марка-
зи иҷтимоию сиёсӣ, инчунин маркази 
асосии тиҷорати мардуми куҳистони 
тоҷик буд. Корвонҳои зиёди мамолики 
Шарқ аз гузаргоҳи Чӯбаки дарёи Панҷ 
гузашта, вориди Ҳулбук мешуданд. Аз 
шаҳр ду роҳи корвонӣ мебаромад, яке 
ба воситаи Пули Сангини Вахш, Ваш-
гирд (ноҳияи Файзобод), Шумон (Ду-
шанбе), Бутамон (болооби Зарафшон), 
Истаравшан (ноҳияи Уротеппа) ба роҳи 
шоҳи пайваста, ҷониби Хитой мерафт. 
Роҳи дуюм ба воситаи кӯҳистони Дар-
возу Помир ҷониби Қошғару Ҳиндустон 
мебурд (бояд хотиррасон кард, ки Шоҳи 
Хомӯш охири садаи Х1 бо ҳамин роҳ аз 
Ҳиндустон ба Хатлон омада буд). 

Сеюм, замоне Ҳулбук ба марка-
зи мадании ноҳияҳои ҷануби шарқи 
Мовароуннаҳр табдил ёфт.

Агар Ҳулбук нигини Хатлон бо-
шад, пас қасри шоҳон ҷавҳари он аст. 
Ба шарофати ҳамин қалъа буд, ки соли 
1953 олимони шӯравӣ Е.А.Давидович 
ва Б.А.Литвинский мавқеи Ҳулбукро 
аниқ намуда, ба баҳсу мунозираҳои 
садсола оид ба мавқеи шаҳр хотима 
гузоштанд. Дар зарфи зиёда аз 35 соли 
ҳафриётҳо дар ин ҷо бисёp паҳлуҳои 
санъату ҳунари аҷдодӣ кашф гардиданд, 
ки ҳамчун суннатҳои миллии тоҷикон 
таърихи аз ин беш қадима дошта, аз 
тамаддунҳои гузашта обхурӣ намуда-
анд. 

Меорем бархе аз ин ҳунарҳо ва 
маҳсули онҳоро, ки имрӯз низ бо на-
фосату зебоӣ ҳар як бининдаро ба ваҷд 
меоранд. Таҳқиқҳо нишон доданд, ки 
Қасри шоҳони Хатлон дар масоҳати 
50-150 метр аз ду қисмат: ҷанубӣ ва 
шимолӣ иборат аст. Қисми ҷанубӣ 
нисбатан баландтар буда, дар он то-
лори асосӣ бо тахти шоҳ, биноҳои ко-
рии амалдорон, масҷиди қаср ва дигар 
хонаҳои хизматӣ макон доштанд. Қисми 
шимолиро бошад ҳарамхона, ҳуҷраҳои 
хизматгорон, саҳнаи мутрибон, ҳавзи 

қаср ва хонаҳои хоҷагӣ оро медоданд. 
Масолеҳи сохтмонӣ бештар похса ис-
тифода шудааст, вале фарши хонаву 
толорҳо, даромадгоҳи қаср, майдону 
ҳавзи он аз хишти пухта бино ёфта-
анд. Дар дохили қаср шабакаи васеи 
обтаъминкунии қубурӣ ва зерифаршии 
гармидиҳӣ вуҷуд дошт. Бадрабҳои мах-
сус бошанд тозагии саҳни онро таъмин 
мекарданд. Қалъаро аз берун ду қабат 
деворҳои мустаҳками мудофиавӣ иҳота 
менамуданд, деворҳо ва бурҷҳои доира-
шаклу чоркунҷаи онҳо қисман аз хиш-
ти пухта сохта шудаанд ва қисман бо 
чунин хишт рӯйкаш гардидаанд. То ба 
имрӯз девори берунӣ хсле кам вале де-
вори дохилӣ аксаран аз баландии 1-3,5 
метр маҳфӯз мондааст. Даромадгоҳи 
қаср аз тарафи офтобшин буда, пештоқи 
онро ҳарфҳои калони аз гил пухташудаи 
катибаҳо оро медоданд. 

Тарзи сохт ва ҷойгиршавии биноҳо 
бостоншиносонро ба хулосае оварданд, 
ки дар ин ҷо ҳунармандони хатлонӣ 
бештар суннати меъмории тоисломиро 
истифода кардаанд.

Суннати дигари ниёгон, ки дар 
қасри шоҳон таҷассуми худро ёфтааст, 
гаҷкориҳои он мебошад. Садҳо пораҳои 
хурду калони гаҷҳои гулбуридашуда, 
ки ҳангоми ҳафриётҳо ёфт шудаанд, аз 
ин шаҳодат медиҳанд. Онҳо як замоне 
девори хонаҳо, сутуну айвонҳо ва то-
лору роҳравҳои қасри шоҳонро зиннат 
медоданд. Аз рӯи шакл ин гулбуриҳо 
ба се намуд ҷудо мешаванд: тасвирҳои 
исломӣ (наботот), махлуқот ва сураҳои 
Қуръон. Чуқурии буриши тасвирҳо аз 
2 то 20 сантиметр буда, бо рангҳои ка-
буд, зард, гулобӣ тобиш дода шудаанд. 
Биноҳо тарзе оро ёфтаанд, ки ягон ком-
позитсияи алоҳида дуюмбора такрор на-
шудааст. Тасвири махлуқот ва махсуси 
шер, ки бештар дар сутунҳои айвонҳо 
омадаанд, хусусияти хоси худро до-
ранд. Эркиной Ғуломова чунин мешу-
морад, ки образи шер дар ҷаҳонбинии 
хатлониён ҳамчун посбони хонадон аз 
офатҳо ҳисобида мешуд. Бостоншиноси 
намоёни тоҷик Юсуфшоҳ Ёкубов бошад 
дар ин тасвирҳо образи худои офтоби 
қавмҳои эронинажод Митраро (Меҳр) 
мебинад, ки то асрҳои миёна дар ма-
данияти моддиву маънавии хатлониён 
боқӣ мондааст. Ба фикрам дар тасвирҳо 
образи зӯриву тавоноӣ ва нотарсию да-

лериро низ бояд дид. Дар ин ҷо ба мав-
рид аст ишораеро аз «Ҳудуд-ул-олам» 
оиди аҳли Хатлон биёрем: «Ва марду-
ми ин ноҳия мардумони ҷангианд...». 
Сайёҳи асри IX араб Ибни Ҳавкал дар 
асари худ «Мамолику-л-масолик», овар-
дааст, ки то забти ислом шоҳони Хат-
лонро шери Хатлон ҳам меномиданд. 
Аз эҳтимол дур нест , ки сурати шер 
нишони (герб) шоҳони ин сарзамин бо-
шад. 

Сабти сураҳои Қуръон дар 
гаҷкориҳои Ҳулбук хеле олиҷанобанд. 
Онҳо бо тарзи хати куфӣ ва бо андозаҳои 
гуногун тавре моҳирона бурида шу-
даанд, ки ҳатто ҳарфҳои алоҳидаро аз 
гулҳо фарқ кардан мушкил аст. Воба-
ста ба андозаи девору ҳуҷраҳо, сураҳо 
пурра ё қисман истифода гардидаанд. 
Ба фикри бисёр олимон ба гаҷбуриҳои 
Ҳулбук фақат чунин бозёфтҳои шаҳрҳои 
Тирмиз, Самарқанди кӯҳна (Афросиёб) 
ва Самара-пойтахти Хилофати Араб дар 
асри IX (наздикии Бағдод) рақобат кар-
да метавонанду халос.

 Яке аз суннатҳои маъмули ниё-
гон, ки дар қасри шоҳон инъикос ёф-
тааст, ин санъати тасвирӣ мебошад, ки 

ҳоло ҳам ёдгоре аз ин давр боқист то 
мо аз чунин ҷабҳаи ҳастии маънавии 
халқамон огоҳ шавем. Барои ҳамин ҳам 
тасвирҳои Ҳулбук беҳамтоянд. Дар муд-
дати садсолаҳои зиёди хароба аксари 
тасвирҳо нест шудаанд. Боқимондаҳо 
кам ё беш зараp дидаанд. Вале ҳаминҳо 
ҳам аз зебоию шукуҳияти санъати мону-
менталии Хатлон шаҳодат медиҳанд. 

6 августа соли 2001 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи берун 
баровардан ва дохил кардани сарватҳои 
фарҳангӣ» қабул гардид. Он имкони-
ят дод, ки пеши роҳи ғайриқонунӣ аз 
кишвар баровардани асарҳои санъат, 
ҳунармандӣ ва ҳунарҳои бадеӣ ва ди-
гар арзишҳои фарҳангӣ, ки сарвати 
фарҳангии миллӣ ба ҳисоб мераванд, 
гирифта шаванд. 

Яке аз воситаҳои асосии ҳифзи осо-
ри гузашта ин таъсиси мамнӯъгоҳҳои 
таърихӣ ва фарҳангӣ мебошанд. 
Мамнӯъгоҳи таърихӣ-фарҳангии 
«Ҳулбук бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 4 июли соли 2002 дар 
асоси димнаи Ҳулбук-пойтахти асри-
миёнагии Хатлонзамин таъсис дода 
шуд. 

Ин як дастоварди муҳиме буд дар 
соҳаи ҳифзу омӯзиш ва истифодаи ме-
роси фарҳангии ниёгон. Аз рӯзи аввали 
кашфи ёдгорӣ, соли 1953 (Б. А Лит-
винский, Е. А Давидович) то соли 1991 
дар ин ҷо бо сардории бостоншиноси 
шинохта Эркиной Ғуломова корҳои 
таҳқиқотӣ идома доштанд, ки бо ишти-

рок дар онҳо аксари бостоншиносони 
тоҷик аввалин сабақи соҳавию касбӣ 
гирифтанд. Дар ҳамин радиф даҳҳо то-
лору ҳуҷраҳои Қасри шоҳони Хатлони 
асрҳои IX - XI кушода гардида, ҳазорҳо 
бозёфтҳо кашф шуданд, ки шоҳиди бе-
воситаи санъати баланди ҳунармандони 
Хатлонзамин мебошанд.

Вале бо баҳонаи набудани макони 
нигаҳдорӣ (осорхона) ва ҳамчун адаби-
ёти динӣ нест кардан ва ба ӯзбекистону 
Федератсияи Россия бурдани ҳазорҳо 
нусха китоб, хуҷҷатҳои дастнавис ва 
нигораҳои тиллоӣ, нуқраву биринҷӣ, то-
беи сиёсати як ҳизб намудани фаъолияти 
осорхонаҳо ва аз ҳисоби аҳолии таҳҷоӣ 
тарбия накардани мутахассисони осор-
хонашинос ҷиддитарин камбудиҳои 
ҳукуматдорон ва Вазорати маданияти 
онвақтаи Тоҷикистон буд.

Мутаасифона, то ҳанӯз ин бозёфтҳои 
нодир гарчанде дар осорхонаҳои собиқ 
Иттиходи Шӯравӣ ва мамлакатҳои Ав-
рупо ба маърази ҳазорҳо тамошобинон 
гузошта шуда бошанд, ҳам соҳиби осор-
хонаи хеш набуданд.  Бо шарофати 
истиқлолияти кишвар ва сиёсати пеш-
гирифтаи фарҳангии Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти кишвар муҳтарам Эмомалӣ  
Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба баланд гаштани ҳисси 
ифтихори миллӣ ва худогоҳии мардум 
сабаб гардиданд, имкон шуд то ба таъ-
рих ва мероси ниёгон рӯй оварда, нис-
бати ҳифзу эҳёи онҳо чораҳои зарурӣ 
андешида шаванд.

Бо назардошти аҳамият ва мақому 
нуфузи шаҳри Ҳулбук дар таърихи 
шаҳрдорию шаҳрсозии халқамон эҳёи 
Қасри шоҳони Хатлон ва таъсиси осор-
хонаи Ҳулбук дар барномаи таҷлили 
ҷашнвораи 2700-солагии шаҳри Кӯлоб 
ворид гардид. 

Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 6 феврали соли 2003 таҳти 
№ 68 «Дар бораи нақшаи тадбирҳои 
омодагӣ ва баргузории ҷашни 2700-со-
лагии шаҳри Кӯлоб», масъалаи тарми-
му азнавсозии Мамнӯъгоҳи таърихию 
фарҳангии Ҳулбук ба зиммаи Муассисаи 
давлатии «Иттиҳодияи илмӣ- истеҳсолӣ 
оид ба тармими ёдгориҳои таърихӣ 
ва фарҳангӣ» -и Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузошта шуда 
буд.

Дар натиҷаи санҷиши фаъолияти Му-
ассисаи давлатии «Иттиҳодияи илмӣ-
истеҳсолӣ оид ба тармими ёдгориҳои 
таърихӣ ва фарҳангӣ» маълум гардид, 
ки барқарорсозии девор ва дарвозаи 
Қалъаи Ҳулбук, бо фармони Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 
ноябри соли 2006 таҳти № 197 аз тара-
фи комиссияи давлатӣ қабул гардидааст. 
Тибқи санади комиссияи давлатӣ Қалъаи 
Ҳулбук бо арзиши умумии 2.064.337 
сомонӣ тармим ва барқарор гардида, ба 
мувозинаи Мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявии 
таърихию фарҳангии Ҳулбук гузарони-
да шудааст.

 Ҳамин тавр ҳудуди ҳозираи ноҳияи 
Восеъро маркази тамаддуни Хатлон-
замин гӯем, хато намекунем. Зеро дар 
ин минтақа аз тарафи бостоншиносон 
мероси бузурги тамаддуни аҷдодии 
тоҷикон ба даст омадааст. Масалан, Ма-
данияти Хулбук, Манзаратеппа, Қайнар, 
Ғелоту Дарнайчӣ, ки онҳо нишонаи 
тамаддуни бузурги Хатлонзамин мебо-
шанд.

Умедҷон АМРОЕВ ва 
Гулчеҳра АМРОЕВА - 

омӯзгорони Коллеҷи омӯзгории ш. Кӯлоб

ҲУЛБУК – БАРҚАРОРСОЗӢ ВА АЗНАВСОЗИҲО ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
«Ҳулбук қасабаи Хатлон аст ва мустақари подшоҳ аст. Шаҳрест ба барокӯҳ, 

ниҳода, бисёрмардум, бо рустоҳои бисёр». («Ҳудуд-ул-олам», асри X). «Яке аз ка-
лонтарин шаҳрҳои Тоҷикистони ҷанубӣ пойтахти Хатлон- Ҳулбук буд. Фақат 
қисмати марказии он масоҳати 70 гектарро фаро мегирифт. Дар ин ҷо қалъае 
вуҷуд дошт, ки дар вақти ҳафриёт аз он бақияи қасри пурзебу зиннати Хатлон 
ёфт шуд» 

                                                                                Бобоҷон Ғафуров, «Тоҷикон».
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 

Орзу ЊАМИДИЁН

Њайати мушовара: 
Давлатшоњ ГУЛМАЊМАДЗОДА, 

Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАЊМОНЗОДА

Нашрия тањти раќами 
627 дар Вазорати Фарњанги 
Љумњурии Тољикистон сабти 
ном шудааст.

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 намеша-
ванд. Ба дурустии далелу арќоме, 
ки дар номањои расида ва эълону 
рекламањо истифода шудаанд, муал-
лифонашон масъулият доранд.

Суроѓаи мо: 735140, 
шањри Бохтар, 
кўчаи Айнї-47, 

тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Теъдоди нашр 11400 нусха

Нашрия дар 
чопхонаи ЉДММ 

«Шоњин-С» ба табъ 
расидааст.

ЉАЊОН ДАР ЯК ЉУМЛА
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Тарроњ:                                                                                                                                      
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар асоси нақша-
чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон санаи 
27.04.2018 дар ноҳияи Темурма-
лик семинар-машварати ҳизбӣ 
дар мавзӯъҳои Даҳсолаи байнал-
милалии  амал «Об барои рушди 
устувор 2018-2028» ва Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
баргузор гардид. Дар кори се-
минар-машварат раиси  Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Раҳмонзода Абдулло 
Қурбоналӣ, кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва ра-
исони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи 
Кӯлоби вилояти Хатлон ишти-
рок намуданд. Меҳмононро дар 
даромадгоҳи ҷамоати шаҳраки Совет раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Маҳмадсаид 
Раҷабзода, узви ҲХДТ, муовини раиси ноҳияи 
Темурмалик Талбакзода Рухшона,  узви ҲХДТ, 
роҳбари дастгоҳи раиси ноҳия Суҳуриддин 
Ҳайдаров, раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 

ва аъзои бахши намояндагии ТҶҶ «Созандагони 
Ватан» бо самимияти баланд истиқбол гириф-
танд. 

Тибқи барнома меҳмонон дар оғоз аз ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии “Совет” (раисаш Икромов 
Суҳроб) боздид ба амал оварданд. 

Сипас, аз осорхонаи таърихӣ - кишваршино-
сии ноҳия воқеъ дар боғи фарҳангӣ - истироҳатии 
ба номи Бобоюнус дидан намуданд. 

Пас аз ин, аз ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
шифохонаи «Нигора» ва шароитҳои табобату 
барқароркунии саломатӣ дар ин осоишгоҳ, ки 
ҷавобгӯ ба стандартҳои муосир мебошад, боздид 

ба амал оварданд. 
Дар даромадгоҳи Қасри фарҳанги ноҳия на-

моиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардида, 
дастовардҳои беназири ҳунармандони ноҳия ба 
маърази тамошо гузошта шуд.

Қисмати расмии семинар-машварат дар то-
лори Қасри фарҳанг бо иштироки зиёда аз 500 
нафар аъзову ҷонибдорони ҲХДТ, раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ ва  аъзои бахши намоянда-
гии ТҶҶ «Созандагони Ватан» доир гардид.

Семинар - машваратро раиси  Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик 
Раҷабзода Маҳмадсаид оғоз бахшида, аз ишти-
рокчиёни семинар-машварат самимона пазироӣ 
намуд. 

Дар ҷараёни семинар –машварат раи-
си  Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ оид ба 
масъалаҳои глобалии об, эълон гардидани соли 
2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, ба манбаи даромадҳои иловагӣ таб-
дил додани дастовардҳои ҳунармандон, ташкили 
дӯконҳои хурди ҳунармандӣ ва вазифаҳои аҳли 
ҷомеа дар роҳи расидан ба ҳадафҳои Барномаи 
рушди ҳазорсола андешаронӣ намуд. 

Ҳамзамон, дар рафти семинар-машварат узви 
ҲХДТ, муовини раиси ноҳияи Темурмалик Тал-
бакзода Рухшона, муовини раиси ташкилоти иб-
тидоии «Маорифчиён» Файзов Шуҳрат, раиси 
ташкилоти ибтидоии  «Фарҳанг» Ғаниев Баҳодур 
ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб Валиева Саъбагул  баромад намуданд. 

Дар интиҳои семинар-машварат як гурӯҳ 
фаъолони ҲХДТ бо Сипосномаҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявӣ  сарфароз гардонида шуданд. 

н. ТЕМУРМАЛИК

НАҚШАҲОИ СОЗАНДАИ ҲХДТ ДАР АМАЛ  

Ҳайати меҳмонон аз Ҳизби умумироссиягии 
"Единая Россия" таҳти роҳбарии муовини ко-
тиби Шӯрои генералии Ҳизби умумироссиягии 
"Единая Россия", вакили Думаи давлатии Феде-
ратсияи Россия Сергей Железняк, ки дар доираи 
ҳамкориҳои байниҳизбӣ миёни Ҳизби умуми-
россиягии "Единая Россия" ва Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сафар намуда буданд, дирӯз ба шаҳри Нораки ви-

лояти Хатлон ташриф оварданд. 
Меҳмононро дар даромадгоҳи шаҳри Но-

рак раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон ва ҳамзамон раиси Ташкилоти 
Ҷамъиятии Ҷавонон “Созандагони Ватан” Аб-
дулло Раҳмонзода ва дигар фаъолони ҳизбӣ бо 
нону намак ва шодиву фараҳ самимона истиқбол 
гирифтанд. 

Меҳмонон аз Нерӯгоҳи Барқии Обии “Норак” 
дидан намуда, ба раванди кори нерӯгоҳ аз наздик 
шинос шуданд.

Дар доираи ин сафар масъалаи ба роҳ монда-
ни ҳамкориҳои минтақавии Ҳизби умумироссия-
гии “Единая Россия” ва Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд 
ва қайд гардид, ки барои анҷоми ин ният тамоми 
шароитҳо мавҷуд мебошанд.

Дар поёни сафар ба меҳмонон туҳфаҳои 
хотиравӣ супорида шуда, эшон бо табъи болида 
ва ҳусни ният ба тақвияти робитаҳои минбаъда 
аз шаҳри Норак гусел гардиданд.

ш. НОРАК

РОБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲХДТ ТАҚВИЯТ МЕЁБАНД

Бар асари бурони регӣ ва боришоти шадид дар штатҳои 
қисми шарқии Ҳиндустон 109 нафар ҳалок гардида, 130 нафари 
дигар бистарии беморхона гардиданд;

Дар Рио-де-Женейраи кишвари Бразилия дар пайи як амали-
ёти нерӯҳои давлатӣ 6 нафар силоҳбадаст нобуд гардида, се каси 
дигар бо ҷароҳатҳои вазнин боздошт карда шуд;

Дар шаҳри Лондони Британияи кабир ҳангоми истиқболи 
яке аз ҷашнҳои мазҳабӣ таркиш рух дод, ки дар натиҷа 30 нафар 
ҷароҳат бардоштанд, ки аз ин шумора 7 нафарашонро кӯдакон 
ташкил медиҳанд;

Дар қисми ҷанубии Чили афтобусе, ки хизматчиёни ҳарбиро 
интиқол медод, ба садама дучор шуд, ки дар пайи он ду сарбоз 
ба ҳалокат расида, 10 нафари дигар бо ҷароҳатҳои гуногун ба 
беморхона интиқол дода шуданд;

Дар минтақаи истироҳатии Кимери Туркия нақлиёти мусо-
фирбар ба нақлиёти сабукрав бархурд, ки дар натиҷа 4 нафар ба 
ҳалокат расида, 5 каси дигар ҷароҳат бардошт;

Дар вилояти Сахалини Федератсияи Россия тундбод ва бори-
шот ба амал омад, ки бар асари ин офати табиӣ сокинон аз нерӯи 
барқ маҳрум монда, болопӯшҳои биноҳои истиқоматӣ валангор 
гардиданд;

Дар як бинои 26-ошёнаи истиқоматии шаҳри Сан-Паулои 
Бразилия сӯхтор сар зад, ки бар асари ҳодиса 1 нафар ҳалок 
шуда, 45 нафари дигар бенишон гардид;

Дар минтақаи Мубии Нигерия ду амали террористӣ анҷом 
дода шуд, ки дар натиҷа 34 нафар ҳалок гардида, беш аз 20 каси 
дигар захмӣ шуд;

Дар шаҳри Триполи Либия террористи худкуш вориди бинои 
комиссияи марказии интихобот гардида, худашро тарконд, ки 
дар натиҷа 7 нафар ба ҳалокат расид;

Дар музофоти Боюраҳмад ва Кохгулии Ҷумҳурии Эрон бо 
қувваи 5,3 бал заминларза ба вуқӯъ пайваст, ки дар натиҷа як 
қатор биноҳо хароб гардида, 76 нафар захмӣ шуданд;

Дар пойтахти Ироқ шаҳри Бағдод силоҳбадастон ба сокино-
ни осоишта ҳамла карда, 7 нафарро ҳалок  ва 9 нафарро маҷруҳ 
карданд;

Дар минтақаи Ароллаи кӯҳҳои Алпи Шветсария бар аса-
ри сардӣ  8 нафар сайёҳон – шаҳрвандони Франсия, Италия, 
Булғористон ва Олмон ба ҳалокат расиданд;

Дар назди як муассисаи таълимии вилояти Қандаҳори 
Ҷумҳурии исломии Афғонистон таркиш рух дод, ки дар пайи он 
11 нафар ба ҳалокат расид;

Дар шаҳри Нюмори Белгия кормандони полис як таби-
би 43-соларо, ки дар хонаи пиронсолон ба беморон аз меъёри 
муқаррарӣ зиёд дору  гузаронида, беш аз 20 нафарро қасдан ба 
ҳалокат расонидааст, боздошт намуданд;

Дар штати Оромияи Эфиопия нақлиёти боркаш ба ду бинои 
истиқоматӣ бархурд, ки бар асари ҳодиса 9 нафар ба ҳалокат ра-
сида, 5 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд.

Дар пойтахти Ҷумҳурии исломии Афғонистон, шаҳри Кобул 
ду амали мудҳиши террористӣ анҷом дода шуд, ки дар натиҷа 29 
нафар ба ҳалокат расид.


