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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ҷумҳурӣ баргузор намояд.
Дар курси бозомӯзӣ, ки як 

ҳафта давом мекунад, маърӯза 
– суҳбатҳои муфид, мизҳои му-
даввар, суҳбату мулоқот бо 
роҳбарияти Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аъзои фракси-
яи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон баргузор гардида ис-
тодаанд.
Дар бахши фарҳангӣ тибқи нақша 

боздид аз Осорхонаи миллӣ, Ки-
тобхонаи миллӣ, театри “Аҳорун”, 
Қасри теннис ва маҷмааи бозиҳои 
обӣ ва дигар иншооти фарҳангию 
фароғатӣ, таҷрибаомӯзӣ дар 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва Ку-
митаи иҷроияи ибтидоии ҲХДТ 
дар НБО “Роғун” бо навбат амалӣ 
гардида истодаанд.
Натиҷагирӣ аз баргузории ин кур-

си бозомўзии муфид ва саривақтӣ 
бо муаррифии рефератҳо аз 
ҷониби шунавандагон дар рӯзи 
охир ва супоридани сертификатҳо 
ҷамъбаст мегардад.  

Тавре аз АМИТ “Ховар” хабар до-
данд, маҳфили илмиро муовини 
якуми Раиси Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон Абдуҷаббор 
Азизӣ оғоз бахшида, дар мавзӯи 
«Омилҳои расидан ба ҳадафи 
олии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон «Барои рушди усту-
вори иқтисодӣ ва зиндагии шои-
стаи мардум» дар вилоят, шаҳр 
ва ноҳия – дастурҳо дар асоси 
нуктаҳои Паёми Пешвои миллат» 
маърӯза намуд.
Дар ин баробар маърӯзаи 

Абдуҷаббор Раҳмонзода, ёр-
дамчии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои 
рушди иҷтимоӣ ва робита бо 
ҷомеа дар мавзӯи «Инъикоси 
масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита 
бо ҷомеа дар Паёми Президенти 
мамлакат» ва маърӯзаи прези-

денти Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон, раиси кумитаи 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод 
Раҳимӣ дар мавзӯи «Рисола-
ти илм ва маориф дар таъмини 
рушди ҷомеа, давлат ва миллати 
тоҷик» шунида шуданд.
Ёдовар мешавем, ки тибқи дас-

тури Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Раи-
си Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, Дастгоҳи Кумитаи 
Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муваззаф 
гардид, ки аз 28 феврал то 6 мар-
ти соли 2021 курси бозомӯзиро 
дар шаҳри Душанбе барои раи-
сони кумитаҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои 

БОЗОМӮЗӢ ДАР МЕҲВАРИ ТАВАҶҶУҲ
Дар «Кохи афсарон»-и Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои раисони кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар мавзӯи «Оиннома ва 
Барномаи ҲХДТ – меҳвари фаъолияти ташкилоти 
ҳизбӣ» курси бозомӯзӣ идома дорад. 

Барои фарзанд беҳ-
тарин истироҳат навоз-
иши дастони модар аст. 
Ҳеҷ мавҷуде бузургтар 
аз модар нест. Беҳуда 
нагуфтаанд, ки модар бо 
як даст гаҳвора бо дас-
ти дигар дунёро такон 
медиҳад. Модарон сазо-
вори ҳама гуна ситоиш 
ва дӯстдорӣ  мебошанд 
ва модар бадон хотир 
бузург аст, ки сиришти ӯ 
аз муҳаббат бунёд ёф-
тааст. Бузургии модар 
ба ҳаддест, ки қалам 
қудрати тасвири онро на-
дорад. 

Агар суботу осоишта-
гии давлату ҷомеа ман-
суб ба оила бошад, пас 
солимии ҳар оила аз рӯҳия ва 
саломатии модарон вобаста аст. 

Намунаи олии занони дунё 
зан – модари  тоҷик мебошад, 
ки дар боиффатӣ, эҳтироми 
ҳамсар, ҳифз ва саробонии оила, 
меҳнатқаринӣ, ҳифзи фарҳангу 
маърифати ниёгон намунаи 
ибратанд.  

Дар тамоми соҳаҳо нақши 
зан – модари тоҷик басо муассир 
арзёбӣ мешавад. Онҳо дар ради-
фи мардон масъулияти бузурги 
зиндагиро бар уҳда доранд.  

Бузургии модар дар он аст, 
ки ӯ инсон меофарад, дӯст ме-
дорад, бо муҳаббат тарбия ме-
кунад, бо ҳазорон умед ба камол 
мерасонад. Барои модар ар-
зишмандтарин сарват фарзанди 
солеҳ ва барои фарзандон низ 
бузургтарин дорои падару модар 
аст.  

  Як умр агар хизмати модар 
кунем ҳам ба якшаба заҳмати 
эшон баробар нест. Ҷойи дигар 
биҳиштро низ зери қудуми мо-
дарон гуфтаанд. Модар олиҳаи 
беназир аст.

 Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нисбати за-
нон таваҷҷуҳи хоса дошта, оид 
ба соҳаи кор бо занон, танзими 
оила ва масъалаҳои гендерӣ 
аҳамияти ҷиддӣ зоҳир менамо-
янд. Имрӯз дар ҳамаи кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбии вилояти Хатлон 
сохтори кор бо занон амал кар-
да, 47,3% аъзои ҳизбро дар ви-
лоят занон ташкил медиҳанд. 
Зимнан,  Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон вобаста 
ба дастгирии занону бонувон 
ташаббусҳои муҳимеро дар 
амал татбиқ намуд.

Сохторҳои ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон оянда низ дар ин самт 
таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда, ба 
неруи пурқудрати занону бону-
вони лаёқатманд ва кордону та-
шаббускор такя менамояд. 

Ба фарорасии Рӯзи модар 
кулли занону модаронро таб-
рик гуфта, таманно дорам, ки 
ҳамеша дар чеҳраи модарони 
дунё табассум ҳувайдо бошад.  

ТАБРИКОТИ РАИСИ КУМИТАИ ИҶРОИяИ ҲИЗБИ 
ХАЛқИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОяТИ 
ХАТЛОН МИРАЛИЁН қИЁМИДДИН АБДУСАЛИМЗОДА 

БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ МОДАР

МОДАР ОЛИҲАИ БЕНАЗИР
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Дар Конференсияи 
имрӯза Раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалим-
зода, вакилони ноҳияҳои 
Ҷ. Балхӣ, Дӯстӣ ва 
Қубодиён, собиқадорони 
ҳизбу меҳнат, меҳмонон 
аз сохторҳои давлативу 
ҷамъиятӣ, намояндагони 
васоити ахбори омма ва 
дигар фаъолон ҳузур дош-
танд.

Иттилоъ дода шуд, 
ки мутобиқи моддаи 57-и 
Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» Дар 

сурати пеш аз муҳлат қатъ 
гардидани ваколати аъзои 
Маҷлиси миллӣ ва вакили 
Маҷлиси намояндагон аз 
ҳавзаи якмандатии инти-
хобот интихоботи нав дар 
муддати 3 моҳи баъди қатъ 
гардидани ваколати онҳо 
гузаронида мешавад. 

Аз рӯи масъалаи 
муҳокимашаванда номза-
дии Одиназода Ҳуснигул 

Раҷаб ба вакилии 
Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҳавзаи як-
мандатии интихоботии 
Ҷалолиддини Балхӣ №30 
тариқи овоздиҳии пӯшида 
бо ҷонибдории бештари 
вакилони конференсия 
пешбарӣ гашт. 

Амонҷон, 
Муҳиддинов,

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

КОНФЕРЕНСИя ВАКИЛИ 
ХУДРО ПЕШБАРӢ КАРД

НОМЗАДИ ҲИЗБ БА ВАКИЛӢ 
ПЕШБАРӢ ГАРДИД

ДӮСТӢ. ИДЕяИ СОЗАНДА ДАР АМАЛ

Конференсияи якҷояи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияҳои Вахш, Кӯшониён ва Ҷалолиддини 
Балхӣ баргузор гашт. Ба муҳокимаи Конференсия масъалаи 
пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихобо-
тии Вахш № 32 ба ивази вакили хориҷшуда гузошта шуд. 

27-уми феврал Конференсияи якҷояи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, 
Дӯстӣ ва қубодиён вобаста ба пешбарии номзад ба вакилии 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Ҳавзаи якмандатии интихоботии Ҷалолиддини Балхӣ №30 
баргузор шуд.

28 феврал дар ноҳияи Дӯстӣ аксияи 
умумивилоятии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Рӯзи ёдоварӣ” сокинони зиёдеро 
сарҷамъ кард. Дар чорабинӣ доираи 
васеи мардум бо масъулияти хоса 
иштирок карда, дар тозагии оромгоҳҳои 
маҳали хеш саҳми муносиб гузоштанд. 

Дар кори Конференси-
яи якҷоя аз ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии ноҳияҳои 
Вахш, Кӯшониён ва 
Ҷалолиддини Балхӣ 135 
вакил иштирок кард. 

Дар Конференсия 
раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон Мира-
лиён Қиёмиддин Абду-
салимзода, ҳамчунин 
фаъолон, собиқадорони 
ҳизбу меҳнат ва меҳмонон 
аз сохторҳои давлативу 
ҷамъиятӣ, намояндаго-
ни васоити ахбори омма 
ҳузур доштанд.

Гуфта шуд, ки мутобиқи 
моддаи 57-и Қонуни конс-
титутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» дар сурати 
пеш аз муҳлат қатъ гар-
дидани ваколати аъзои 
Маҷлиси миллӣ ва вакили 
Маҷлиси намояндагон аз 

ҳавзаи якмандатии инти-
хобот интихоботи нав дар 
муддати 3 моҳи баъди қатъ 
гардидани ваколати онҳо 
гузаронида мешавад. Аз 
ин рӯ, моро зарур аст, ки 
барои интихоби вакили 
Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ҳавзаи 
ҳудудии якмандатии инти-
хоботии Вахш-32 номзади 
худро, аз Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
пешбарӣ намоем. 

Номзадии Абдуса-
ломзода Мунаввар ба-
рои пешбарӣ намудан ба 

вакилии Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз ҳавзаи ҳудудии як-
мандатии интихоботии 
Вахш-32 ба ивази вакили 
хориҷшуда тариқи пӯшида 
ба овоз монда шуд. 

Дар натиҷаи гирифта-
ни аксарияти овозҳо Аб-
дусаломзода Мунаввар ба 
вакилии Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳавзаи ҳудудии якманда-
тии интихоботии Вахш-32 
пешбарӣ гардид. 

М.АКрАМОВ,
"Ҳамрози халқ"

Ноҳияи Дӯстӣ аз 
ҷумлаи ноҳияҳое мебо-
шад, ки дар он намоянда-
гони миллатҳои гуногун 
дӯстона зиндагӣ карда, 
дар корҳои созандагию 
бунёдкорӣ аҳлона ширкат 
доранд. 

Дар ин ноҳия дар гу-
зашта сокинони рустабо-
ри зиёде зиндагӣ мекар-
данд. Сокинони маҳал 
дар доираи ин ташаббус 
ҳамчун нишони эҳтиром 
ба халқиятҳои дӯсту баро-
дар дар қатори оромгоҳҳои 

хеш оромгоҳи эшонро низ 
тозаву озода карданд. 

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, муовини ра-
иси Шӯрои собиқадорони 
ҲХДТ дар вилоят Ализода 
Аҳмадҷон дар ин чорабинӣ 
ширкат карда, ба сокинон 
барои чунин фаъолнокӣ 
изҳори сипос намуданд. 
Миралиён Қиёмиддин аз 
ҷумла гуфт, ки “мо бояд 
ташаббускор бошем. Дар 
чунин корҳои оммавӣ, ки 
ба хотири ободии як гӯшаи 
диёр, пос доштани хотираи 
гузаштагонамон роҳандозӣ 
шудаанд, бояд ҳамин 
гуна фаъолмандӣ нишон 
диҳем, ба фарзандон, ба 
ҷавонону наврасон наму-
наи ибрат бошем. Ҳамин 
ҳам хона аст, хонаи охират. 
Беҳуда гузаштагони мо ин 
маконро манзили охират 

нагуфтаанд. Аксияи мо ба 
он хотир “Рӯзи ёдоварӣ” 
ном гирифтааст, ки ба ин 
васила низ гузаштагони  
худро ёдовар шавем”. 

Раванди баргузории 
чорабинӣ нишон дод, 
ки масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ, фаъолон, ҳамчунин 

аҳли уламои ноҳия нис-
бати ин масъала бо мар-

дум корро дар сатҳи хуб 
роҳандозӣ кардаанд. 

Сокинон ба роҳбарияти 
ҳизби вилоят барои 
роҳандозии чунин ташаб-
буси наҷиб изҳори сипос 
карда, минбаъд низ фаъ-
ол монданашонро дар 
татбиқи ҳама гуна идеяҳои 

созанда иброз доштанд. 
Ёдовар мешавем, ки 

имрӯз амалиёти умуми-
вилоятии ҳизбии “Рӯзи 
ёдоварӣ” дар тамомоми 
шаҳру ноҳияҳои вилоя-
ти Хатлон баргузор гаш-
та, дар доираи он 261 
чорабинӣ доир шуд ва 42 
ҳазору 543 нафар иштирок 
карданд.                                                

М.АКрАМОВ,
"Ҳамрози халқ"
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Ҷ.БАЛХӢ. Бо мақсади 
шарҳу тавзеҳи Паёми 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии кишвар дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Кӯдакистони №16”-и 
ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ бо иштироки на-
мояндагони КИ ҲХДТ-и 

ноҳия вохӯрӣ баргузор гардид. 
Дар мулоқот масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 

Ҷалолиддини Балхӣ дар бораи нуқтаҳои Паёми имсолаи Президенти 
кишвар ба Маҷлиси Олӣ ибрози андеша намуда, қайд намуданд, ки 
Паём ифодагари манфиатҳои миллӣ буда, мо сокинонро водор месо-
зад, баҳри рушду нумӯи Ватан, тарбияи насли наврас, донишандӯзӣ 
ва созандагиву бунёдкорӣ бештар талош варзем. Зеро Пешвои мил-
лат ба неруи ҷавонон эътимоди комил доштанашонро пайваста дар 
баромадҳояшон таъкид менамоянд. 

ВАХШ. Бахшида ба 
28-умин солгарди рӯзи 
таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш 
ва соҳибкор Раҷабалӣ 
Юсуфов ба иштирокчиё-
ни барқароркунии сохти конститутсионӣ ва ҷанговарони башардӯст 
туҳфаҳои молиявӣ расонида шуд.

Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш Одилҷон 
Маҳмадов қайд намуд, ки таъмини амнияту осудагӣ, тинҷиву оромӣ, 
Истиқлоли давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ, маҳз бо хизматҳои ҷасуронаи 
сарбозону афсарон, ҳомиёну родмардони миллат ба даст омадааст. 
Моро мебояд, барои ҳимоятгарони роҳи озодӣ изҳори сипос намоем 
ва чунин инсонҳои комилро азизу гиромӣ дорем. 

БОХТАр. Дар толо-
ри муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №3-и 
шаҳри Бохтар гурӯҳи 
тарғиботӣ бо сокинони 
Ургутмаҳалла вохӯрӣ 
доир намуд. Дар вохӯрӣ 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ Иброҳимзода 

Неъматулло, вакили Маҷлиси вакилони халқ Баҳриқул Қушов, узви 
гурӯҳи вакили ҳизбӣ дар назди Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бох-
тар Саломат Иргашова иштирок доштанд. 

Иброҳимзода Неъматулло аз Паёми навбатии Роҳбари давлат 
ба Маҷлиси Олӣ, ки атрофи болоравии сатҳи маърифатнокии мар-
дум, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ, арҷгузорӣ ба 
арзишҳои миллӣ, ҷаҳонбинии техникӣ ва рушди илмҳои дақиқ дар 
кишвар таъкидҳо шуда буд, ёдовар гашт.

Инчунин Баҳриқул Қушов доир ба мавқеи занон дар ҷомеа, нақши 
онҳо дар таълиму тарбияи насли наврас ёдрас шуда, аз ҷумла 
қайд дошт, ки Пешвои миллат ҳамеша барои баланд бардоштани 
мавқеи зан дар ҷомеа таваҷҷуҳи махсус доранд. Ҳукумати мамла-
кат ташаббусҳои занону бонувони кишварро минбаъд низ дастгирӣ 
карда, ба хотири ҷалби бештари онҳо ба вазифаҳои роҳбарикунанда 
тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. 

КӮЛОБ. Дар шаҳри 
бостонии Кӯлоб нисба-
ти омӯзиши ҳунарҳои 
мардумӣ дар заминаи 
эълон гардидани солҳои 
2019-2021 “Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ” 
таваҷҷуҳи хоса дода ме-

шавад. Вобаста ба ин Саъбагул Валиева ва Мунаввараи Бозоралӣ, 
кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб аз 
утоқи ҳунарҳои мардумӣ ва осорхонаи ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Эҷод” аз наздик шинос шуда, бо кормандони он мулоқот доир на-
муданд. 

Зимни боздид маслиҳат доданд, ки хонандагон бештар ба 
ҳунарҳои дастии аҷдодонамон шинос гашта, дар ин баробар бояд 
нозукиҳои ин ҳунарҳоро хуб омӯзанд. 

М У Ъ М И Н О Б О Д . 
Бо иштироки гурӯҳи 
тарғиботии назди Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Муъминобод дар 
ташкилоти ибтидоии 
деҳаи “ Ғеш ” - и ҷамоати 
деҳоти ба номи Н. Наза-
ров вохӯрӣ доир гардид. 

Дар вохӯрӣ вакили Маҷлиси вакилони халқи вилоят Мирзошариф-
зода Сабоҳат ва кормандони ҳифзи ҳуқуқи ноҳия атрофи масъалаҳои 
дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ ироа 
гардида, сухан гуфта, сокинонро барои фаъолона иштирок кар-
дан дар корҳои ободонии маҳал даъват карданд. Иброз доштанд, 
ки мо шаҳрвандони ватандӯсту худогоҳро лозим аст, ҷавобан ба 
ғамхориҳои Роҳбари давлат фаъолиятамонро дучанд карда, санаҳои 
муҳими таърихиро бо дастовезҳои баланд истиқбол намоем.

ВОСЕЪ. Дар ҷамоати 
деҳоти Рӯдакии ноҳияи 
Восеъ гурӯҳи тарғиботӣ 
бо сокинони маҳал бо 
мақсади расонидани 
муҳтавои Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ вохӯрӣ доир 
намуд. 

Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Са-
фар Ҳафиза Раззоқ аз Паёми имсолаи Пешвои миллат ёдовар шуда, 
аз ҷумла қайд намуд, ки “бо дарназардошти вазъи мураккаби ҷаҳони 
имрӯза мо бояд ба ҳар гуна мушкилоти эҳтимолӣ омода бошем ва наг-
зорем мардумамон аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ кашанд, яъне 
корро дар ин сам бояд дуруст ба роҳ монем”. 

Зимни суҳбат иштирокдорон зикр намуданд, ки ҳар дастуру супори-
ше аз ҷониби Роҳбари давлат пешниҳод мегардад, мо онро бо ҷону дил 
иҷро менамоем.

КӮШОНИЁН. Бо та-
шаббуси аъзои ташки-
лоти ибтидоии ҷамоати 
деҳоти Меҳнатободи 
ноҳияи Кӯшониён дар 
шоҳроҳи Бохтар – 
Кӯшониён – Вахш ҷиҳати 
сазовор истиқбол гириф-
тани ҷашни 30-солагии 

Истиқлоли давлатӣ аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
"Якҷоя ҳал мекунем!" гузаронида шуд.

Дар аксияи ҳизбӣ фаъолони ташкилоти ибтидоӣ иштирок намуда, 
дар як тарафи шоҳроҳи мазкур 90 бех дарахтони ҳамешасабз шино-
ниданд, ки ин иқдоми неку бунёдкорона ба ҳусни шоҳроҳ зинати дига-
ре бахшид. Иштирокчиёни аксия бо ҳисси баланди ватандӯстӣ баҳри 
боз ҳам зебо гаштани як гӯшаи диёр саҳми босазои худро гузоштанд. 

ПАНҶ. Дар асоси 
нақшаи кории намоян-
дагии ТҶҶ “Созандагони 
Ватан”-и назди Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ барои тар-
бияи ҳарбӣ- ватандӯстии 
наврасону ҷавонон 
ҷиҳати ҳифзи марзу буми 
кишвар дар гимназияи давлатӣ ва литсейи давлатии ноҳия бо ҳузури 
намояндаи КИ ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ ва омӯзгорони ин муассисаҳо 
машқҳои омодагии дифои ҳарбӣ ва мусобиқаи варзишии волейбол 
миёни хонандагон гузаронида шуд.

ТЕМУрМАЛИК
Кормандони масъули Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи Темур-
малик ба дидорбинии ду нафар 
собиқадорони меҳнат Ғалимат 
Раҳматов, Шароф Шарифов ва 
ду нафар ҷанговарони башардӯст 
Убайд Саидов ва Мирзомурод 
Ҷобиров рафта, бо онҳо оид ба 
кору фаъолияти меҳнатиашон 
ва хизмат дар сафи Қувваҳои 
мусаллаҳ суҳбатҳои хотирмон 
анҷом доданд. Собиқадорони 
меҳнат ва ҷанговарони башардӯст 
зимни суҳбат аз сиёсати пешги-
рифтаи Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
хизматҳои шоёни ин фарзанди 
фарзонаи миллат дар самти обод-
кориву созандагиҳо, пойдории 
сулҳу суботи сартосарӣ ёдоварӣ 
карда, дар ҳаққи миллату давлат 
дуои нек карданд. 

Дар ин баробар намояндагони 
ҳизб барои фаъолияти пурсамара-
шон ба онҳо туҳфаҳои хотиравии 
таъсисдодаи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Темурмаликро 
супориданд. 

ҶАЙҲУН
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Ҷайҳун дар ҳамбастагӣ 
бо кормандони шуъбаи Агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо сокино-
ни деҳаи Тутзори ҷамоати деҳоти 
Ваҳдати миллии ноҳияи Ҷайҳун 
мулоқот доир намуд. 

Зимни мулоқот кормандо-
ни Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
ҲХДТ қайд намуданд, ки барои 
дар ҳаёт бекор намондан ва 
машғул будан ба коре моро ме-
сазад, ҳатман як ҳунарро аз худ 
кунем. Барои таъмини оила ва 
пеш бурдани зиндагӣ, ҳатман 
ҳунар дошта бошему ба василаи 
он рӯзгорамонро таъмин намо-
ем. Вале ба мушоҳида мерасад, 
ки имрӯзҳо баъзе аз ҷавонони мо 
бинобар надоштани касбу ҳунар 
роҳи муҳоҷират ва ё мардикориро 
пеш мегиранд. 

 Маҳз ҳунар аст, ки ба инсон 
роҳнамои зиндагӣ гашта, кӯлбори 
пур аз завқу хоҳиш ва ғайрату 
кӯшишро ба ӯ ато месозад. Шахси 
ҳунармандро дар ҳама ҷо азизу 
гиромӣ медоранд. 

ДАНҒАрА
Бо мақсади сарсабзу хуррам 

гардонидани як гӯшаи ватан ва 
бадин васила сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ аз ҷониби 
намояндагии ТҶҶ “Созандагони 
Ватан”- и назди Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Данғара дар 
назди майдони Парчам шанбе-
гии умумӣ ташкил карда шуд. Дар 
шанбегӣ аъзои фаъоли намоян-
дагии ТҶҶ “Созандагони Ватан”, 
волонтёрони ҳизбӣ, кормандо-
ни Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Данғара ва кормандони 
дигар ташкилоту муассисаҳои 
ноҳия иштироки фаъолона наму-
данд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА БА ИСТИҚБОлИ 30-ЮМИН СОлГАРДИ СОҲИБИСТИҚлОлИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАлАИ ИСТИ-
ФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИлОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
чОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРУС АЗ ҶУМлАИ ТАШАББУСҲОИ 

ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИлОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МеШАВеМ, МАВОДИ ИН 
САҲИФА, КИ ШАММАе АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъУлИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӯШИ МУТАСАДДИЁНИ 
КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӣ МеБОШАНД.
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дар пешорӯи модар кӯдаки беқароре 
буда, ба навозишаш ниёз доштем. Ҳар 
субҳ дар оташдони қадимааш бароямон 
субҳона омода мекард. лаҳзаи тараддуд 
сӯи коргоҳ костюмамро мепӯшониду аз 
рухсораам бӯсаҳо карда, даст бар дуо 
мегуфт: “Бачам, сиҳат рафта, саломат 
баргардӣ”. Бегоҳӣ вақти аз кор баргашта-
нам назди дарвоза “Хуш омадӣ, ҷони оча” 
– гӯён пешвозам мегирифт,” – ба тафссил 
аз лаҳзаҳои ширини ҳаёти гузаштаи худ 
ёдовар шуд Шамсиддин Абдураҳимов. 

– Миёни ҷомеа, гарчанде ки ҳамчун та-
биб мавқеи хоса доштам, аммо натавонис-
там ба дарди модарам дармон бахшам ва 
ин мавзӯъ то ҳол маро азият медиҳад. Дар 
ин ҳама солҳои бемодарӣ нафари дигаре 
ҷойи модарамро пур карда натавонист:  

Ғамхору ғамшарикон аз муйи 
сар зиёданд,

Аммо ба рӯзи сахтӣ холист 
ҷойи модар.

Гаронтарин сарвати рӯи замин модар 
аст ва ҳаёт аз нафаси гарму фарҳбахши ӯ 
маншаъ мегирад. Мо вуҷуди поки модар-
ро аз лаҳзаҳои аввалини ҳаёт то лаҳзаи 
охирин фаромӯш намекунем, зеро ӯ дар 
шодиву нишот ва ғаму андӯҳи зиндагӣ 
ҳамеша ҳамраҳи мост.
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А. МИРЗОқУЛОВА,
 "Ҳамрози халқ"

ҲАМПЕШАИ ОФТОБ                                            
Бе Офтоб гулу шукуфоӣ намешавад, бе 

муҳаббат хушбахтӣ, бе зан ишқу бе модар ба-
шарият буда наметавонад. Тамоми ҳастию офа-
риниши дунё тавъам ба модар аст. Модар чун 
офарандаи зиндагӣ дар муборизаву набардҳои 
миёни ҳаёту мамоот ҳастиро зинда медорад.

ХУМОРИ МОДАР

Модар азизу муқаддастарин шахсият 
барои ҳар фарди худогоҳу соҳибхирад ар-
зишу манзалати хоса дорад. “Тамоми дав-
лату сарвати дунё аз байн биравад ҳам, 
боке нест, агар модарро, ки барои инсон 

чун бузургтарин неъмати дунёст такягоҳу 
ҳидоятягари худ дошта бошӣ”, – мегӯяд 
шоираи тоҷик, подполковники милитсия 
Офоқ Қодириён. 

Ба тасвири шоира зан – бахудоваран-
даи назари зебоиафрӯз аст, ки дарки ин 
лаззати ширинро аз худ ба дигарон ҳадя 
мекунад.

Зан – модар, ин фариштаи хонадон, 
олиҳаи беназир, азмовари корномаҳо, 
илҳомбахши шеъру суруди шоирон аст. 
Рисолати зодану парвариши мардони 
бузург ҳампешаи Офтоб ва ҳаммаслаки 
баҳор будан аст. 

Беҳтарин мӯъҷизаи Парвардигор 
зан – модар аст, ки ба он зебоию иф-
фат, дилрабоӣ, шуҷоату садоқат, меҳру 
муҳаббатро эҳдо кардааст. Модар са-
мимитарин офаридаи Худованд аст, ки 
бо вуҷуди зебояш ба дилҳо қувват ва ба 
дидаҳо нур меафзояд.

Инсон танҳо баъди модар шудану 
дарк намудани эҳсоси модарӣ ба  асли 
ин нукта мерасад, ки барои таваллуду ба 
воя расонидани инсон модар чӣ сон ранҷу 
заҳматҳо кашидаву чӣ шабу рӯзҳоеро 
паси сар карда. 

“чун канори модар бошам, эҳсос меку-

Ривоят мекунанд, ки дар олам паран-
даи кӯчактарин вуҷуд дорад ва он як бор 
суруд мехонаду маконаш олучазор аст. 
Ҳине ки илҳоми хонданаш мегирад, си-
наи худро ба хори олуча мениҳад ва нола 
дармедиҳад. Ҳар қадар, ки хор ба синааш 
фурӯ меравад, фарёду нолааш афзунтар 
мешавад. Дар суруди нахусту вопасин аз 
дилу ҷон таронаи ширинии ҷонро меса-
рояд. Мегӯянд, ки дар сурудаш маънии 
зиндагӣ ниҳон аст. Самимияти нолаашро 
танҳо бо суруди  "Алла "- и модар метавон 
қиёс кард.  

– Агар модарам мебуд, ташнагии 

муҳаббату оғӯши бемодариро эҳсос наме-
кардам. Агар модарам мебуд, бо дидани 
симои ягон марди хушбахт, ки модараш 
пешвозаш мегираду гуселаш мекунад, 
дилам гум намезад. Агар модарам мебуд 
бо расидани Иди модар беҳтарин ҳадяро 
фидои ӯ мекардам. Агар модарам мебуд 
дар бистари беморӣ ҳам мешудам, шояд 
бо шунидани як сухан – "Ҷони оча" шифо 
меёфтам, – бо ҳарорат изҳор дошт сарта-
биби беморхонаи клиникии шаҳри Бохтар 
Шамсиддин Абдураҳимов.

 – Агар модарам мебуд, доротарин на-
фар мебудам ва бебаҳотарин хадяро бо 
худ доштам, ки он ҳам "Дуои модар" буд. 
Ҳусни ҳаёту файзи зиндагонии мо аз мо-
дар аст ва ӯ ситораи тобонест, ки бо неруи 
худ роҳи фарзандро дар зиндагӣ равшан 
менамояд. Ин аст, ки мегӯянд офарандаи 
ҳама бузургиҳо ва бузургони олам, чаш-
маи илҳоми шоирону ҳунармандон, пар-
вардаи орзуву ҳавасҳо модар аст.

Вақте наврас будам ба дарки ин 
мисраъҳо хуб  намерасидам, ки;    

Тифлию домони модар хуш 
биҳиште будааст,

Чун ба пои худ равон гаштем, 
саргардон шудем. 

Бо мурури замон дар шебу фарози 
зиндагӣ ҳар куҷо бо мушкилиҳое рӯ ба рӯ 
меоям, ҳамоно ин мисраъҳо маро ба хотир 
меоянд. Ҳарчанд бузург мешудем, ҳамоно 

нам, ки бузургтарин шахсияти дунёям. Аз 
сӯи дигар боз худро кӯдаки хушбахту орӣ 
аз ҳама гуна гиру дорҳои зиндагӣ пиндош-
та, нозу нузи кӯдакона месозам”, – мегӯяд 
Офоқ. 

Модар, баҳор бӯи туро дорад,
Ҷонам ҳавои кӯи туро дорад.
Дил роҳат аз нумӯи ту меҷӯяд,
Чашмам хумори рӯи туро дорад.
“Худро хушбахт меҳисобам, ки модари 

чаҳор фарзандам. Баробари шодиҳояшон 
менозам, дар баробари дардҳояшон 
то субҳ ранҷу дард мекашам, ҳамрозу 
ҳамнафаси фарзандон зистанро таҷриба 
намуда, шукр мегӯям, ки модари хубе ба-
рои фарзандон ҳастам”, – иброз медорад 
шоираи маҳбуби мо.

Офоқи Қодириён дар мақомоти Вазо-
рати корҳои дохилӣ кору фаъолият до-
рад. ӯ қисса мекунад, ки саҳаргоҳон чун 
озими коргоҳ мешавад, духтари хурдиаш 
Фотимабону бо лафзи ширину дилниши-
наш куҷо рафтани модарро пурсида, аз 
домонаш маҳкам медорад. ӯ ин лаҳзаҳои 
ҳаяҷонбахшро ба риштаи назм кашида-
аст:  

Тифли ман ҳар субҳ мепурсад зи ман,
Модари ҷонам, куҷо дорӣ шитоб?

Лаҳзае биншин, ки дар оғӯши ту,
Баҳри ман ширин бигардад нозу хоб.
Нахли умрам, ҷони ширинам бубахш,
Зиндагонӣ ҳаст баҳри пурхурӯш.
Меҳру ишқу ҳастиям моли ту аст,
Бо муҳаббат бӯса мерезам ба рӯш.
Меравам дар роҳи Савганду вафо,
Хизматамро аз дилу ҷон мекунам.
Дар талоши ҳақ муроде оварам,
Мардумонро мушкил осон мекунам.
То туву тифлони зебо мисли ту, 
Бол бикшоянд дар боғу чаман.
Дар фазои амн хушҳолӣ кунанд,
Арҷ бигзоранд бар хоки Ватан.
Бо нишони нангу номуси баланд,
Меравам ҷонам, ки шодӣ оварам.
Дар пайи Савганд, содиқ модарам, 
Ман вафодорам ба халқи кишварам.

Ба қавли шоира ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ 
наметавон муҳаббатеро беҳтар, хубтар 
ва воқеитар аз муҳаббати модари худ 
дарёфт. Бинобар ин, модаронро азизу 
гиромӣ бояд дошт, агар, ки фурсат дорем. 
Моро ин гуна орзуву таманно аст, ки мода-
рони дунё ҳеҷ гоҳ ғамро набинанду ашки 
чашмони онҳо ашки шодӣ бошад. 
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Зан паҳлавоне аст, ки далер-
тарин мардонро дар сахттарин 
ҳолати хашм ором мекунад.

Ҳеродот
*****

Зан шарики зиндагонӣ ва ёри 
соатҳои дармондагӣ аст.

Ҳуте
*****

Ҳар зани покдомане зебо ва 
дилписанд аст.

Виктор Ҳуго
*****

Тасхири як кишвари бузург аз 
тасхири қалби кӯчаки зан осон-
тар аст.

Наполеон
*****

Аз даҳ зан нуҳ зан пеш аз ба 
кор бурдани тозиёна онро аз дас-
ти мардон мегиранд.

рассел (Бертранд)
*****

Тамаддун чист? Натиҷаи ну-
фузи занони покдоман.

Амрсон
*****

Ҳар куҷо марде ёфт шуд, ки 
ба мақомоти баланд расида-
аст, яқинан зани покдомане ӯро 
ҳамраҳӣ кардааст.

Шиллер
*****

Як модари хуб ба сад устод ва 
омӯзгор меарзад.

Ҷорҷ Ҳерберт
*****

Ҳеҷ атргуле ранг ва зебоии 
модарро надорад.

Эрнест Ҳамингуэй
*****

Модар гаронбаҳотарин доро-
ии як миллат аст ва ба андозае 
арзиш дорад, ки метавон гуфт: 
Ҷомеа замоне ба авҷ мерасад, ки 
битавонад аз кор ва кирдорҳои 
модар пуштибонӣ кунад.    

Алан Кэй
*****

Қалби модар ба андозае гус-
турда ва фаррох аст, ки ҳамеша 
метавонед бахшиш ва гузаштро 
дар он ёбед.

Оноре Ди Балзак

*****
ризоияти Худованд дар ризо-

ияти падару модар ва хашми ӯ 
дар хашми онҳост.

Паёмбар (с)
*****

Тору пуди модарро аз 
меҳрубонӣ бофтаанд.

ролф Волду Амрсон
*****

Поктарин нигоҳи меҳромезро 
дар чашмони падару модари хеш 
ҷустуҷӯ кун.

Уруди Бузург
*****

Модар шудан марҳилаи камо-
ли зан аст.

Александр Дюмо
*****

Ман аз ишқ бадам меояд, зеро 
як бор ошиқ шудам ва модарамро 
фаромӯш кардам.

Марк Твен
*****

Меҳмониҳои фаровон аз арзи-
ши одамӣ мекоҳад, магар дидори 
падару модар.

Уруди Бузург
*****

Ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ намета-
вонед муҳаббатеро беҳтар, хуб-
тар ва воқеитар аз муҳаббати 
модари хуб ёбед.

Оноре де Балзак
*****

Усораи ҳамаи меҳрубониҳоро 
гирифта ва аз он модар сохта-
анд.

Кристофар Марлу
*****

Тифл модарашро аз лабхан-
даш мешиносад.

Ферҷил
*****

Яке аз бузургтарин 
офаридаҳои Худо қалби модар 
аст.

Андре Гретри

Гирдоваранда Зебо БОЗОрОВА

ГУФТОРИ БУЗУРГОН ДАР 
ВАСФИ ЗАН – МОДАР  

Имрӯзҳо занону духтарони ноҳияи Кӯшониён иқдоми наҷиби пешгирифтаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмонро, ки солҳои 2019-2021-ро солҳои 
“рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон гардид, ҳамаҷониба 
дастгирӣ намуда, ба хотири сайқал додани ҳунару малкаи духтарон аз та-
рафи бонувони ҳунарманд ба хонандагони Муассисаи таҳсилоти иловагии 
ноҳия нозукиҳои ҳунарҳои миллиро  меомӯзонанд.

ХОРӢ НАХОҲӢ, ҲУНАР ОМӮЗ

Дар муассисаи мазкур 11 маҳфил ва 
44 гурӯҳ бо фарогирии 460 нафар амал 
мекунад. Аз ҷумла, маҳфили "Гулдӯзӣ", 
"чакандӯзӣ", "Қуроқдӯзӣ", "Дӯзандагӣ" , 
"Рассомӣ",  "Дастони моҳир",  "Рӯзгордорӣ", 
"Гулпарварӣ", "Бофандагӣ",  “Суруд ва 
мусиқӣ” фаъолият мекунад.

Хонандагони муассисаи номбурда ба 
дӯхтани либосҳои миллӣ зиёдтар шавқу 
рағбат пайдо намуда, пас аз дарс ба 
курсҳои иловагӣ ворид шуда, аз омӯзгорони 
муассиса дӯхтани ҳар гуна нақшу нигори 
тоҷикиро аз худ менамоянд.

Маҳфилҳои мазкур натанҳо барои дух-
тарон аст, балки писарон низ метавонанд 
аз устодони пуртаҷриба нозукиҳои рассомӣ 
ва навохтани асбобҳои миллиро омӯзанд.

Зимни суҳбат Сарватбӣ Хушматова, 
директори муассисаи таҳсилоти иловагии 
ноҳия иброз дошт, ки рӯз то рӯз сафи хо-
нандагон ва касбомӯзони муассиса бис-
ёртар гардида, шавқу рағбати ҷавонону 
наврасон ба либосҳои миллӣ нисбат ба 
солҳои қаблӣ зиёд гаштааст.

Дар солҳои пешин аксарияти ҷавонон 
барои худ либосҳои аврупоӣ харидорӣ ме-
карданд, ки хоси тоҷикон нест. Аммо баро-
бари эълон гардидани солҳои 2019-2021 
ҳамчун “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ”  таваҷҷуҳи ҷавонон ба 
либосҳои миллӣ зиёд гашт.

Боиси ифтихор ва сарфарозии  зано-
ни соҳибмаърифати ноҳия аст, ки бо та-
шаббуси бевоситаи Роҳбари давлатамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои занону 
духтарони хонанишин чандин иншоот ба-
рои омӯхтани ин ё он касб сохта ба исти-
фода дода шуд, ки занону духтарон аз ин  
имконияти васеъ самаранок истифода бур-
да, барои пешбурди зиндагии худ шароити 
хубе пайдо намуданд”, - афзуд ӯ.

Ҳамчунин, ӯ илова намуд, ки дар 
муассисаи мазкур танҳо хонандагони 

муассисаҳои таълимии ноҳия ба касбомӯзӣ 
фаро гирифта мешаванд. То замони хатми 

муассиса духтарону писарон барои пай-
до намудани роҳи дурусти зиндагӣ омода 
мешаванд. Зеро онҳо ҳангоми таҳсил аз 
омӯзгорони рӯзгордида таҷриба  мегиранд.

“Барои кулли сокинони сайёра соли 
2020 ҳамчун соли вазнин арзёбӣ меша-
вад, - мегӯяд сарвари муассиса. - Ба ҳамаи 
ин нигоҳ накарда, хонанадагони муассиса 
бо ҳунару маҳорати хеш дар чорабинҳои 
сатҳи ноҳия ва вилоят бо пешниҳоди 
офаридаҳояшон иштирок намуда, ҷойҳои 
сазоворро ишғол намуданд. Воқеан, тӯли 
4 сол аст, ки дар озмуни беҳтарин муасси-
са дар сатҳи вилоят заҳмати устодони ин 
боргоҳи ҳунаромӯзӣ бо ифтихорнома са-
зовор донистан барои ишғоли ҷойи аввал 
қадр карда мешаванд”.  

Баҳри бештар ҷалб намудани сайёҳон 
ба кишварамон имрӯзҳо чандин маконҳои 
зебо бо тарҳу намои миллӣ қомат афрох-
таанд. Барои дар оянда густариш додани 
чунин иқдомот ҳунарварони боз ҳам беш-
тар заруранд. чунин як рисолатро дар 
ноҳияи Кӯшониён айни замон Муассисаи 
таҳсилоти иловагӣ ба зимма дорад.

Аҳлиддини МУБОрАКШОҲ, 
“Ҳамрози халқ”
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Ба гуфтаи бостоншиносон Мад-
расаи Хоҷа Машҳад таърихи 
тӯлонӣ дошта, калонтарин ма-
драса дар Осиёи миёна дони-
ста мешудааст ва файласуфи 
бузург Ҳаким Носири Хусрави 
қубодиёнӣ низ дар онҷо таҳсили 
илм кардааст. Мадраса аз як 
айвон ва ду манораву ду гум-
баз иборат аст. Бинои мадраса 
пурра бо хишти пухта сохта ва 
оро дода шудааст, ки ҳанӯз ҳам 
тарҳи меъмории он барои би-
нанда ҳайратангез мебошад. 
Таърихшиносон мегӯянд, ки 
нафарони зиёд дар мадрасаи 
Хоҷа Машҳад таълими динӣ ва 
дунявӣ гирифтаанд. Дар асрҳои 
13, дар вақти истилои муғулҳо 

одамони зиёд кушата шудаанд. 
54 нафар дар дохили бинои ма-
драса кушта ва дафн гаштаанд. 
Рустам Сафарзода, таърихши-
нос дар вилояти Хатлон мегӯяд, 
мадрасаи Хоҷа Машҳад дар 
асрҳои 9-11 бунёд ёфта, он за-
мон машҳуртарин маркази илм 

ЁДГОРЕ АЗ НИЁГОН
Дар ҳудуди вилояти Хатлон даҳҳо мавзеи 
аҳамияти таърихидошта мавҷуданд, ки аз онҳо 
нигораҳои нодир пайдо гашта, барои бинан-
даи имрӯз диққатҷалбкунанда мебошанд. Бо 
ин мақсад ҳамасола садҳо сайёҳи хориҷӣ аз 
кишварҳои мухталиф ба ин мавзеъҳо ташриф 
меоранд. Ба гуфтаи масъулин мақомоти марбу-
та барои ҳифзи чунин ёдгориҳо таваҷҷуҳи хоса 
дорад. Ёдгории таърихии Хоҷа Машҳад аз зум-
раи онҳост. Мадрасаи мазкур дар деҳаи Сайёди 
ҷамоати деҳоти ба номи Талбак Садриддинови 
ноҳияи Шаҳритус воқеъ гардидааст.

Корҳои созандагӣ дар ноҳияи 
Панҷ вусъати тоза дошта, симои 
ноҳия ранги дигар мегирад.

Шоҳиён Зарифхӯҷа Фақер, 
раиси ноҳияи Панҷ мегӯяд, ки но-
вобаста аз вазъияти ба ҳамагон 
маълум – бемории COVID-19, 
ки то як андоза ҷараёни 
корҳои ободониро коҳиш дод, 
ба ин нигоҳ накарда марду-
ми заҳматкашу шарафманди 
ноҳия бо ҷаҳду талошҳои зиёд, 
бо истифода аз имкониятҳои 

бадааст омада дар роҳи созан-
дагию бунёдкорӣ муваффақ низ 
гардида истодаанд. Дар доираи 
нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ 
210 иншооти таъиноташон гу-
ногун ба нақша гирифта шуда, 
ба ҳолати якуми январи соли 
равон 160 адади онҳо бо харҷи 
28,2 миллион сомонӣ сохта ба 
истифода дода шуда, 76 фои-
зи нақшаро ташкил медиҳад. 
“Яке аз вазифаҳои асосии мо 
роҳбарон, обод кардани ҳар 
гӯшаву канори мамлакат ва 
фароҳам овардани шароити 
кору зиндагӣ барои аҳолӣ мебо-
шад. Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
мо бовар кардааст, мо низ бояд 
ба боварии Пешвои миллат са-
зовор бошем”, – мегӯяд Шоҳиён 
Зарифхӯҷа Фақер ва дар идо-
маи суҳбат илова кард, ки эълон 

гардидани солҳои 2019-2021 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ” басо иқдоми 
хуб ва саривақтӣ аст.

Дар соли 2020, 2 коргоҳи 
дӯзандагӣ сохта ба истифода 
дода шудааст, ки дар он за-
нону духтарони ҳунарманд ба 
дӯхтани либосҳои мактабӣ ба-
рои толибилмони муассисаҳои 
таълимии ноҳия машғул ме-
бошанд. Соли гузашта барои 
6 ҳазору 210 хонанда либоси 
мактабӣ омода ва бо нархи даст-
рас ба муассисаҳои таълимӣ 
пешниҳод кардаанд. Дар оянда 
низ бунёди чунин сеху коргоҳҳои 
хурди дӯзандагию бофандагӣ бо 
мақсади таъмини занону бону-
вони хонашин бо шуғли доимӣ 
дар назар аст.

Инчунин, дар ҳудуди 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти 
ноҳия бахшида ба истиқболи 
сазовори ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ бо ҷалби 

сокинони маҳал, соҳибкорон 
ва дигар шахсони саховатпеша 
бо харҷи 1 миллиону 952 ҳазор 
сомонӣ корҳои сангфаршкунӣ, 
таъмиру азнавсозии роҳҳо, сох-
тмони пулҳои мошингузар ва 
чароғонкунии кӯчаю маҳаллаҳо 
анҷом дода шудааст.

Шоҳиён Зарифхӯҷа Фақер 
раиси ноҳия илова кард, ки 
ҳамасола аз ҷониби мақомоти 
маҳаллӣ ва соҳибкорону ашхоси 
саховатманд бунгоҳу марказҳои 
саломатӣ ва синфхонаҳои 
иловагӣ сохта мешаванд. Соли 
сипаригардида 2 бунгоҳи тиббӣ 
бо шароити хуби корӣ бунёд 
ёфта, ба аҳолии деҳот тақдим 
карда шуд. Дар баробари чунин 
иншоот соли гузашта теъдоди 
майдончаҳои варзишӣ ба 155 
адад расонида шуда, барои вар-
зишгарони ноҳия шароити хубу 
созгор фароҳам гардидааст. 
Раиси ноҳия саҳми масъулони 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Панҷро дар амалисозии 
дастуру супоришҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пеш-
вои милат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон хеле назаррас арзёбӣ 
кард. Ҳамчунин иброз дошт, 
ки дар баробари дигар иншо-
оти ҷашнӣ бинои ҳизбӣ низ то 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ мавриди истифода 
қарор мегирад. Бинои маъмурии 
ҳизб дуошёна буда, ҳоло корҳои 
сохтмонӣ дар қабати аввали 
бино идома дорад. “Мо фаъо-
лони Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дастуру ҳидоятҳои 
Раиси муаззами ҳизбро дар 
мадди аввал гузошта, барои 
ҳарчи зудтару хубтар ба исти-
фода супоридани бинои ҳизбӣ 
аз ҳамагуна имконият истифо-
да мебарем”, – мегӯяд Шоҳиён 
Зарифхӯҷа Фақер раиси ноҳияи 
мазкур. 

Зебо БОЗОрОВА, 
“Ҳамрози халқ”

Соли 2021 барои мардуми сарбаланди Тоҷикистон соли таърихӣ 
мебошад, зеро 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатиро бо тозакориву 
созандагиҳои зиёд истиқбол мегирем.

Давоми 30-соли соҳибистиқлолӣ мардуми озодихоҳи киш-
вар шукргузорӣ аз фазои мусоиди истиқлоли мамлакат намуда, 
дастаҷамъона баҳри рушди ин сарзамини пурганҷ саҳми арзандаи худро 
гузошта истодаанд. 

дониста мешуд. 
“Нахустин маротиба соли 1894 
узви ситод ё худ штаби генера-
лии Россияи подшоҳӣ, афсари 
рус лиментак дар ёддоштҳо ё 
худ ҳисоботи иқтисодиаш нисба-
ти бекигариҳои Бухоро қайд на-
мудааст, ки дар деҳаи Сайёд ёд-
гории қадимии хуштарҳе мавҷуд 
буда, барои сокинони атрофаш 
ҳамчун оромгоҳ ва масҷид хиз-
мат мекунад,” – мегӯяд Рустам 
Сафарзода ва илова кард, ки 
соли 1978 гурӯҳи кории бонуфу-
зе аз ҷониби Вазорати фарҳанги 
кишвар ба мадрасаи Хоҷа 
Машҳад сафари омӯзишӣ наму-
да, ҳафтаҳо ба корҳои ҳафриётӣ 
машғул гардиданд.
Давлатмурод Азимов, нигаҳбони 
ёдгории Хоҷа Машҳад мегӯяд, 
ки қисми бинои мадраса дар за-
мони бесарусомониҳои ҷанги 
шаҳрвандии соли 1992 хароб 
гардид. Аввалин маротиба 
соли 2001 ва баъдан соли 2006 
таъмир карда шудааст. Ҳоло 
ин ёдгории таърихӣ ба як ма-
кони сайёҳӣ табдил гардида, 
ҳамасола сайёҳони зиёде ба 
онҷо ташриф меоранд. 
“Пеш аз пайдо шудани бемо-
рии коронавирус сайёҳон аз 
давлатҳои Афғонистон, Эрон, 
ӯзбекистон, Англия, Амрико ва 

амсоли инҳо омаданд. Вақте 
аз таърихи пайдоиши мад-
раса огаҳӣ пайдо мекунанд, 
мефаҳманд, ки донишманд ва 
файласуфи бузург Ҳаким Носири 
Хусрави қубодиёнӣ таҳсилдидаи 
инҷо аст, дар ҳайрат мемонанд,” 
– мегӯяд Давлатмурод Азимов ва 
илова кард, ки мақомоти ноҳия 
барои ҳифзи ин макони нодири 
таърихӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир 
намудааст. Ба гуфтаи ӯ ба мад-
расаи Хоҷа Машҳади бостонӣ 
сайёҳони дохилӣ низ зиёд мео-
янд. 
Мадрасаи Хоҷа Машҳад на 
танҳо макони тамошобоб, балки 
зиёратгоҳ низ эътироф шудааст, 
ки ҳар ҳафта рӯзҳои чоршан-
бе сокинони ноҳияҳои наздики 
Шаҳритус гӯё ба хотири давои 
дард ё кушодани бахт ба онҷо 
мераванд ва талаби дуо ме-

кунанд. Дар хиштҳои як қисми 
бинои мадраса навиштаҷоте бо 
ҳарфҳои арабӣ намоён аст, ки ин 
боварии мардумро ба мадраса 
будан бештар менамояд. Ба хо-
тири нигоҳ доштани бозёфтҳои 
Хоҷа Машҳад дар даромадгоҳи 
мадраса осорхонаи хурд бунёд 
шудааст. 
Тибқи иттилои расмӣ мадрасаи 
Хоҷа Машҳад бо кӯмаки мо-
лиявии сафорати Амрико дар 
Тоҷикистон бо маблағи 106 ҳазор 
доллари ИМА барқарор карда 
шудааст.
Мадрасаи Хоҷа Машҳад бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба рӯйхати ёдгориҳои 
таърихию фарҳангӣ шомил гар-
дидааст.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

ПАНљИ ПУРГАНљ 
ЗЕБОТАР МЕШАВАД 
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 УМРЕ ДАР САФАР

 ОМӮЗГОРӢ ИШқ АСТ, НА КАСБ 
Ҳама касбҳо дар ҷамъият заруру бошарафанд. Гуфтан душвор аст, ки чӣ қадар 

касбҳо бо гузашти аём аз байн рафтанду, чӣ касбҳои нав дар оянда пайдо меша-
ванд. Аммо бо боварии комил метавон гуфт, ки касби омӯзгорӣ то ҷамъияти 
инсонӣ боқӣ аст, касби заруртарин буда, аҳамияти иҷтимоии меҳнати омӯзгор 
абадист. Аз рӯзҳои аввалини мавҷудияти худ инсон пайваста зарурияти омӯхтан, 
бо шуурона ва мақсаднок аз худ кардани таҷрибаи рӯзгор ва бо насли наврас 
омӯзондани онро эҳсос мекунанд.

Омӯзгор танҳо шахсе нест, 
ки маълумоти олии махсуси пе-
дагогиро дорост, балки касест, 
ки ҳамеша масъалаҳои доғи 
ҷомеаро ҳис карда, функсияи 
(вазифаи) умдатарини иҷтимоии 
ҷомеаро, алоқамандии давраҳои 
таърихӣ ва наслҳои инсониро 
таъмин менамоянд. 

Асосгузори педагогикаи 
умумӣ, педагоги бузури чех Ян 
Амос Коменский навишта буд, ки 
“ба омӯзгорон вазифаи аъло-
тарин супурда шудааст, ки 
дар зери офтоб чизе болотар 
аз он нест».

Омӯзгор пулест (купрук) бай-
ни ҷомеа ва насли наврас, пай-
вандгари наслҳост. Омӯзгор шах-
сест, ки фаъолияташ ба оянда 
нигаронида шудааст. Фаъолияти 
омӯзгор ба ташаккули шахсият ни-
гаронида шудааст, ки фаъолияти 
ғайратнокии ӯ фардо дар шароити 
тағйирёбанда ё тағйиротӣ вусъат 
меёбад. 

Онҳое, ки имрӯз дар курсии 
мактабӣ менишинанд, тақдири 
мамлакатро дар асри 21 ҳал мена-
моянд. Барои ҳамин ҳам омӯзгор 
бояд дар ёд дошта бошад, ки дар 
синфи ӯ ояндаи ҷамъият нишаста 
аст. Омӯзгор шахсест, ки идораи 
ҷараёни мураккабтарин ба зи-

маи ӯ гузошта шудааст. Омӯзгор 
раванди мураккаб – ҷарёни та-
шаккули шахсиятро роҳбарӣ 
мекунад. Мушкилии фаъолияти 
омӯзгор дар он аст, ки дар дасташ 
дастгоҳҳои ченкунандаю назорат-
кунанда надорад, ки дигар мута-
хассисон доранд. Омӯзгор бояд 
ҳалли дурусти масъалаҳои педа-
гогиро дар муҳлати кӯтоҳтарин 
ёфта тавонанд. Дар айни замон 
шароити мушаххаси вазъияти ба 
амал омадаро ба инобат гирад, ки 
табиатан мураккаб аст. 

Ҷамъият бар дӯши омӯзгор 
масъулияти махсус гузоштааст. Ба 
омӯзгор тақдири фарзанди одам 
вогузор аст. Омӯзгор дар ӯ дониш, 
маҳорат, малака, одатҳо, орзую 
омол, мақсаду мароми ҳаёташро 
ташаккул медиҳад. Ҳакими Юну-
ни қадим Афлотун дар замони 
худ дар ин бора гуфта буд: «Агар 
кафшдӯз устои бад бошад, 
давлат он қадар зарари зиёд 
намебинад, шаҳрвандон як 
дараҷа бадтар мепӯшанд, агар 
мураббии кӯдакон вазифаҳои 
худро бад иҷро кунад, дар мам-
лакат як насли томи ҷоҳилу 
бадахлоқон пайдо мешаванд». 
Ин фикрро Соҳиби Табрезӣ ба 
таври зайл ифода кардааст.

 
Хишти аввал гар ниҳад 

меъмор каҷ, 
 То ба охир меравад 

девор каҷ. 
Дар кори ҳаррӯзаи худ омӯзгор 

бояд сари вақт ва эътимоднок 
ба мактаббачагон ва волидони 
онҳо сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, моҳият ва таомулҳои 
дар замони муосир гузаштаисто-
даро фаҳмонида истода, ғояҳои 
ваҳдати миллӣ, башардӯстиро 
тарғиб намояд ва худ низ наму-
наи ибрат буда, ахлоқи ҳамидаи 
маънавӣ – ғоявӣ дошта, нисбат ба 
ақидаҳои зиддидемократӣ усту-
вор бошад. 

Омӯзгорони пуртаҷриба ба 
чунин ақидаанд, ки агар омӯзгор 
фанни худро дӯст дорад, аз-
худкунии илм ба ӯ даҳ баробар 
осонтар мешавад.Бояд зикр на-
моем, ки барои омӯзгор натанҳо 
тайёрии махсус зарур аст, балки 
тайёрии ҳаматарафа, ақлу хирад 
ва тафаккури солим, ҷаҳонбинии 
васеъ ва ахлоқи васеъ дошта бо-
шад ва масъалаҳои ба миён ома-
даро эъҷодкорона тибқи талаботи 
илмӣ ва амалия ҳаллу фасл на-
мояд. 

Ҳар як омӯзгор уҳдадор аст, ки 
саҳми худро дар амалӣ намуда-
ни барномаи сохтмони ҷамъияти 

лаб-лаби соҳилҳои баҳри Касбӣ. Пада-
ру писар мошинҳояшон пасу пеш бо суръ-
ати миёна ҳаракат доранд. Шароити роҳ 
вазнин, сардии ҳаво ба 30 дараҷа мерасад, 
боди тунд мевазаду ҳама ҷо барфпӯш аст. 
“Худованд меҳрубон аст, мадад кун, сиҳату 
саломат ба ҷову макон моро бирасон”, – 
зуд-зуд такрор мекард ӯ.

 “Айни замон дар қисмати шимолии 
Қазоқистон ҷониби Астрахан равонем”, – 
гуфту хати алоқаи интернетии фейсбукӣ, 
ки тариқи овозӣ ва баъзан тариқи навор 
суҳбат доштем, канда шуд. 

Паёмак навиштем, ки “дар масири 
байналмилалӣ ронандагӣ чӣ масъулият 
дошта бошад?”. Баъди чанд лаҳзае паёми 
овозӣ ирсол шуд, ки дар он омада: “Дар 
собиқаи зиёда аз 40 солаи ронандагиям чӣ 
душвориҳо, чӣ пастиву баландиҳо паси сар 
шуд. Роҳ, мусофирӣ, ин ҳама бедушворӣ 

намешавад. Пеш аз оне ки ба роҳи дуруда-
роз ба сафар мебароем, бояд нақлиётамон 
дуруст ва бо тамоми шароити лозима таъ-
мин бошад. чун нисфи умрам дар мусо-
фират гузаштааст, дар мошини худ қариб 
ҳамаи шароитҳои заруриро фароҳам овар-
даам. 

Ронандагӣ, хусусан, ронандаи 
мошинҳои боркаш масъулияти ҷиддӣ       до-
шта, барои молу колои нафареро ба ҷои ло-
зима расонидан ҷавобгариро эҳсос мена-
мояд. Одатан, мо ронандаҳоро истироҳату 
фароғатамон дар дохили мошин аст. Агар 
ҳолати мошин хубу роҳ бехатар бошад, 
пас, инро барои худ роҳат меҳисобем”.

Мутаассифона, бинобар масофаи дур ё 
шояд ҳолати роҳ ва ё номусоидии боду ҳаво 
бошад, ки суҳбати мо тез-тез канда мешуд. 
Бинобар ин дар миёни суҳбатҳои телефонӣ 
баъзан тариқи паёмак ба суолҳои ҳамдигар 
посух медодем. “Дар як-якуним моҳ 70-80 
шаҳрҳои дунёро мегардем. Дар ин кори мо 
на фақат мошин ронда тавонистан лозим, 
балки донистани дигар донишҳо муҳим 
аст. Ба хусус, дар сафарҳои тулонӣ донис-
тани забонҳои гуногун барои ронандагони 
масири дуродур нақши ниҳоят муҳим ме-
бозад. Ман низ ҳамаи забонҳоро намедо-
нам, лекин аз бисёр сафар кардан бисёр 
чизҳоро омӯхтаам. Баъзан бо мушкилӣ ҳам 
бошад бо имову ишора мақсаду ҳадафро 
мефаҳмем”,- навиштааст дар яке аз 
паёмакҳояш мусоҳиби мо.

 Дар идома иброз дошт, ки ба бештари 
давлатҳо сафар намуда, аммо дар ягон 
гӯшаи дунё мисли Тоҷикистони азиз худро 
орому хотирҷамъ эҳсос накардаст. - Дар 
кишвари Русия ронанда кӯшиш менамояд, 
ки дар куҷое набошад, ягон таваққуфгоҳи 
пулакиро ёфта, мошинро онҷо ист намояд, 
то ин ки ба нақлиёту молу колои доштааш 
осеб нарасонанд. Аммо дар Тоҷикистон 
фарқе нест, куҷое ки бошӣ касе ба касе коре 
надорад. Дар куҷое, ки хоҳӣ хоб мекунӣ, 

истироҳат мекунӣ, пасон роҳатро идо-
ма медиҳӣ. Ин неъмати бузург – тинҷиву 
осудагиро ба мо худованд ато кардааст 
ва ба қадри ин обу хоки Тоҷикистон бояд 
бирасем” – мегӯяд ӯ. - Дар тӯли ҳаётам 
беш аз 70 дарсади кишварҳои исломӣ, 95 
фисадӣ Осиёи Миёна ва зиёда аз 30 % 
мамлакатҳои Аврупоро дидаам. Маҳз аз 
ин сафарҳои тӯлонӣ бисёр чизҳоро дар 
зиндагӣ омӯхтаву аз ҳолу аҳволи оламиён 
огаҳӣ пайдо кардаам.

“Дар сафар, умуман дар зиндагӣ рио-
яи одобӣ муошират хеле муҳим аст. Илова 
ба дигар зарфиятҳо инсон бояд ба ҳама 
мушкилиҳо омода бошад, зеро ҳар замон 
дар зиндагӣ пеш омадани онҳо эҳтимол 
дорад. Роҳи мо дар ағбаҳо, даштҳои паҳно, 
биёбонҳои бекарон, сардиҳову гармиҳост. 
Ронандагӣ ростӣ ва покизагиро мепарва-
рад ва дурандешиву эҳтиёткорӣ дар ин 
ҷода хело ҳам муҳим аст. –Ҳамзамон пеш 
аз сафарҳо ба саволи ҳамешагии пайван-
дон “Кай меоед?” ҷавоби дақиқ гуфтан душ-
вор аст”, – изҳор медорад Саид Тоҷиддин 
Шамсов.

ӯ сокини ноҳияи Кӯшониён буда, беш 
аз нисфи умри худро дар сафарҳо сипарӣ 
намудааст. Замони авҷи хуруҷи бемо-
рии коронавирус низ дар хизмати мардум 
буд. Маҳз ин хизматҳояшро ба инобат ги-
рифта, бо нишони “Нақлиётчии фахрӣ” ва 
сипосномаҳо қадршиносияш намуданд. 

Ронандагӣ орзӯи даврони кӯдакии Саид 
Тоҷиддин Шамсов мебошад ва фарзандаш 

Хайриддинҷон ҳам пайрави касбу кори ӯ 
шудааст. Вай итминон дорад, ки падару 
писар дар интихоби касби худ хато накар-
даанд.

Аз солҳои 1970 ба ҳайси ронандаи мо-
шини боркаши майда ва аз соли 1990 ба 
ҳайси ронандаи мошини боркаши гарон-
вазн фаъолият намудааст. Симои нақлиёт 
ва тозагию ороиши дохилу беруни он аз 
ҳисси зебопарастии ин ронанда дарак 
медиҳад. Тавре ки худ иброз медорад, 
ҳаракат дар роҳҳои байналмилалӣ ва нас-
би парчами Тоҷикистон дар болопӯши мо-
шини боркаш ӯро водор менамояд, ки ба 
тозагию олуфтагии нақлиёташ аҳаммияти 
бештар зоҳир намояд.

Донишмаде фармудааст: “Мо намета-
вонем корҳои бузургро анҷом диҳем, танҳо 
метавонем корҳои хурдро бо муҳаббати 
бузург иҷро намоем”. Саид Тоҷиддин Шам-
сов низ касби худро зиёд дӯст дошта, аз он 
ифтихор дорад. Агар аз хизмати ӯ нафаре 
қаноатманд бошад, пас ин барояш ифти-
хор аст.

Ин марди дар сафар таҷрибаандӯхта, 
накӯкориву хизмати шоиста ба халқу мил-
латро вазифаи муҳими худ дар зиндагӣ 
мешуморад. Гузашти вақт ва фурсати 
дар ихитёр доштаи инсонро дар зиндагӣ 
хуб дарк намуда, қадрдонии ҳамдигару 
накӯкорӣ дар зиндагиро муҳимтарин амал 
дар ҳаёт мешуморад.

Маҳмадалӣ АКрАМОВ, 
“Ҳамрози халқ”

нав аз рӯи қонунҳои иқтисоди 
бозоргонӣ гузорад. Вазифаи 
омӯзгор дар ин самт аз инҳо ибо-
рат аст: 

– ба самъи хонандагон расо-
нидани тасаввуротҳои илми муо-
сир оид ба воқеаҳо ва ҳодисаҳои 
ҷаҳони имрӯза ;

– ба хонандагон омӯхтани та-
факкури мустақилона, эҷодӣ ва 
бунёдкорӣ;

– аз худ кардани методҳои 
илми маърифат;

– ба эъҷодиёти техникӣ фаъо-
лона машғул намудани хонанда-
гон, ёд додани барномасозӣ ва кор 
бо техналогияҳои ҳозиразамон.

Соҳаи маориф тавре бисёриҳо 
мепиндоранд, ғайриистеҳсолӣ 
нест. Таълиму тарбияи насли нав-
рас натиҷаи ниҳоии фаъолияти 
ин соҳа мебошад. Барои давлат 
тарбияи насли наврас арзон нест. 
Давлат барои ҳар тарбиягирандаи 
кӯдакистону боғча, хонандаи мак-
таб, донишҷӯи донишгоҳ ҳазорҳо 
сомонӣ харҷ мекунад. Тарбияи 
одамон дар ҳама замон кори душ-
вор буд. 

Аксарияти хонандагон бар 
он ақидаанд, ки муаллимон 
ҳамадонанд. “Омӯзгор бояд 
ҳамаи чизро донад, вагарна 
ӯ чӣ хел муаллим аст", - ҳазл 
мекунанд одамон. Дар ин ҳазл 
ҳиссае ҳақиқат мавҷуд аст. Оди-
тарин ва муҳимтарин талабот ба 

муаллим  ин дониши хуби фаннӣ 
доштани ӯ мебошад. 

Д. И. Менделеев навишта буд: 
«Ба хонандагон муаллиме таъ-
сири самаранок расонида ме-
тавонад, агар худаш бо дониш 
тавоно бошад, илмро донад ва 
дӯст дорад».

Ҳаминро бояд зикр намуд, ки 
дар гузашта аҷдодони мо нис-
бати касби омӯзгорӣ ва шахси-
яти омӯзгор, яъне касоне, ки ба 
омӯзиш ва тарбияи дигарон сару 
кор доранд, ҳурмат ва эҳитироми 
хосае доштанд.

Омӯзгор дар раванди фаъо-
лияти педагогии худ бо мақсади 
рушд ва баланд бардоштани 
сифати таълиму тарбияи насли 
наврас, пеш аз ҳама бояд ба та-
шаккул ва густариши шахсияти 
хеш диққати махсус дода, дорои 
хислатҳои неки ахлоқӣ бошад.

Мусаллам аст, ки ҳаёт мунта-
зам дар назди омӯзгор талаботи 
нав ба навро мегузорад. Омӯзгор 
дар навбати худ, танҳо ҳамон 
вақт ин талаботро сари вакт ва 
бо сифати баланд иҷро карда 
метавонад, агар дар ҳаёти ҷомеа 
фаъолона иштирок варзида, 
масъалаҳои ба миён омадаро дар 
вақташ ҳаллу фасл намояд.

Алиева ТАҲМИНА, 
омӯзгори фанни равоншино-

сии Коллеҷи тиббии давлатии 
шаҳри Бохтар 
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, рӯзноманигор, 
Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишонии мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон: www.hhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мегардад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМрОЗИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

ТАВАҶҶУҲ!
Сканворди дар рӯз-

номаи «Ҳамрози халқ» 
(№8, 25.02.2021) чопшуда-
ро Алидод Амиров - соки-
ни шаҳри Бохтар дуруст 
пур карда, саривақт ба 
идораи рӯзнома расони-
да, ғолиби озмун донис-
та шуд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози 

халқ», ки 19200 хонанда до-
шта, беш аз 100 ҳазор нафар-
ро дар як вақт, ҳар ҳафта бо 
иттилооти зарурӣ фаро ме-
гирад, фаъолияти нави худ: 
- эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду 
фурӯш, табрикоти ҳамкорон 
ва амсоли инҳоро амалӣ 
(эълон) менамояд. Зимнан, 
хоҳишмандон метавонанд ба 
идораи мо ба суроғаи поён 
муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи 
сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 
2-02-11, саҳифаи  фейсбу-
кии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

қОШУқТОН ДАРИДАГӢ
Афандӣ дар тарабхона хӯрок фармо-

иш  медиҳад. 
Хӯрокро меоранд ва чашми ӯ ба зар-

фе, ки дар он чангак (вилка) гузошта 
шуда буд,  меафтад.  

 - Апа, и қошуқтон даридагияй бо бори 
ма накнен.

АЙ ПЕШИ ДОНИШГОҲ ГЗАШТ 
  Донишҷӯ  намедонад, ки аз имтиҳон  

чихел гузарад, на савод дораду на….
Пеши муаллимаш меравад:
- Устод, дирӯз  отам гузашт, илтимос 

ҳамин баҳои маро монед.
Дили устод месӯзаду баҳояшро мегу-

зорад ва пасон мепурсад: 
- Падаратон бемор буданд? 

   Донишҷӯ:
- Не, дина ай пеши донишгоҳ гзашта 

хона рафт.

ЧИДА ҲОЛИяМ ЗИНДАӢ ?
 Писаре ҷониби духтар мегӯяд: 
- Созӣ бону?
Духтар:
Ба дуои ту гаштем … 
Писар: 
 Аҷиб, ки зиндаӣ .

ҒУНЧА            
 Марде аз зани фарбеҳе мепурсад: 
— Духтари зебо, номатон чист? 
Зан бо ишва: 
— Ғунча. 
Мард дар ҷавоб: 

— Вооҳ, агар шукуфед, чӣ хел мешу-
да бошед? 

РУЧКАҲО БАСТА
Сартарошхона меравӣ, мебинӣ, 

ки рӯйи замин мӯй рехтааст, дӯкони 
дӯзандагӣ равӣ, латтапораҳоро ҳар куҷо 
пароканда мебинӣ, вале ба бонк равӣ, 
чизеро рӯйи замин намебинӣ, ҳатто 
ручкаҳояшонро бастаанд.

 МИЛЛИОНЕР
   Афандӣ ба рафиқаш мегӯяд:  
— Ма орзу дорм, ки мисли падарм 

миллионер шавм.
Рафиқаш мегӯяд:
— Падарат миллионер буд?
Афандӣ мегӯяд:
— Не, ваям орзу мекард. 

Гирдоваранда А. Мирзоқулова

БИЁ БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      


