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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

Рамзист, ки Рӯзи Модар ба оғози фасли 
шукуфтанҳову муждаи эҳёи табиат, яъне фасли 
зебои баҳор рост меояд. Дар ин ҳикмати табиат 

як рамзи зебое ҳувайдост, ки аз бузургиву беҳамтоии як 
муқаддасот, сиришти мубораки модар фариштаи зиндагӣ 
ва чароғи дару дудмони ҳар яки мо дарак медиҳад.

МОД А Р  О Й И Н А И
ЧЕЊРАНАМОИ МИЛЛАТ 

САД ЉОНУ ДИЛ ФИДОИ ЯК МУДДАОИ МОДАР ,
ФАТЊУ КУШОИШ ОРАД ДАСТИ ДУОИ МОДАР .

Маҳз ба ҳамин хотир ва бо мақсади 
арҷгузорӣ ба хизматҳои  бузурги модарон бо 
иқдоми Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола санаи 8-уми март 
дар кишварамон  Рӯзи Модар ҷашн гирифта 
мешавад. Дар воқеъ Рӯзи Модар дар мамла-
кати ваҳдатофари мо бо эҳсоси гарм, меҳру 
муҳаббати мардумони дар руҳияи арзишҳои 
муҳими инсонӣ зисту зиндагонӣ дошта, бо 
шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. Рӯзи 
Модар, рӯзи меҳру вафодорӣ, рӯзи арҷгузорӣ 
ба анъанаи неки ниёгонамон, ки модарро 
ҳамчун сарчашмаи ҳаёти инсон муқаддас ме-
шуморанд, ҳамрадифи ҷашнҳои баҳорӣ ботан-
тана истиқбол гирифта мешавад. 

Зан – модар ибтидои ҳастии башарият, маб-
даи меҳру вафо ва рамзи муҳаббату садоқат 
мебошад. Модар мавҷудест, ки ба фарзанд 
ҳаёт бахшида, ӯро бо шири сафеду ҷонбахш, 
бо муҳаббате, ки танҳо хоси модарон аст, 
тарбияву ба воя мерасонад ва минбаъд ҳам 
роҳнамои ӯ дар чорсӯи зиндагист.

Бинобар ин, арҷ гузоштан ба бузургии модар, 
ба ҷо овардани иззату эҳтироми ӯ ва расидан 
ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии вай вазифаи 
ҷониву имонии ҳар як фарзанди солимфикру 
соҳибхирад ва қарзи инсонии сокинони бонангу 
номус ба ҳисоб меравад.

Зеро инсон танҳо дар сурате ба комёбиву 
муваффақият ва зиндагии бобаракат муяссар ме-
гардад, ки дуои неки модару падарро гирифта, ба 
қадри ранҷу заҳмати волидон, дилсӯзиву ғамхории 
онҳо ва шири сафеди модар расида бошад.

Беҳуда нагуфтаанд, ки «Агар хоҳӣ, ки ба 
фарҳангу маърифати миллате баҳо диҳӣ, ба 
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чеҳраи занону модарони он миллат нигар».
Мо ифтихор дорем, ки имрӯз модарон ва за-

нону бонувони тоҷик дар ҷомеа мавқеи устувор 
дошта, дар рушду пешрафти Ватани азизамон 
саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд.

Мавриди зикр аст, ки давоми солҳои 
соҳибистиқлолӣ Ҳукумати мамлакат дар сам-
ти баланд бардоштани мақому ҷойгоҳи зан дар 
ҷомеа тадбирҳои муҳим андешида, имрӯз за-
нону бонувон дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 
ишғоли вазифаҳои роҳбарӣ, аз ҷумла дар соҳаи 
хизмати давлатӣ фаъолияти назаррас доранд.

Тавре, ки дар Паёми навбатии Роҳбари 
давлат таъкид гардид: “Занону бонувон 

ҳамчун неруи фаъол ва пешбарандаи ҷомеаи 
Тоҷикистон бояд минбаъд низ дар фаъолия-
ти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, 
соҳаҳои бонкдорӣ, илму маориф, соҳибкориву 
тиҷорат ва бахшҳои дигар нақши мустақиму 
озодона дошта бошанд”.

Яъне, ғамхорӣ дар ҳаққи занону бонувон ва 
ҳарчи бештар ба корҳои давлату ҷомеа ҷалб 
намудани онҳо ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи 
Ҳукумати мамлакат қарор хоҳад дошт.

Воқеан, Зан-Модар шоистаи ҳама эҳтирому 
қадршиносӣ буда, имрӯз ин неруи созан-
даи ҷомеа дар рушду нумуи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол нақши пешоҳангӣ дорад. Аз 
ҷумла, бонувони хушиқболи вилояти Хатлон, 
ки бо ҳузури фаъоли хеш дар тамоми арсаҳои 

корзор содиқона кору фаъолият бинмуда ис-
тодаанд, ҳамзамон тарбияи насли наврас 
саҳмгузорӣ дар татбиқи иқдомҳои ободгароии 
роҳбарияти олии кишварро рисолати муҳими 
худ дар зиндагӣ мешуморанд. Яъне, агар дар 
давру замоне бонувони аз аҷдодони диловари 
мо ба мисоли Гурдофариду Таҳмина бо корно-
маи далеронаи хеш намоди ҷомеаи замони хеш 
гардида бошанд, имрӯз бонувони насли давро-
ни Истиқлоли Тоҷикистон дар тамоми ҷабҳаҳои 
зиндагӣ саҳми пешоҳангӣ доранд, ки ин мояи 
ифтихори ҳар яки мост.

Бо умеди дастоварду музаффариятҳои нав 
ба нави бонувон дар зиндагӣ Рӯзи модар ба та-
моми ҳамватанон муборак бошад!

“Ҳамрози халқ”

ДАВЛАТАЛЇ САИД: ЗАН-МОДАР ОФАРАН-
ДАИ ЗИНДАГЇ ВА НЕРУИ МУЌТАДИРИ 

П Е Ш Б А Р А Н Д А И  Љ О М Е А  А С Т

Рӯзи 6 март дар толори Кохи фарҳангии шаҳри Бохтар ба ифти-
хори Рӯзи модар бо иштироки раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ 

Саид ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. Дар ин ҷамъомади идо-
на бонувони собиқадор, меҳтарони хизмати давлатӣ, фаъолон аз 
ҳамаи шаҳру навоҳии вилоят иштирок доштанд. Ба ҳамаи онҳо аз 
номи раиси вилояти Хатлон ҳадяҳои баҳорӣ тақдим карда шуд.

Дар сатҳи давлатӣ ва бо 
шукӯҳи хосса ҷашн гириф-
тани Рӯзи модар нишонаи 
таваҷҷуҳ ва эҳтироми хоссаи 
давлат ва Ҳукумати мамлакат 
нисбат ба занон мебошад, 
зеро нақши занону модарон 
ҳамчун неруи бузургу созан-
да дар ободии кишвар, камо-
лоти маънавии фарзандон ва 
дар ниҳоди онҳо парвариши 
эҳсоси баланди худшиносию 
худогоҳӣ ва ифтихори балан-
ди ватандорӣ беназир аст.

Раиси вилоят Давлаталӣ 
Саид зимни ироаи сухани 
шодбошии худ таъкид на-
муд, ки таҷлили Рӯзи модар 
дар оғози фасли зебои сол, 
баҳори некпай ҳамчун рамзи 

сарсабзӣ, садоқату муҳаббат 
ба зиндагӣ, ободиву осудагӣ 
ва равшангари ҳаёти осоишта 
буда, аз бузургии занону мода-
рон башорат медиҳад. Аслан 
дунёи зан-модар баҳористони 
гулафшони зиндагист. Модар 
меҳвари хонадон ва оромиши 
ҷисму ҷон мебошад.

Қайд гардид, ки имрӯзҳо 
бонувони вилоят номуси ва-
тандориро ба дӯши худ ги-
рифта, дар соҳаҳои мухта-
лифи ҳаёти ҷомеа ва давлат 
ғайратмандона фаъолият до-
ранд ва бо ташаббусҳои со-
зандаи худ баҳри ободу на-
заррабо гардидани кишвар 
талошу заҳмат мекашанд.

Дар замони соҳибистиқ-

лолии кишвар дар партави 
ғамхориҳои Сарвари давлат 
мақому манзалати занону 
модарон ҳамчун офаранда-
гони зиндагӣ, тарбиятгарони 
наслҳо ва неруи муқтадири 
пешбарандаи ҷомеа хеле 
устувор гардид. Дар Паёми 
навбатии худ ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо дар назардошти 
хизматҳои арзандаи занону 
бонувон таъкид намуданд: 
“Мо тасмим дорем, ки ҷалби 
бонувонро ба корҳои давла-
тию ҷамъиятӣ минбаъд гу-
стариш бахшем, зеро онҳо 
дар ҷомеа қувваи бузург 
мебошанд ва мо ба неруву 
ташаббусҳои онҳо ҳамеша 
эътимод дорем”.

- Бояд ошкоро гуфт, ки 
дар ҷомеае, ки сафи занҳои 
босаводу бомаърифат зиёд 
бошад, дар он фарзандони 
босавод тарбия карда шуда, 
рушди босуръати он таъмин 
мегардад, - идома дод раиси 
вилоят Давлаталӣ Саид. 

- Имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон 
дар симои зан на танҳо 
модар, хоҳар ва ҳамсар, 
балки сиёсатмадори ши-
нохта, олими нуктасанҷ, сар-
вари муваффақ, соҳибкори 
саховатпеша, табиби ҳозиқ, 

дар яке аз суханрониҳои 
худ занону модарон ва 
ҷавондухтарони кишвара-
монро «нигини пурҷилои 
тоҷи миллат» ном бурдаанд.

Раиси вилоят дар идома 
таъкид намуд, ки агар шахс 
заминаи боэътимоди тарбия-
ро дар оилаи худ гирифта бо-
шад, ҳеҷ як андешаи ботил на-
метавонад ба тасмими ӯ дар 
интихоби роҳи дуруст таъсир 
расонад. Бедор кардани ҳисси 
ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ 
дар шахс, ҳанӯз аз овони 
кӯдакӣ дар оила, аз поктина-
тию соҳибмаърифатии модар 
оғоз меёбад.

Давлаталӣ Саид дар 
тақвияти ин андеша аз ишти-
роки фаъоли духтарону бо-
нувони хатлонӣ дар озмунҳои 
ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст”, “Тоҷикистон 
- Ватани азизи ман” ва “Илм 
- фурӯғи маърифат” ёдо-
вар гардид, ки шоҳҷоиза ва 
мақомҳои баланди ифтихо-
риро аз худ карданд.

Дар суханронии худ раи-
си вилоят ҳамчунин доир ба 

донишманди асил, ҳимоятгари 
ҳифзи ҳуқуқ, ҳомии Ватан, 
деҳқони асил, бинокори ном-
дор, мураббии наслҳо ва 
ҳамшираи меҳрубонро меби-
над, ки ин мояи ифтихор аст.

Саодатмандиву сарба-
ландии занону модарони 
тоҷик ва аҳли хонадони онҳо, 
дар маҷмӯъ, омили муҳими 
пешрафту ободии Ватани 
маҳбубамон - Тоҷикистони 
соҳибистиқлол мебошад.

Тамоми ҷомеаи мо бояд 
ин нуктаро дарк намояд, 
ки ҳар як модар шоистаи 
таҳсин, сазовори ситоиш, 
арзандаи эҳтиром ва арҷ 
гузоштан аст. Ҳамин аст, ки 
Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
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ЗАНОН ҚУВВАИ АСОСИИ 
ПЕШБАРАНДАИ ҶОМЕА 

Дар шаҳри Бохтар бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бахшида ба Рӯзи модар чора-

бинии тантанавӣ доир гардид, ки дар он як қатор занони фаъоли касбу кори 
гуногун, собиқадорони ҳизбу меҳнат иштирок доштанд.

масрафи оқилонаи буҷаи оила, нақши 
занон дар амалишавии қонунҳои 
миллӣ “Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ва “Дар бораи масъулия-
ти падару модар дар таълиму тарби-
яи фарзанд”, тадбирҳои андешидашу-
да ҷиҳати ҳифзи саломатии модару 
кӯдак, пешгирӣ аз бекоршавии ақди 
никоҳи навхонадорон ва зарурати 
устувории оила ибрози назар кард.

Зикр гардид, ки оила дар фарҳанги 
миллати куҳанбунёди тоҷик ҳамчун 
рукни муқаддас эътироф гардида, 
заҳматҳои зан-модар маҳз дар пой-
дории оила, баланд бардоштани 
фарҳанги хонаводагӣ ба хотири усту-
вории давлат эҳсос мешавад.

-Аминам, ки шумо, занону мо-
дарон, бо муҳаббати беназири худ 

Нахуст, Саидзода Ҷамшед 
Ҳамро, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
баромад карда, иштирокчиён 
ва дар симои онҳо тамоми за-
нону бонувонро ба рӯзи идашон 
танҳният гуфта, пеш аз ҳама ба-
рояшон саломатӣ ва умри даро-
зу рӯзгори хуш таманно намуд.

Саидзода Ҷамшед Ҳамро 
қайд дошт, ки Рӯзи модар ба 
оғози фасли шукуфтанҳову 
муждаи эҳёи табиат, яъне 
фасли зебои баҳор рост ме-
ояд. Дар ин ҳикмати табиат 
як рамзи зебое ҳувайдост, ки 
аз бузургиву беҳамтоии як 
муқаддасот, сиришти мубора-

ки модар фариштаи зиндагӣ ва 
чароғи дару дудмони ҳар яки 
мо дарак медиҳад.

Бо мақсади арҷгузорӣ ба 
хизматҳои бузурги модарон бо 
иқдоми Пешвои миллат, Раиси 
муаззми Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола 
8-уми март дар кишвар Рӯзи мо-
дар ҷашн гирифта мешавад. Дар 
воқеъ Рӯзи модар дар мамла-
кати ваҳдатофари мо бо шукӯҳу 
шаҳомати хоса таҷлил мегар-
дад. Рӯзи модар, рӯзи меҳру 
вафодорӣ ва арҷгузорӣ ба анъа-
наи неки ниёгонамон аст.

Зан-модар ибтидои ҳастии 
башарият, мабдаи меҳру вафо 

риштаҳои нозуки пойдории оилаҳоро 
қавӣ гардонида, ҷавондухтаронро ба 
ҳаёти мустақилона омода менамоед 
ва ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои 
ҷудошавии оилаҳои ҷавон ҳамеша 
онҳоро роҳнамоӣ мекунед, - афзуд 
Давлаталӣ Саид. – Дар баробари ин, 
аз шумо хоҳиш мекунем, ки фарзан-
дони худро дар рӯҳияи дӯст доштани 
Ватан, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва 
ҳимояи хоки муқаддаси аҷдодӣ тар-
бия намуда, аз хурдӣ дар ниҳоди онҳо 
оини меҳанпарастиро бедор созед.

Дар шароити торафт мураккаб 
гардидани авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва 
бархӯрди тамаддунҳо, ки бештар ба-
рои нест кардани фарҳанги миллӣ 
таъсири калон мерасонад, моро 
лозим аст, ки ба фарҳанг, забон, 
урфу одат, либос ва рафтору гуф-
тори фарзандон аҳамияти лозима 
дода, арзишҳои миллиро пос дорем. 
Либоси миллӣ ёде аз гузаштагону 

нишонаи фарқкунандаи фарҳанги 
бузургамон аст ва ҳамеша иффату 
озодагии занони тоҷикро таҷассум 
менамояд. Аз тақлид ба фарҳанги 
бегона худдорӣ карда, бо либоси 
миллӣ бояд ифтихор дошта бошем.

Дар ҳамоиш қайд гардид, ки дар 
самти дастгирӣ ва таъмини зинда-
гии шоистаи занон давоми 5 соли 
охир 105 лоиҳаи пешниҳоднамудаи 
бонувони соҳибкор оид ба рушди 
соҳибкорӣ, хоҷагидорӣ, ҳунарҳои 
мардумӣ, таъсиси гармхонаҳо барои 
парвариши лимӯ ва сабзавоткорӣ, 
ташкили коргоҳҳои адрасбофӣ, 
чакандӯзӣ, дӯзандагӣ, пазандагӣ, 
асалпарварӣ, моҳипарварӣ ва эҳёи 
ҳунарҳои миллӣ аз ҳисоби буҷети 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти дав-
латии вилояти Хатлон ба маблағи як 
миллиону 250 ҳазор сомонӣ грантҳои 
раиси вилояти Хатлон дастгирӣ 
ёфта, ин ташаббусу ғамхориҳо мин-

баъд низ идома хоҳанд ёфт.
Дар интиҳои сухан раиси вило-

ят Давлаталӣ Саид аз бонувони 
ғайратманди вилоят даъват кард, ки 
ба ифтихори ҷашни умумимиллӣ - 
35-солагии Истиқлоли давлатӣ шурӯъ 
аз имрӯз дар ободониву тозагии 
маҳалли зист камари ҳиммат баста, 
дастаҷамъона Ватанро обод намоем.

Дар идомаи чорабинӣ ба як қатор 
бонувони фаъолу хизматнишондода, 
собиқадорони арсаи меҳнат Ифти-
хорномаю Сипосномаҳои раиси ви-
лояти Хатлон тақдим карда шуд.

Барномаи ҷолиби ҳунарӣ, ки аз 
саҳнаҳои адабӣ, суруду таронаҳои 
тараннумгари азамату бузургии зан-
модар иборат буданд, ҳамоиши идо-
наро шаҳомати хос бахшид.

Шуъбаи иттилоотию таҳлилии 
Дастгоҳи раиси вилояти Халон 

ва рамзи муҳаббату садоқат 
мебошад. Модар шахсе аст, ки 
ба фарзанд ҳаёт бахшида, ӯро 
бо шири сафеду ҷонбахш тар-
бияву ба камол мерасонад ва 
роҳнамои ӯ дар чорсӯи зинда-
гист. Бинобар ин арҷ гузоштан ба 
бузургии модар, ба ҷо овардани 
иззату эҳтиром ва расидан ба 
қадри заҳматҳои шабонарӯзии ӯ 
вазифаи ҷониву имонии ҳар як 
фарзанд мебошад. 

Таърих собит намуд, ки 
ҷомеа ҳамеша дар ҳамаи давру 
замон ба нақши муборизи зан ва 
саҳми он дар рушду такомули 
тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими 
рӯзгор ниёз доштааст. Имрӯз 
дар давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон ҷойгаҳ ва мақоми 

зан боз ҳам густурдатар гар-
дида, имконияти иштироки 
фаъолонаи онҳо дар тамоми 
бахшҳои иҷтимоию сиёсии киш-
вар фароҳам оварда шудааст.

Занон қувваи асосии пеш-
барандаи ҷомеа ҳастанд. Сар-
вари давлат дар як Паёми худ 
ба парлумони кишвар бори 
дигар эътимоди худро ба мо-
дари тоҷик дода, чунин қайд 
кардаанд: «Мо ба азму ирода 
ва масъулиятшиносии занон 
ҳамчун неруи бузурги ҷомеа 
эътимоди комил дорем. Баро-
бари ин медонем, ки зан-модар 
аст, яъне ягона мавҷудест, ки 
инсонро ба дунё меорад ва ба 
ӯ ҳаёт мебахшад. Ба ин хотир 
мо масъул ҳастем, ки ба ин 

мавҷуди офаранда арҷ гузо-
рем, ранҷу машаққат заҳмату 
хизматҳои ӯро қадр намоем».

Саидзода Ҷамшед Ҳамро, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон дар идо-
маи баромади хеш гуфт, ки бо-
иси ифтихору сарфарозист, ки 
сафи занони роҳбар дар вило-
ят рӯз аз рӯз афзуда истодааст 
ва эҳтироми хосаеро касб кар-
даанд. Боварӣ кардани Сарва-
ри давлат ба зан-модар барои 
роҳбар будан, эътиқоду бова-
рии комили занонро аз тарафи 
Президентамон бори дигар со-
бит месозад.

Сипас, Саъбагул Валие-
ва, собиқадори ҳизбу меҳнат 
зимни баромади хеш аз Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон барои даъват 
ва ташкили чорабинӣ изҳори 
миннатдорӣ кард. Аз бузургии 
зан-модар ёдовар шуда, қайд 
кард, ки  модар ба ҳама кори 
дунё қодир асту тавоно. Мо 
занону модарон то ондаме, 
ки ҷон дар бадан дорем, дар 
бари мардҳо истода, барои 
боз ҳам рушди ин сарзамини 
биҳиштосо талош меварзем.

Ҳамчунин, Офоқи Қоди-
риён, сардори шуъбаи матбу-
оти Раёсати ВКД дар вилояти 
Хатлон, полковники милитсия 
ба сухан баромада, иштирок-
чиён ва дар симои онҳо тамо-
ми занону бонувони тоҷикро 
ба Рӯзи модар таҳният гуфт. 
Ва аз эҷодиёти хеш шеъре дар 
васфи модар қироат кард.

Дар чорабинӣ ба занону бо-
нувон  туҳфаҳои хотиравии Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон тақдим карда 
шуд. Дар охир бахши фарҳанги 
шаҳри Бохтар бо суруду 
таронаҳои дилнишин дар вас-
фи модар хотири ҳозиринро 
болида гардониданд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»
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Бахшида  ба Рӯзи модар ва фарора-
сии баҳори накӯпай бо ташаббуси  Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, Ташки-
лоти Ҷамъиятии Ҷавонон “Созандагони 
Ватан” ва шуъбаи кор бо занону ҷавонони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бох-
тар Аксияи  ҳизбӣ таҳти унвони “Модар 
ту биҳишти ҷовидонӣ” сурат гирифта, 
ба занону ҷавондухтарон  ҳамчун рамзи  
баҳорӣ  гули сияҳгӯш тақдим карда шуд.

Бо ибтикори Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  дар шаҳри Бохтар 
бахшида ба Рӯзи модар чораби-
нии тантанавӣ доир гардид.

Тавре, Рухсора Ғафурзода, мудири 
шуъбаи кор бо занони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон зикр намуд, 
баҳри руҳбаланд намудани занону мода-
рон ҳамасола бахшида ба Рӯзи Модар аз 
ҷониби Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар чу-
нин  иқдомҳои нек пеш гирифта мешавад.

Ҳаминаст, ки Роҳбарияти олии киш-
вар, Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон пайваста бо мақсади 
баланд бардошатни мақому манзала-
ти зан дар ҷомеа ва таъин гардидани 
онҳо ба вазифаҳои роҳбарӣ  дар ҳар як 

баромадҳояшон таъкид мекунанд.
Боиси ифтихор ва сарфарозист, 

ки имрӯз мушкилоти беҳтаргардонии 
шароити занон ҳамеша дар маркази 
диққати Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати мамла-
кат қарор дорад.

Новобаста ба душвориҳои сангини 
солҳои аввали Истиқлолият ва ноусту-
вории амнияту суботи кишвар Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
мақсади баланд бардоштани мавқеи 

Дар чарабинии мазкур 
Қумринисо Гулмуродзода, 
муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон, Наргис Қурбонзода, 
узви Раёсати Кумитаи 
иҷроияи шаҳрии ҲХДТ, му-
овини раиси шаҳри Бохтар, 
Неъматулло Иброҳимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар, 
Офоқ Қодириён, сардори 
шуъбаи матбуотии Раёса-
ти ВКД дар вилояти Хат-
лон, полковники милитсия, 
занону бонувони фаъол 
ва собиқадорони ҳизбу 
меҳнати шаҳри Бохтар  иш-
тирок доштанд.

Сароғоз Неъматтулло 
Иброҳимзода, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар ба сухан баромада, 
иштирокчиён ва дар симои 
онҳо тамоми занону мода-
рони кишварро ба ин рӯзи 
фархунда таҳният гуфта, 
иброз дошт, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳанӯз аз солҳои 
аввали ба даст овардани 
соҳибистиқлолии кишвар роҳ 
ба самти рушди давлати де-

мократии  ҳуқуқбунёдро пеша 
намуд, ки асосҳои он ба тав-
ри возеҳ дар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон инъи-
кос гардидаанд. Боиси иф-
тихор ва сарфарозист, ки 
мушкилоти беҳтаргардонии 
шароити занон ҳамеша зери 
таваҷҷуҳи давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон қарор дорад.

Новобаста ба душвориҳои 
сангини солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ ва ноустуво-
рии амнияту суботи кишвар 
Пешвои миллат, Раиси муаз-
зами Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
мақсади тақвият бахшидани 
мавқеи занон дар ҷомеа ва 
фаъол гардонидани нақши 
онҳо, тарбияи насли худшино-
су худогоҳ як қатор санадҳои 
меъёрию ҳуқуқиро ба тасвиб 
расониданд, ки ин дар таъ-
рихи навини Тоҷикистон 
имконияти васеъ пайдо на-
мудани занонро дар ҳама 
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 
таъмин намуд.

Дар идомаи чорабинӣ 

М О Д А Р  Т У  Б И Њ И Ш Т И  Љ О В И Д О Н Ї

МОДАР АЗИЗТАРИН
ВУЉУДИ РЎИ ЗАМИН 

зан дар ҷомеа ва фаъол гардонидани 
нақши онҳо, тарбияи насли худшиносу 
худогоҳ як қатор санадҳои меъёрию 
ҳуқуқиро ба тасвиб расониданд, ки ин 
дар таърихи навини Тоҷикистон имко-
нияти васеъ пайдо намудани занон-
ро дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 
таъмин намуд.

Оре, миллати тоҷик дар масири 
таърихи ҳазорсолаҳои тамаддунсозӣ 
ба мақому манзалати зан-модар арҷ 
гузошта, эҳтиром ба ин муқаддасоти 
инсониро аз насл ба насл мерос мон-
дааст. Бо эътирофи нақши модар 
дар тарбияву ташаккули ҷаҳонбинии 
наслҳо, бунёду устувории оила, рушди  
ҷомеа ва пешрафту тараққиёти Ватани 

азизамон , шахсияти модар ба унвони 
як олиҳа эҳтирому  ситоиш мешавад. 
Хушбахтона, қадрдониву эҳтиром нис-
бат ба модарон дар партави сиёса-
ти хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  дубора мавриди 
таваҷҷуҳи умум қарор дода шуда, 
маҳз дар замони Истиқлоли давлатӣ 
дар тақвими миллии Тоҷикистони 
соҳибихтиёр ба унвони Рӯзи Мо-
дар дарҷ гардида,  онро бо шукӯҳу 
шаҳомати хоса ҷашн мегирем.

РӮЗИ МОДАР МУБОРАК,
МОДАРОНУ БОНУВОНИ АЗИЗ!

дорад. Имрӯз мақоми зан 
густурда гардида, имконоти 
иштироки фаъоли онҳо дар 
тамоми  бахшҳои иҷтимоию 
сиёсии кишварамон фароҳам 
шудааст. Истиқлоли давлатӣ 
баҳри тақвияти мавқеи занон 
дар ҷомеа имконияти васеъ-
тареро фароҳам овард, ки 
тавассути он зани тоҷик таво-
нист нерӯи   созандаи худро 
баҳри ободию пешравии киш-
вари худ сарф намуда, дар 
ҳама ҷабҳаҳои ватансозӣ дар 
баробари мардон содиқона 
ширкат варзанд.

Ҳамчунин дигар баро-
мадкунандагон низ доир ба 
бузургӣ ва қадру манзалати  
модар баромад намуданд. 
Ҳамзамон дар бахши анҷоми 
чорабинӣ аз ҷониби Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар ба як қатор занони 
фаъолу собиқадор Сипос-
нома ва туҳфаҳои хотиравӣ 
тақдим карда шуд.

Бояд гуфт, ки барои 
меҳмонон дастархони идо-
на ороста шуда, бо суруду 
таронаҳои ватандӯстона дар 
васфи Ватан-Модар хотири 
ҳамагонро болида гардони-
данд.

Масъули саҳифа,
Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,

“Ҳамрози халқ”

Қумринисо Гулмуродзода 
доир ба нақши занон дар 
таҳикими сулҳу субот ва руш-
ду пешрафти соҳаҳои хоҷагии 
халқи мамлакат суханронӣ 
карда, аз ҷумла қайд намуд, 
ки имрӯзҳо занон дар баро-

бари мардон дар вазифаҳои 
гуногун баҳри рушду нумуи 
кишвар  нақши созгор доранд. 

Таърих собит намудааст, 
ки ҷомеа дар ҳама давру за-
мон ба нақши зан ва саҳми 
вай дар рушди ҷомеа ниёз 
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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.gismeteo.ru
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1 1 0  С О Л А Г Ӣ  М У Б О РА К ,
Ф О Т И М А  С А Л И М О В А !
Сокини ноҳияи Темурмалики вилояти Хат-

лон Фотима Салимова ба синни мубораки 110 
расид. Агарчи фарзандонаш бобою бибӣ шу-
данд, вале хушҳол ҳастанд, ки модар кано-
рашон аст. Дар урфият мегӯянд дарахт бо об 
месабзаду инсоният бо дуо. Ҳамин аст, ки фар-
зандони Фотима Салимова ҳар кореро, ки ан-
ҷом медиҳанд, бо дуои модар оғоз мекунанд. 

Қ И С СА И  М О М А И  Ф О Т И М А 

Ҳамасола 8-уми март дар Тоҷикистон 
Рӯзи Модар бо як шукӯҳу шаҳомати 
хоса таҷлил карда мешавад. Модарон 
арзандаи ин ҳама қадршиносиро до-
ранд. Аҳли эҷоди нашрияи «Ҳамрози 
халқ» бахшида ба ин рӯзи фараҳбахш 
аз зиндагӣ ва рӯзгори момаи Фотима 
Салимова матлабе омода карда, пеш-
каши Шумо хонандаи азиз мегардонад.

Модар фариштаи рӯйи замин, офаран-
даи ҳаёт, тарбиятгари инсон ва азизтарин 
шахс барои башарият аст. Қадру манзала-
ти зан-модар болотар аз ҳама дороиҳои 
рӯйи олам аст. То он вақте, ки модар дар 
ҳаёт аст, дар ҳаққи фарзанд дуогу мебо-
шад. Тамоми ҳастиву вуҷудашро баҳри 
оромиву осоиштагии фарзанд мебахшад.

Фотима Салимова, дар ҳаёт рӯзҳои 
сахтеро мисли ҷудоӣ аз шавҳар, иштирок 
дар ҷанг, кор дар колхозу совхоз ва амсо-
ли инҳо паси сар кардааст. 20-уми янва-
ри соли 1913 дар деҳаи Руҳафзо (собиқ 
Туябуюн)-и ҷамоати деҳоти Саидмӯъмин 
Раҳимов (пештара Ҷорубқул)-и ноҳияи 
Темурмалик ба дунё омадааст.

Ба гуфтаи ин пиразани 110 сола ӯ 
дар синни 17 солагиаш ба Мустафоқулов 
ном ҷавони ҳамин ноҳия ба шавҳар ба-
ромадааст. Баъди як муддати зиндагиа-
шон шавҳараш соли 1941 бо сар шудани 
Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ба фронт меравад. 
Мутаассифона дар набардҳои зидди фа-
шизм қаҳрамонона ҳалок мегардад. Баъ-
ди ин момаи Фотима мисли дигар занҳои 
тоҷик низ дар ақибгоҳ баҳри пирӯзӣ ва 
мустаҳкам намудани қобилияти мудофи-
аи Ватан ва Қувваҳои Мусаллаҳи он шабу 
рӯз кору меҳнат мекарданд. Маҳз ба ин 
хотир момаи Фотимаро соли 2020 аз 
номи Президенти Федератсияи Русия бо 
медали “75 солагии Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
1941-1945” сарфароз гардониданд. 

КОР ДАР КОЛХОЗУ СОВХОЗҲО

Соли 1948 момаи Фотима маротибаи 
дуюм ба шавҳар мебарояд. Баробари 

марди хона, барои кашонидани аробаи 
зиндагӣ, таъмини рӯзгор ва инчунин руш-
ди соҳаи хоҷагии халқи ноҳия дар собиқ 
колхозу совхозҳо содиқона заҳмат мека-
шидааст. Он давра ҳар кореро, ки дар 
колхозу совхоз анҷом медоданд, сари 
вақт пулашонро мегирифтанд.

«Дар собиқ колхози “Правда” колхозчӣ 
шуда кор мекардам, ба ғаллакорию 
чорводорӣ ва соҳаҳои дигари хоҷагӣ 
машғул будем. Гоҳҳо ҳангоми ҷамъоварии 
пахта ҳамроҳи колхозчиҳо ба хоҷагиҳои 
пахтакории дигар деҳаҳову ноҳияҳо мераф-
тем. Зиёда аз 40 сол собиқаи корӣ дорам. 
Он вақт ҳама мардум ба кори саҳро меба-
ромад. Дар ягон минтақа ҳатто як порча 
замин аз гардиш дур намемонд. Заминҳо 
аз ҷониби мақомоти дахлдор назорат бур-
да мешуд. Мардум низ ба кори замин зиёд 
майл доштанд. Зеро бо маоши хуб таъмин 
буданд»,-нақл мекунад момаи Фотима.

« Б А  С У Х А Н И  Ҳ А М Д И Г А Р
Г Ӯ Ш  М Е Д О Д Е М » 

Ҳарчанд момаи Фотима Салимова ба 
синни мубораки 110 қадам мондааст, вале 
худро бардаму солим ҳис мекунад. Биду-
ни кумаки касе роҳ меравад. Ӯ соҳиби 3 
фарзанд, 20 набера, 75 абера ва 13 чабе-
ра аст. Фарзандонаш 73,66 ва 60 сола ме-
бошанд. Ба нақли ӯ маҳз якдигарфаҳмию 
муҳаббат дар оила буд, ки имрӯз оилаа-
шон то кунун мустаҳкам мебошад. 

«Зану шавҳар бояд ҳамеша бо 
ҳамдигар муносибати хуб дошта бошанд. 
Гоҳҳо мардҳо барои коре ғазабнок меша-
ванд, дар чунин ҳолат занҳо хомӯширо 
пеша кунанд. Дар зиндагӣ ҳарчӣ шуда-
наш мумкин аст, вале пеш аз ҳама инсон 
бояд сабур бошад. Агар дар зиндагӣ ҷангу 

ҷанҷол бошад, таъсираш ба зиндагии фар-
зандон низ мерасад. Мо ҳам дар зиндагӣ 
мушкилиҳои зиёдро паси сар кардем. Ба 
сухани ҳамдигар гӯш медодем»,-гуфт дар 
идомаи суҳбат пиразани рӯзгордида.

ХУШБАХТТАРИН МАРДИ ДУНЁ

Қарабой Гулаев, фарзанди калонии мо-
маи Фотима аз он хушҳол аст, ки имрӯз мо-
дараш дар канораш қарор дорад. «Падару 
модар доштан ин як давлати калон аст. Баъ-
зе нафарон ба қадру қимати модар намера-
санд. Гоҳҳо онҳоро беҳурматӣ мекунанд. 
Имрӯз ман ҳам падараму ҳам бобо. Мо ҳам 
фарзанд калон кардем. Модар шабҳо на-
мехобад. Канори гавҳора нишаставу алла 
мегӯяд. Шир медиҳад. Ба воя расонидани 
фарзанд, кори осон нест. Бояд ҳар як шахс 
ҳурмати волидайнро баҷо биёрад. Ҳар гоҳе, 
ки очаамро дар хона мебинам, худамро 
хушбахттарин марди дунё меҳисобам»,- 
мегӯяд писари момаи Фотима.

К УМАК БА МОМАИ ФОТИМА

Фотима Салимова, шояд дар ноҳияи 
Темурмалик ягона зане аст, ки ба синни 
мубораки 110 қадам мондааст. Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пайваста таъкид менамоянд, ки 
собиқадорони меҳнат, шахсони ниёз-
манд, оилаҳои камбизоат ҳамеша зери 
таваҷҷуҳи давлату ҳукумат қарор доранд. 
Масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Темурмалик ба аёдати 
Фотима Салимова рафта, кумаки молию 
пулӣ расониданд.

Мо аҳли эҷоди нашрияи «Ҳамрози 
халқ» момаи Фотима Салимоваро барои 
расидан ба синни мубораки 110 солаги-
аш ва Рӯзи Модар таҳният гуфта, пеш 
аз ҳама саломатии бардавом, рӯзгори 
осоишта ва умри пурбаракатро таманно 
менамоем. Ин мисраъҳои каломи устод 
Лоиқ Шералиро ба эшон мебахшем.

Замину осмони ман туӣ модар,
           туӣ модар,
Ҷаҳони бекарони ман туӣ модар,
           туӣ модар.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»
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Тӯли ин давра “Ҳамрози халқ” 
аз нахустин шумора, ки бо теъдоди 
ҳамагӣ 1500 нусха чоп шуда, пешка-
ши хонанда мегардид, масири пур-
шебу фароз ва достони ифтихоре 
аз корномаи шоёни қаламкашони 
Хатлонзаминро паси сар намуд, 
ки дар саҳифаҳои таърихи нашри-
яи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон “Ҳамрози халқ” бо 
ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ шудааст.

20 сол муқаддам дар ин шабу 
рӯз бо  ташаббуси раиси онвақтаи 
вилояти Хатлон Амиршо Миралиев 
ва бо ҷалби рӯзноманигорону ади-
бони маъруфи вилоят Амиршоҳи 
Хатлонӣ, равоншод Саид Барот ва 
шодравон Ҳамро Салим масъалаи 
таъсиси нашрияи ҳизбӣ ба миён 
гузошта шуд. Баъди таҳияи Оинно-
ма ва омода намудани тарҳи на-
шрия нахустин шумораи он таҳти 
сармуҳарририи устод Амиршоҳи 
Хатлонӣ ба дасти хонанда ра-
сид. Ҳамин тавр, то соли 2007 
сармуҳаррири нашрия Амиршоҳи 
Хатлонӣ ва баъдан равоншод 
Ҳамро Салим бар зимма доштанд. 
Тавре  таъсисдиҳандагони на-
шрия иқрор доштанд, солҳои ав-
вал бинобар мушкилиҳои иқтисодӣ 
ҳайати эҷодӣ бе музди маош фаъ-
олият дошта, аммо саъй мекар-
данд,  ки ҳафтанома сари вақт ба 
дасти хонанда бирасад. 

Имрӯз бо таваҷҷуҳ ба моҳияти 
ВАО дар тарбияи маънавӣ ва маъ-
рифатнокии аҳолӣ, таъмини фа-
зои иттилоотӣ ва мавқеъгириву 
мубориза алайҳи ҳуҷумҳои иде-
ологияи хатарзо, матбуоти тоҷик 
нақши меҳварӣ дошта, дар ин ар-
саи ҳимоят аз арзишҳои миллату 
давлатдорӣ ҳафтаномаи “Ҳамрози 
халқ” дар сафи пеш қарор до-
рад. Биноан, дар арафаи ҷашни 
Рӯзи матбуоти тоҷик месазад аз 
хизматҳои шоёни як тан аз нахустин 
кормандону баъдан сармуҳаррири 
“Ҳамрози халқ”, раҳнаварди ин 
ҷода рӯзноманигорони донишманду 
ҷавонмарди солеҳ шодравон Ҳамро 
Салим ёдоварӣ намуд, ки дар рушду 
пешрафти натанҳо нашрияи ҳизбӣ, 
Идораи Телевизион ва радиои ви-

лояти Хатлон ва чандин нашрияҳои 
маҳаллӣ саҳми босазо гузоштааст.

Ҳамро Салим соли 1962 дар 
ноҳияи Данғара дар хонаводаи то-
либи илму ирфон Салимов Файзул-
ло чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. 
Гарчанде сарвари хонадон ҳамчун 
мутахассиси варзидаи соҳаи хоҷагии 
ҷангал, бештари вақт саргарми 
иҷрои масъулиятҳои барзиммадош-
тааш буд, вале соатҳои ҳамроҳи 
фарзандонро ба таълиму тарбияи 
онҳо бахшида, дар ташаккули аф-
кору ҷаҳонбинии ҷигарбандонаш 
нақши ниҳоят муҳим дошт. Ин буд, 
ки бо мурури солҳо фарзандон 
таҳсилдидаву дар вазифаҳои ба-
ланди роҳбарӣ фаъолият бинмуда, 
номбардори падару модар ва диё-
ри худ гардиданд. Ҳамро бо шавқу 
истеъдоди фавқулодаи азбар на-
мудани фанҳои мактабӣ миёни 
ҳамсолони худ намунаи ибрат ба 
ҳисоб мерафт. Баъди хатми му-
ассисаи таҳсилоти миёнаи уму-
мии №2-и зодгоҳаш ба факултаи 
филологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дохил шуда, соли 
1984 онро бо муваффаққият хатм 
мекунад. Тибқи роҳхат фаъоли-
яти омӯзгории худро аз ноҳияи 
собиқ Комсомолобод имрӯза 
Нуробод оғоз бахшида, баъ-
дан, соле дар мактаб-интернати 
ноҳияи Данғара ба ҳайси омӯзгор 
кор кардааст. Сипас, аз соли 
1986 фаъолияти худро дар мак-
таби зодгоҳаш идома медиҳад. 

Донишу салиқаи адабиётшиносӣ 
ва маҳорату истеъдоди эҷодии 
Ҳамро Салимро дида, соли 1989 
роҳбарияти рӯзномаи “Симои 
Данғара”  ӯро ба кор даъват наму-
данд. Бо гузаштани начандон мудда-
ти зиёд собит гардид, ки ҷавони до-
нишманд дар баробари баҳрамандӣ 
аз илму фанҳои гуногун лаёқати ба-
ланди эҷодиву ҳам таҳлилу барра-
сии мавзӯъҳои гуногунро  дорад. Ин 
буд, ки давоми панҷ соли фаъолият 
дар ин рӯзнома аз вазифаи мухбир 
то зинаҳои мудири шуъба, коти-
би масъул ифои вазифа бинмуда, 
баъдан, барои идомаи фаъолияти 
эҷодӣ ба Идораи телевизион ва ра-
диои вилояти Хатлон даъват шуд.

Ҳамро фаъолияти касбии худро 
дар Идораи телевизион ва ради-
ои вилоят ба ҳайси мухбир оғоз 
намуда, бо нахустин барномаву 
гузоришҳои ҷолибу ангезабахшаш 

миёни тамошобинону шунавандаго-
ни телевизион ва радио шинохтаву 
маъруф шуда буд. Баъди таъйин 
шуданаш ба вазифаи муҳаррири 
шуъба дар баробари таваҷҷуҳ ба 
мазмуну муҳтавои барномаҳо ӯ ба 
тарбияи мухбирони ҷавон диққати 
ҷиддӣ медод. Натиҷаи сахтгири-
ву ҳам ғамхориҳо ва дастгирии 
рӯзноманигорони ҷавон буд, ки 
имрӯз дастпарварони Ҳамро Салим 
дар Идораи телевизион ва радио 
ва дигар ВАО-и кишвар фаъолият 
доранд. Давоми фаъолияти пурса-
мараш дар вазифаҳои муҳаррири 
масъул, котиби масъул, муовини 
аввали раиси Идораи телевизи-
он ва радиои вилоят бо касбияти 
баланду маҳорати роҳбарӣ, раф-
тору хислатҳои ҳамидааш миёни 
ҳампешагон ва доираҳои адаби-
ву зиёиёни вилоят соҳиби иззату 
эҳтиром гардид. Донишу таҷриба 
ва зарфиятҳои  дар пайроҳаи касбӣ 
азбар намудаашро ба инобат ги-
рифта, соли 2009 Ҳамро Салим ба 
вазифаи раиси Идораи телевизион 
ва радиои вилояти Хатлон таъйин 
шуда то соли 2018 дар ин симмат 
фаъолияти пурсамар дошт.

Сармуҳаррири нашрияи “Ваҳдат-
саро”, шоири маъруфи тоҷик 
Амиршоҳи Хатлонӣ, ки солиёни 
зиёд дар Идораи телевизион ва 
радио ва нашрияи “Ҳамрози халқ” 
бо равоншод Ҳамро Салим якҷо 
кору фаъолият бинмудааст, бо та-
ассуф иброз медорад, ки реҳлати 
ин рӯзноманигори соҳибмаърифат 
талафоти бузурге барои рӯзнома-
нигорону адибон ва кулли зиёиён 
буд. Зеро мо шахсиятеро аз даст 
додаем, ки мутахассиси сатҳи олии 
соҳаи ВАО, сиёсатдони хубу донан-
даи риштаи ҷомеашиносӣ ва дигар 
илмҳо буда, бо суҳбатҳои дилни-
шинаш андешаҳоро такон медод. 
Ҷавонмарди бедори миллат буд, ки 
дар боби Ватан, ояндаи Тоҷикистони 
азиз, ҳифзи муқаддасоту тозагии 
забони модарӣ саъю кӯшиш дошт. 

Кору пайкори ин марди накӯном 
заҳматҳои хастанопазиру ҳаёту 
фаъолияти ибратомӯзаш аз таъ-
лиму тарбия ва фарҳанги волои 
хонаводагии дудмони падарӣ ва 
муҳити маънавии диёри зодгоҳаш 
сарчашма мегирад, - мегӯяд 
Амиршоҳи Хатлонӣ.

- Шодравон Ҳамро Салимро со-
лиёни зиёд мешиносам ва аз овони 

ЊАМРОЗИ ХАЛЌ БУД

Наврӯзи имсол ва ҷашни Рӯзи 
матбуоти тоҷик ба 20-умин сол-

гарди таъсисёбии ҳафтаномаи ҳизбии 
“Ҳамрози халқ” рост меояд, ки имрӯз дар 
миқёси вилояти Хатлон аз нашрияҳои сер-
хонандатарин ба ҳисоб рафта, ҳафтае бо 
теъдоди 21 ҳазору 300 нусха нашр гарди-
да, дастраси мардум гардонида мешавад. 

ҷавонӣ бо аҳли оилаи онҳо роби-
таи дӯстӣ доштам. Шахсияти па-
дари бузургворашон марди ҳабибу 
солеҳ – бобои Файзулло ҳам замо-
ни дар арсаи корзор заҳмат каши-
данаш миёни мардум иззатманду 
соҳибэҳтиром буд. Аз ин рӯ, муру-
ри рӯзгорон ҳар вақте, ки шоҳиди 
дастоварду амалҳои накӯкоронаи 
фарзандонаш аз ҷумла, шодра-
вон Ҳамроҷон мегардидем, симои 
ғаюру нуронии қиблагоҳашон пеши 
назар ҷилвагар мегардад, ки чу-
нин фарзандони баору номусро 
тарбияву ба воя расонидааст. Ва-
лекин, сад афсӯс, соли гузашта мо 
ҷавонмарди фарзонаи Ватанро аз 
даст додаем, ки умр вафо мекард, 
барои ин халқу миллат хизматҳои 
зиёде анҷом медод.

Ҳамро Салим аз соли 2018 
инҷониб, ба ҳайси муовини ди-
ректори шабакаи телевизиони 
Тоҷикистон ва аз моҳи майи соли 
2019 то охирин лаҳзаҳои умр дар 
вазифаи муовини аввали дирек-
тори Муассисаи давлатии теле-
визиони “Синамо” адои вазифа 
дошт. Ба гоҳи ба дидорбинии 
ҳампешагону дастпарваронаш ба 
шаҳри Бохтар омадан, ҳамеша бо 
суҳбатҳои ҷаззобу маҳфилҳои ди-
лангезаш хотири ҳамагонро боли-
да мегардонид. Дар суҳбат атрофи 
мавзуъҳои мубрами рӯз, фарҳанги 
миллӣ, равандҳои ҷамъиятӣ ва 
асрори оламу маънии зиндагӣ 
баҳри суханро мемонд, ки сабу-
ру ботамкин фикру андешаи ху-
дро ба мусоҳибонаш возеҳу дил-
нишин тавзеҳ дода метавонист. 
Дӯстони ирфонӣ дуруст мегуф-
танд, ки дар суҳбату маҳфилҳое, 
ки Ҳамро Салим ҳузур дорад, бо-
ист бештар атрофи мавзӯъҳои 
миллату ватандӯстӣ суҳбат кард. 
Чаро ки вақте ӯ Ватан, миллат, 
Тоҷикистон мегӯяд, шунаванда-
ро эҳсоси бузурге фаро гирифта, 
касро ба андеша водор менамояд. 
Зеро суҳбатҳои ҷонбахши ин мар-
ди ватандӯст, ки ҳамеша ҳамроҳи 
халқу ҳамрози халқ буд, аз розу 
ниёзҳо ва қалби саршор аз меҳру 
муҳаббати беандозааш ба Ватану 
миллати худ сарчашма мегирифт. 
Ҳолиё дӯстону шогирдонаш бо 
таассуф изҳор медоранд, ки кош 
серкориву бевақтиҳо баҳона на-
мешуду ба гоҳи дидору вохӯриҳо 
бо Ҳамро Салим суҳбати бешта-
ре доштанд. Афсӯс, ки муаллифи 
барномаи машҳури телевизионии 
“Инсон ва қонун” дигар миёни мо 
нест ва сад афсӯс, ки ба қадри 
чунин инсонҳои хоксору тақводор 
замоне мерасем, ки дигар бо зар-
рабин ҳам биҷӯем ҳатто ду аксу ё 
наворе аз лаҳзаҳои хотирмон бо 
онҳоро намеёбем. 

Аммо равоншод Ҳамро Салим 
давоми фурсати умре,ки дар ихти-
ёр дошт, бо фаъолияти пурсамар аз 
худ кори неку номи нек боқӣ гузош-
тааст ва фарзандони солеҳу шогир-
дони монои худ тарбиятгирифтааш, 
рисолати ӯро идома хоҳанд дод...

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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АЗ АРЎСЇ ТО МАЪЮБИЯТИ
Я К  Њ У Н А Р М А Н Д

Дар урфият мегӯянд, ки модар бо як даст гаҳвора, 
бо ду даст дунёро меҷунбонад. Бале, модарон ба ҳама кори 

дунё қодиру тавоноанд. Бо ин ҳама, ки модар сарчашмаи ҳаёт аст, 
боз ҳам дар рӯзу рӯзгорон занону духтароне дучор меоем, ки бо 
шодию сурур ва ғаму дарди зиёд ба сар мебаранд. Дар ин матлаб 
аз сарнавишти як духтари соҳибҳунар қисса мешавад, ки бо сад 
орзуву ҳавас чодари арӯсӣ омода кард, аммо...

« Б А  Н Е Ъ М А Т Ҳ О И
Д О Д А И  Х У Д О В А Н Д
Ш У К Р  М Е Г Ӯ Я М »

Меҳринисо Маъруфзода, маъю-
би гурӯҳи якум аст. Маъюбияташ 
модарзодӣ нест, дар синни 18 со-
лагиаш ба бемории фалаҷ гирифтор 
шуда, аз роҳ рафтан маҳрум мемо-
над. Меҳринисо замоне ба чунин ҳол 
гирифтор шуд, ки дар фотиҳа қарор 
дошт ва рӯзи тӯйяш низ маълум буд. 

Ӯ 30 сол дорад. Сокини шаҳри Бох-
тар аст. 13 сол боз инҷониб кунҷи хо-
наро ихтиёр кардааст. Ҳарчанд пойҳо 
ва як дасташ ҳаракат намекунад, вале 
бо як даст чизҳои дидание медӯзаду 
мебофат, ки дигарон дар ҳайрат ме-
монанд. Бо ин шуғл рӯзгорашро то 
ҳадде таъмин мекунад. Меҳринисо 
Маъруфзода, аз матоъ ҷузвдонҳои 

гуногун, болишт, чодарӣ медӯзад. 
Инчунин, аз зарфҳои палстикӣ низ 
гулҳои ороишӣ месозад. Маҳсулоташ 
харидор дорад. 

«17-уми майи соли 2010 тӯйи 
арӯсиям буд. Ба бемории фалаҷ 
гирифтор шудам. Ҳарчанд табобат 
кардам, вале аз роҳ рафтан маҳрум 
шудам. Ин насибу тақдир аст. Вале 
ба ҳамаи неъматҳои додаи Худованд 
шукр мегӯям. Ҳар рӯз дар хона чу-
нин ашёҳо омода мекунам»,-мегӯяд 
М. Маъруфзода.

О Р З У Ҳ О И 
А М А Л И Н О Ш У Д А 

Маҳсули дасти ин духтари 
ҳунарманд дар чорабиниҳои шаҳрию 
вилоятӣ ва ҳатто дар ҷумҳуриявӣ 
низ аз ҷониби Ташкилоти Ҷамъиятии 
Маъюбони «Шодком»-и вилояти Хат-

лон ба намоиш гузошта мешавад. 
«Чизҳое, ки ман медӯзам барои аз 
худ кардани шахсони маъюбиятдош-
та душвор нест. Метавонанд, ки дар 
хонаашон омода кунанд. Онҳое, ки 
дастонашон ҳаракат мекунанд, ме-
тавонанд, ки ҳунар аз худ кунанд. 
Аз дасти мо маъюбон чунин корҳо 
меояд»,-нақл мекунад ӯ. 

Меҳринисо Маъруфзода соли 2010 
бо сад орзую ҳавас барои чодари 
арӯсияш аз риштаву муҳраҳои ранго-
ранги гуногун пешчодарӣ омода карда 
буд. Вале бо амри тақдир орзуҳояш 
амалӣ нашуданд. Ҳар гоҳе, ки ба он 
пешчодарӣ менигарад, рӯзҳои гузаш-
таи омодагӣ ба тӯйяш пеши назараш 
меояд. Ҳоло чунин пешчодариҳоро 
барои арӯсон омода мекунад. Ҳар 
як болиште, ки медӯзад аз 60 то 80 
сомонӣ нарх доранд.

А З  Б ОХ ТА Р  БА  Х О Р И Ҷ А

Ӯ пайваста толош мекунад, ки 
чизҳои навро бо диди тоза офарад, 
то харидор дошта бошад. Дар баъзан 
маврид дар офаридани ин ё он ашё ба 
Меҳринисо шабакаҳои иҷтимоӣ кумак 
мерасонад. Ҳар чизе, ки барои фурӯш 
омода мекунад, онҳоро дар саҳифаи 
шахсии инстограми худ мегузорад.

 «Аз ҷониби Ташкилоти ҷамъиятии 
маъюбони «Шодком»-и вилояти Хат-
лон ҳунарҳои дастии худро дар як 
чорабинӣ дар шаҳри Душанбе ба на-
моиш гузоштем. Онҷо меҳмонон аз 
хориҷи кишвар буданд. Як ҷузвдони 
духтаамро 150 сомонӣ харидорӣ кар-
да, ба хориҷа бурданд. Қарор аст, ки 
аз ин ҷузвдонҳо ба Китобхонаи Мил-

лии Тоҷикистон мебаранд»,-ироа кард 
Меҳринисо Маъруфзода. 

« Б А  А Р О Б А Ч А И
М А Ъ Ю Б И И  Э Л Е К -
Т Р О Н Ӣ  Н И Ё З  Д О РА М »

 Азбаски Меҳринисо маҳорати 
хуби дӯзандагию бофандагӣ дорад, 
қарор аст, ки ӯро дар Ташкилоти 
ҷамъиятии маъюбони «Шодком»-и ви-
лояти Хатлон ба кор қабул карда, ба 
ҳамтақдиронаш тарзи омода кардани 
ҳунарҳои дастиро нишон диҳад. Хо-
наашон аз ҷойи кори дарназардошта 
шуда хеле дур аст ва ба онҷо рафтан 
мушкилӣ мекашад.

«Ман аробачаи маъюбии оддӣ 
дорам. Аз баски як дастам ҳаракат 
мекунад, наметавонам, ки ба танҳоӣ 
худамро ба ҷойи лозима бирасонам. 
Ба аробачаи маъюбии электронӣ 
ниёз дорам. Аз нафарони хайрхоҳу 
саховатпеша хоҳиш менамоям, ки 
дар дастрас кардани чунин аробачаи 
маъюбӣ кумак расонанд. Шумораи 
телефони ман: 889999795»,-мегӯяд 
Меҳринисо Маъруфзода.

Аҳли эҷоди нашрияи «Ҳамрози 
халқ» умед дорад, ки баъди нашри 
ин матлаб шахси хайрхоҳе пайдо 
шуда, ба Меҳринисо Маъруфзода 
аробачаи маъюбии электронӣ да-
страс мекунад. Дасти кумак расони-
дан ба афроди ниёзманд, аз ҷумла 
шахсони имконияти маҳдуддошта аз 
амалҳои неки инсонӣ ба шумор ме-
равад. Меҳринисоро ба муносибати 
Рӯзи модар, фарорасии баҳори ноза-
нин табрику таҳният гуфта, барояш 
саломатии бардавом ва рӯзгори бо-
саодатро  таманно менамоем.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

П А Н Д И 

Р Ў З

Хизматгор 10 сол ба подшоҳи худ хидмат кард.
Боре ғулом хато кард ва подшоҳ фармон дод, ки 

ӯро ба қатл расонанд ва гуфт: "Ӯро ба пеши сагҳо 
партоед!!"

Аммо сагон аз хӯрдани ӯ даст кашиданд, зеро ӯ 
онҳоро чанд рӯз ғизо дода буд.

Ғулом ба подшоҳ гуфт: «Ман 10 рӯз ба ин сагҳо 
хизмат кардам ва фаромӯш накарданд.

Ман 10 сол ба ту хизмат кардам ва ту фаромӯш 
кардӣ».

Ба онҳое хидмат кунед, ки хидмати шуморо 
воқеан қадр мекунанд. Дар акси ҳол шумо пушай-
мон мешавед, ки вақти худро дар хидмати ношоиста 

сарф кардаед.
Ин дунё мисли маҳбуби фиребанда аст. Новоба-

ста аз он ки шумо барои ба даст овардани ин ҷаҳон 
чӣ кор мекунед, аммо дар ниҳоят чизе ба дасти 
шумо намеояд. Ҳангоми мурдан шумо ҳама чизро аз 
даст медиҳед.

Умри худро ба хидмати касе сарф кунед, ки шо-
истаи хидмат аст ва ба ҷуз Худо касе сазовортар 
нест. Ӯ ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад ва аз хидмати 
самимии мо беэътиноӣ намекунад.

Аз саҳифаи фейсбукии “Дӯстон”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Зебо Бозорова

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

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Давлаталӣ Саид, И.в. раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Саидзода Ҷамшед Ҳамро, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Усмониён, Раҷабалӣ 
Худоёрзода Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, 
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) 2-12-12 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 21300 нусха нашр шуд.

НАЌШИ СОЗ ГОРИ
ЗАНОН ДАР ЉОМЕА

Бо дарназардошти нақши зан дар тавлиду ба воя ра-
сонидани инсон ва рисолати ҳаётии модарони дав-
рони соҳибистиқлолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷиҳати баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа тадбирҳои 
муҳим андешида шудааст. Зан-модар дар ҳаёти халқи тоҷик 
ва хонаводаи мардуми Тоҷикистон мақоми хоса дошта, ин 
олиҳаи зебоӣ бо фурӯтаниву маърифати баланди хеш ба 
зиндагии аҳли хонадон таровату покизагӣ мебахшад. 

Аз ин рӯ, дар ҷомеаи мутамад-
дин, баҳри маърифатнокии зано-
ну духтарон аҳамияти хоса дода, 
ҷиҳати рушду пешрафти онҳо ша-
роити мусоид фароҳам меоваранд. 
Натиҷаи тадбирҳои андешидашуда 
дар солҳои соҳибистиқлолӣ занон 
дар рушди ҷомеа нақши муҳим бози-
да, имрӯз ҳатто дар соҳаи маорифу 
тандурустӣ аз мардон дида, занон 
бештар фаъолият карда истодаанд.

Заррина Муминшоева аз зумраи та-
бибони номдори ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ мебошад, ки бештари умри 
худро ба солимии модарону кӯдакон 
бахшида, бо  фаъолияти пурсамару 
хизматҳои шоёнаш миёни кормандо-
ни соҳаи тибби вилоят ва сокинони 
ноҳия соҳибэҳтиром гардидааст.

Айни замон ӯ ба ҳайси мудири 
шуъбаи таваллуди беморхонаи макра-
зии ноҳия фаъолият дорад. Ӯ 8- уми 
феврали соли 1965 дар ноҳияи (Кол-
хозобод), имрӯза Ҷалолиддини Балхӣ 
дар оилаи коргар таваллуд шудааст. 
Баъди хатми муассисаи таҳсилоти 
миё-наи умумии рақами 10-и ноҳия ба 
Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯали Ибни Сино дохил шуд. Амалӣ 
гардидани орзуи ҷавонӣ ба ӯ руҳу 
илҳоми тоза бахшид, ки давоми солҳои 
донишҷӯӣ хубу аъло таҳсил карда, ило-
ва ба барномаи таълимии Донишгоҳи 
мазкур ҳамчунин, аз устодони ин муас-
сисаи олӣ дарсҳои иловагӣ мегирифт, 
то ин ки тамоми нозукиҳои пешаи инти-
хобнамудаашро аз худ намояд.

Маҳорату малакаи Зарринаро дида  
устодон дар ин ҷода ӯро роҳнамоӣ ме-
карданд. Баъзан ҳолатҳое мешуд, ки то 
поси шаб дарс тайёр мекардем,-ба ёд 
меорад,  Заррина Муминшоева. Ҳамин 
тавр, бо саъю кӯшишҳои шабонарӯзӣ 
ин боргоҳи илмиро бо сари баланд 
хатм намуда, бо тавсияи устодонам ба-
рои таҷрибаомӯзӣ ба Беморхонаи мар-
казии вилояти Хатлон омадам. 

–Баъди соҳиби маълумоти олии 
тиббӣ шудан барои оғози фаъолият ба 

ҳайси табиби момодоя ба Беморхонаи 
марказии ноҳияи зодгоҳам омадам. 

Новбаста аз таҷрибаомӯзиҳои гу-
зашта ва омӯзишҳои пай дар пай 
дар рафти фаъолият ба ҳайси та-
биб ҳамеша ба маслиҳату роҳнамоии 
устодону собиқадорони соҳа эҳтиёҷ 
дошт. Бинобар ин ҳеҷ гоҳ аз пурсида-
ни маълумоте ки намедонист, худдорӣ 
намекард, зеро табиб бо ҳаёти инсон 
сару кор дошта як иштибоҳ метавонад 
оқибати нохуш ба бор оварад. 

Мурури солҳо ва ҷаҳду талошҳо ба 
хотири омӯзишу таҷрибаомӯзиҳо ва 
такмили ихтисосу аз бар кардани 
нозукиҳои илми тибб имрӯз ӯ ба 
ҳайси табиби соҳибтаҷрибаву 
роҳнамои духтурони ҷавон 
шинохтаву эътироф шу-
дааст. Тӯли зиёда аз 34- 
соли фаъолият дар ин 
ҷода аз баракати донишу 
таҷрибаи ӯ ҳазорон тиф-
лони навзод ба хонадо-
ни гуногунмиллати ноҳия 
хушбахтиҳо овардаанд. 

Тавре худи ӯ иброз ме-
дорад вазифаи асосии таби-
би момодоя пеш аз ҳама му-
омилаи хубу меҳрубонона бо 
модарон ва ба онҳо фаҳмонида 
тавонистани тарзи ҳаёти солим, 
роҳнамоии онҳо ба риояи фосилаи та-
валлуд ва иҷрои дигар амалҳое мебо-
шад, ки ба тақвияти солимии модару 
кӯдак мусоидат мекунад.

Ба гуфтаи Заррина Муминшоева 
дар ҳоли ҳозир дар беморхонаи маз-
кур зиёда 113 нафар занон фаъолият 
мекунанд. Нисбат ба солҳои пешин дар 
беморхона тамоми шароит фароҳам 
оварда шудааст. Хушбахтона, имрӯз 
кадрҳои ҷавон дар ҳама соҳаҳои киш-
вар таҳти ғамхории Пешвои миллат, Ра-

иси муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
қарор доран. Тавре Роҳбари давлат зим-
ни як суханронии хеш иброз доштанд: 
“Мо барои тарбияи кадрҳои ояндасози 
мамлакатамон тамоми шароитҳои за-
руриро муҳайё карда, доир ба интихо-
би ҷавонони дар ҳақиқат донишманду 
ояндадор ҳамаи чораҳои дахлдорро ан-
дешида истода-

ем”.
Дар чунин шароит давлат ва 

Ҳукумати Тоҷикистон масъалаҳои 
дар низоми таҳсилот ҷорӣ намуда-
ни меъёрҳои муосири таълиму тар-
бия, тайёр кардани мутахассисони 
баландихтисосу соҳибмаърифат ва 
ҷавобгӯй ба талаботи бозори меҳнати 
дохиливу хориҷиро ҷавҳари асо-
сии сиёсати худ эълон карда, барои 

амалӣ гардонидани нақшаҳои неку 
созанда дар ин самт ҳамаи захираву 
имкониятҳоро сафарбар намудааст.

Дар баробари фаъолияти корияш  
Заррина Муминшоева модари ҳалиму 
меҳрубон мебошад ва дар таълиму тар-
бияи фарзандонаш низ саҳми арзанда 
гузоштааст. Вай соҳиби се фарзанд аст 
ва ҳамаи онҳо соҳиби маълумоти олӣ 
буда, имрӯзҳо баҳри пешрафти киш-
вар дар баробари дигар ҷавонону на-
врасони бонангу номуси мамлакат дар 

вазифаҳои мухталиф кору фаъолият 
доранд. Чуноне, ки ӯ худ иқрор 

меояд, дар тарбияву камолоти 
шахсиаш модари бузургвораш 

нақши бузург ва ин масъ-
улияти  ниҳоят муҳимро 
аз модар мерос гирифта-
ву фарзандонашро дар 
руҳияи илму ҳунаромӯзӣ, 
меҳру муҳаббати беан-
доза ба халқу Ватан ба 
воя расонидааст. Ҳамеша 
ба ҷигарбандонаш таъ-
кид менамояд, ки тарбияи 

фарзандро дар мадди ав-
вал гузошта, дар баробари 

масъулиятҳои ҷамъиятиву 
рӯзгордорӣ вақт ёфта, бо фар-

зандони худ китоб хонанд, онҳоро 
панду насиҳат омӯхта вобаста ба 

синну солашон дар пайроҳаҳои зиндагӣ 
роҳнамо бошанд. Ва дар фарҷоми 
суҳбат таронаи мақбули хешро замзама 
мекунад:  

Модар ту биҳишти ҷовидонӣ Модар,
Хуршеди баланди осмонӣ Модар.
Дар чашми ту нури  зиндагонӣ ҷорист,
Сарчашмаи меҳри бекаронӣ Модар.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”


