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ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст 
ба Роҳбари кишвари дӯст барои даъ-
ват ҷиҳати анҷом додани сафари 
расмӣ ва пазироии самимӣ изҳори 
сипос карданд.

Аз сатҳи муносибатҳои дӯстию 
ҳамкорӣ, аз ҷумла идомаи муко-
ламаи созандаи сиёсии миёни 
ду кишвар дар сатҳи олӣ изҳори 

қаноатмандӣ карда шуд.
Таъкид гардид, ки таҳкиму тавсе-

аи муносибатҳои ҳамкорӣ бо Эрон 
аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ 
мавриди таваҷҷуҳи хосаи сиёсати 
хориҷии Тоҷикистон қарор дорад. 
Дар ин раванд тақвияти муколамаи 
созандаи сиёсӣ миёни ду давлат, 
дар асоси ҳусни тафоҳум ва эътимод 
ва бо арҷгузорӣ ба арзишҳои муш-

тараки таърихӣ тавсеаи ҳамкории 
судманди миёни кишварҳо зарур 
шумурда шуд.

Ҷонибҳо зимни мулоқоту му-
зокирот густариши робитаҳои 
байнипарлумонӣ, фаъолияти боса-
мари “гурӯҳҳои дӯстӣ”, ҳамкориҳои 
фарогирро дар соҳаҳои иқтисодиву 
тиҷоратӣ, аз ҷумла дар бахшҳои 
нақлиёт, энергетика, саноат, дар 

Баррасии масоили ҳамкории ду кишвар нахуст дар мулоқоти 
хоссаи Сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам 
Сайид Иброҳим Раисӣ оғоз ёфта, сипас дар музокироти васеъ бо 
иштироки ҳайатҳои расмии ҳарду ҷониб идома ёфт.

арсаҳои фарҳанг, маориф ва илм 
ва амният ҳамчун омили муҳими 
таҳкиму тавсеаи муносибатҳои ду 
кишвар арзёбӣ карданд.

Дар доираи муносибатҳои 
тиҷоратию иқтисодӣ ҷонибҳо оид 
ба афзоиш додани ҳаҷми муоми-
лоти тиҷоратӣ миёни ду кишвар ба 
мувофиқа расиданд. Дар ин самт 
ҷоннок кардани кори Комиссияи 
муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, 
иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, 
таҳия ва татбиқи Барномаи дароз-
муддати ҳамкориҳои иқтисодиву 
тиҷоратӣ то соли 2030, таъсиси 
Палатаи муштараки савдо ва са-
ноати Тоҷикистону Эрон ва Шӯрои 
муштараки сармоягузорӣ мувофиқи 
мақсад шумурда шуд. 

Дар доираи таҳкими ҳамкориҳо 
дар соҳаи нақлиёт рушди зерсохтори 
иртиботӣ ва пайвастани шабакаҳои 
нақлиёти заминӣ, беҳбуди шарои-
ти мавҷуда ва истифодаи самара-
ноки имконоти бандарҳои Чобаҳор 
ва Бандар-Аббос ҳамчун васи-
лаи муҳимми тавсеаи ҳамкориҳои 
иқтисодиву тиҷоратӣ ва имкони 
ҳамлу нақли молу маҳсулот бар 
нафъи кишварҳо номида шуд.

Бунёди нақби “Истиқлол” ва 
Нерӯгоҳи барқи обии “Сангтӯда-2” 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
намунаи ҳамкориҳои созандаи ду 
ҷониб арзёбӣ гардид.

Зимни баррасии масъалаҳои 
соҳаи амниятӣ рушди ҳамкориҳо 
дар роҳи мубориза бар зидди терро-
ризм, ифротгароӣ, қочоқи силоҳ ва 
маводи мухаддир, ҷиноятҳои мута-
шаккили фаромиллӣ ва ҷиноятҳои 
киберӣ тақозои замон дониста шуд.

Масоили марбут ба ам-
нияти минтақа, таҳаввулоти 
байналмилалӣ, мубориза алайҳи 
хатару таҳдидҳои замони му-
осир, ҳамчунин, ҷонибдорӣ аз 
ташаббусҳои созанда ва мавқеи 
ҳамдигар дар масъалаҳои мубрами 
рӯз аз ҷумлаи мавзӯъҳои меҳварии 
ҳамкории бисёрҷонибаи кишварҳо 
арзёбӣ карда шуд. 
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ҲАМОВОЗИИ ТАШАББУСИ 
ҲИЗБӢ ДАР ХАТЛОН 

ХАТЛОН. ПЕШСАФОНИ ҲИЗБ 
БА САЁҲАТ РАФТАНД

“Соати сиёсӣ”  ва “Мактаби ман” аз ҷумлаи амалиётҳои 
навбатии муштарки Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон мебошад, ки моҳе як маротиба дар 
муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон баргузор мегарданд.  

Пешсафони рейтинги ҳизбӣ бо ташки-
ли сафари сайёҳӣ ба мавзеъҳои зебои 
ноҳияҳои Дӯстӣ, Қубодиён, Шаҳритус, 
Носири Хусрав ва Ҷалолиддини Балхӣ 
ҳавасманд гардонида шуданд.

“Соати сиёсӣ” дар тамоми 
муассисаҳои таълимии ҳудуди 
вилояти Хатлон доир гардида, 
дар он шахсони соҳибтаҷриба, 
олимону коршиносони варзида 
ба ҳайси маърӯзачӣ даъват кар-
да мешаванд. Ҳанӯз нахустин 
дарси кушод таҳти унвони “Соа-
ти сиёсӣ”, ки шанбеи охири моҳи 
апрел дар ҳама муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ доир 
гардид, аз ҷониби толибилмо-
ну омӯзгорони муассисаҳои 
таълимӣ ҳамовозӣ пайдо намуда 
буд. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, 
ки наврасону ҷавонон ба донишу 
иттилоот дар мавзӯъҳои вобаста 
ба вазъи сиёсии ҷаҳон ва кишва-
ри худ, татбиқи сиёсати давла-
тии ҷавонон, таъмини волоияти 
Қонун ва ғайраҳо эҳтиёҷи зиёд 
доранд. 

Биноан, нақшаи амалиё-
ти муштарак оид ба таҳкими 
низоми таълиму тарбия дар 
муассисаҳои таълимии ҳудуди 
вилояти Хатлон байни Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ва Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафҳои 
зеринро дар бар мегирад;

Баланд бардоштани маъ-
рифати сиёсии наврасон ва 
ҷавонони синни 12-24 сола, 

Сайёҳони ҳизбӣ дар до-
ираи ин сафари худ дар ноҳияи 
Дӯстӣ ба мавзеи таърихию 
сайёҳии Маҷмааи меъмории 
мақбараи Эмом Зайналобид-
дин ташриф оварданд.

Ин маҷмааи таърихӣ 7 кило-
метр дуртар аз маркази ноҳия, 
дар Ҷамоати деҳоти Гардӣ 
Гулмуродов воқеъ гардидааст. 
Масоҳати умумии он 7 гектарро 
ташкил медиҳад.

Ба хотири аз таърихи ин 
бузурвор огоҳӣ пайдо намуда-

ни мардум яке аз мутасадиёни 
оромгоҳ ба аҳли гурӯҳ қиссаю 
ривоятҳо намуд.

Роҳравҳои тозаю озода, 
гулгаштҳои зебо, боғи пур аз 
ниҳолҳои ороишӣ ва дарахтони 
мевадору сояафкани ин мавзеи 
таърихӣ диққати ҳар як бинан-
даро ба худ ҷалб месозад.

Ин маҷмааи таърихию 
меъморӣ соли 2006 бо қарори 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва қарори раиси 
ноҳияи Дӯстӣ таъсис ёфтааст.

тарбияи онҳо дар 
рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносӣ, ҳувияти 
миллӣ ва эҳтиром 
гузоштан ба мактабу 
омӯзгор ва инчунин, 
ҳавасмандгардонии 
шахсиятҳои до-
рои имконияти 
хуби иқтисодӣ ба-
рои татбиқи амалии 
барномаҳои давлатӣ 

дар соҳаи маориф, дастгирии 
техникию ташкилии мактаби (му-
ассисаи таълимии) хатмкардаи 
худ ва мутобиқ гардонидани он 
ба талаботи стандартҳои муоси-
ри таҳсилот. 

ФАЪОЛМАНДИҲО ДАР ЁВОН
Тибқи мушоҳидаҳо дар 

ноҳияи Ёвон ташаббусҳои 
ҳизбии «Соати Сиёсӣ» ва «Мак-
таби ман» дар сатҳи хуб баргу-
зор гашта, натиҷаҳо назаррас 
мебошанд. Аллакай чанде аз 
хатмкардагони муассисаҳои 
таълимии ноҳия барои обо-
дии муассисаҳои таҳсилкардаи 
худ саҳми муассир гузоштанд 
ва ин ташаббус дар ҳудуди 
ноҳия ҷонибдории комил ёфта 
истодааст. Дар баргузории та-
шаббуси «Соати сиёсӣ» бошад 
шахсиятҳои маъруфу шинохта 
бо масъулияти хосса иштирок 
карда, дар тарбияи наврасону 
ҷавонони нақшгузорӣ доранд. 

–Дарвоқеъ, “Соати сиёсӣ” 
ҷиҳати баланд бардоштани са-
вияи донишҳои сиёсӣ ва сатҳи 
ҷаҳонбини наврасону ҷавонон 
нақши бориз дошта, имкон 
медиҳад, ки ҷавонон ба василаи 
муколама бо шахсиятҳои маъ-
руф роҳи минбаъдаи худро ин-

тихоб намоянд. Ҳамчунин, дар 
навбати худ масъсулони ҳизб 
дар доираи дарсҳои кушоди “Со-
ати сиёсӣ” аз миёни наврасону 
ҷавонон намяонадагони ояндаи 
ҳизбро муайян намоянд, ки ин 
ҳам яке аз ҳадафҳои роҳандозӣ 
гардидани “Соати сиёсӣ” дар 
муассисаҳои таълимӣ арзёбӣ 
меградад, – мегӯяд Сабоҳат Ка-
римзода, сарвари МТМУ №49 
ноҳияи Ёвон. Ҳамчунин, ӯ аф-
зуд, ки ташаббусҳои муштара-
ки ҲХДТ бо Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳадафҳои зиёдеро дарбар ги-
рифта, ҳамзамон, дар раф-
ти ташкилу баргузории ин 
чорабиниҳои сиёсӣ-илмӣ мо 
шоҳиди натиҷаҳои судманде 
хоҳем шуд, ки шояд интизориаш-
ро надоштем. 

– Дар мисоли муассисае, ки 
сарвариашро бар зимма дорам, 
баъди гузаронидани дуввумин 
дарси сиёсӣ ва ташкил наму-
дани вохӯрӣ бо хатмкардагони 
муассиса зери унвони «Мактаби 
ман!» нафаре аз аъзои шӯрои 
падару модарони мактаб бо 
мақсади таъмири ҷории муасси-
са 2 тонна масолеҳи сохтмонӣ 
кумак расонид, ки ин ҳам бо ша-
рофати ташаббусҳои муштараки 
ҲХДТ бо маорифчиён мебошад, 
– мегӯяд Сабоҳат Каримзода.

АМАЛИШАВИИ
ТАШАББУСҲО ДАР БОХТАР

Дар доираи амалиёти муша-
тараки “Мактаби ман” аз ҷониби 
хатмкардаи литсейи давлатии 
№1-и шаҳри Бохтар, роҳбари 
Ширкати “3333” Умед Исматов 
ба муассисаи мазкур маводҳои 
сохтмонӣ дар ҳаҷми даҳ ҳазор 

сомонӣ барои таъмири фарши 
толори варзишӣ саҳмгузорӣ шуд. 
Бояд қайд намуд, ки дар ин ама-
лиёти муштарак ҷиҳати ҷалби 
соҳибкорону шахсони саховат-
манд саҳми ҳизбиён, роҳбарони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ хеле калон аст. Мақсад 
аз ин гуна ташаббус таваҷҷӯҳ ва 
ғамхорӣ ба мактабу маориф ва 
фароҳам овардани шароити му-
соид барои наврасону ҷавонон 
мебошад. 

Абдуназарзода Шоиста, 
директори литсейи давла-
тии рақами 1-и шаҳри Бох-
тар: «Амалиёти “Мактаби ман” 
иқдоми саривақтӣ мебошад 
ва муҳимияташ  дар  он аст, ки 
хатмкардагони муассиса бори 
дигар ба мактаби таҳсилкардаи 
худ ташриф оварда, давраҳои 
мактабхонии худро ба ёд мео-
варанд, бо омӯзгоронашон во 
хӯрда, як суҳбати самимӣ ташкил 
мегардад, мактабу омӯзгор инҷо 
арҷгузорӣ мешавад ва ба ин 
васила проблемаҳои муассиса 
ҳалли пайдо мекунанд. 

«Соати сиёсӣ», низ аз 
ташаббусҳои басо муҳим до-
ниста мешавад. Вобаста 
ба мавзӯъҳои соати сиёсӣ 
омӯзгорон дар машғулиятҳои 
худ гуфта мегузаштанд, аммо 
имрӯз хонанда ин гуфтаҳоро аз 
забони шахсиятҳои баруманди 
касбу кори гуногун мешунавад, 
ки таъсираш бештар хоҳад буд. 
Ба ташкилкунандагони ин та-
шаббус, хусусан ба роҳбарияти 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон изҳори сипос ме-
намоем, ки чунин иқдоми хеле 
муфидро роҳандози кардаанд». 

Умед Исматов, роҳбари 
ширкати “3333”, хатмкардаи 
литсейи давлатии рақами 1-и 
шаҳри Бохтар: «Муҳайё карда-

ни шароити варзишӣ 
барои ҷавонону навра-
сон хеле муҳим аст, 
зеро варзиш ин соли-
мии тану рӯҳ мебошад. 
Аз ин хотир тасмим 
гирифтам, ки дар таъ-
мири варзишгоҳи му-
ассиса кумак намоям. 
Маҳз меҳру муҳаббати 
мактаб, устодон, фар-
зандон маро водор на-

муд, ки ин иқдомро пеш гирам. 
Ҳар яки мо ба қадри имкон агар 
саҳм гузорем беҳтарин мешавад. 
Мо набояд дар ҳалли камбудиҳо 
танҳо такя ба Ҳукумат ва 
Роҳбари давлат намоем. Ҳамчун 
фарди ватандӯст ҳар яки мо 
бояд ба қадри тавон дар корҳои 
ҷамъиятӣ фаъол бошем. Дар гу-
зашта ҳам ба мактаб меомадам, 
аммо ин ташаббуси ҳизбӣ масъ-
улияти маро бештар кард. Оянда 
низ дар чунин ободкориҳо фаъол 
хоҳам буд». 

Саломат Эргашова, дирек-
тори муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами 3-и 
шаҳри Бохтар: "Ташаббусҳои 
ҳизбии «Соати сиёсӣ» ва «Мак-
таби ман» аз ҷумлаи беҳтарин 
ташаббусҳост. Хусусан дар до-
ираи ташаббуси «Мактаби ман», 
ки хеле зарурӣ аст, мушкилоти 
мавҷудаи мактаб бо саҳми хатм-
кардагон ҳал мешавад. Дар чо-
рабиние, ки ҳафтаи сипаришу-
да дар муассисаи мо баргузор 
шуд, 15 нафар хатмкардагон 
ҳузур доштанд. Аллакай яке аз 
онҳо Суҳроб Асламов кумаки 
беғаразонаи худро расонид ва 
боварӣ дорам, ки дар ин ҷода ба 
ба комёбиҳои назаррас ноил ме-
гардем".

PS: Лозим ба зикр аст, ки 
Амалиётҳои «Соати сиёсӣ» ва 
«Мактаби ман» ҳафтаи равон 
дар тамоми муассисаҳои ҳудуди 
вилояти Хатлон баргузор гаш-
танд ва аллакай ташаббусҳои 
мазкур дар тамоми гӯшаи вилоят 
ҳамовозӣ пайдо карда, мисолҳои 
дар матлаб ҷойшуда ба истилоҳе 
қатрае аз баҳр маҳсуб меёбад. 

М. Акрамов, 
Ҷ. Усмониён,

«Ҳамрози халқ»

Моҳи июли соли 2001 Пре-
зиденти кишвар, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми 
сафари кориашон ба ноҳияи 
Дӯстӣ аз ин мавзеи таърихӣ ди-
дан намуданд ва барои ободу 
зебо гардонидани он дастуру 
супоришҳо доданд.

Дар ин мавзеъ осорхонаи 
таърихии зебою хуштарҳ фаъ-
олият дошта, китобҳои пурар-
зиши илмию адабӣ, либосҳои 
миллии қадима ва расму 
мусаввараҳои таърихӣ гирд 
оварда шудааст.

Зимнан, гурӯҳи сайёҳони 
ҳизбӣ ба сӯйи ноҳияи 
Қубодиён раҳсипор шуда, дар 
даромадгоҳи ноҳияи мазкур 
истиқболашон намуданд.

Сипас, дар назди осорхо-
наи таъриху кишваршиносии 
ноҳияи Қубодиён чорабинии 
фарҳангӣ доир шуд. Дар идо-
ма ҳайъати сайёҳони ҳизбӣ 

ба ноҳияи Шаҳритус ташриф 
оварда, аз боғи фарҳангию 
фароғатии “Тус” дидан наму-
данд.

Дар идомаи сафар гурӯҳи 
сайёҳон ба мавзеи “Чилучор-
чашма”- и ноҳияи Носири Хус-
рав ташриф оварда, аз обу ҳаво 
ва манзараҳои нотакрори он, 
тамошои чашмаю моҳиҳояш 
баҳравар шуданд. Чилучорчаш-
ма – яке аз ёдгориҳои табии ва 
экологии Тоҷикистон мебошад, 
ки дорои табиати воқеан ҳам 
камназир аст.

Ҳамчунин, дар интиҳо 

сайёҳони ҳизбӣ ба ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ташриф 
оварда, аз оромгоҳ ва осорхо-
наи Ҷалолиддини Балхӣ дидан 
намуданд.

Боиси зикр аст, ки иқдоми 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон аз 
ташаббусҳои наҷиб маҳсуб 
ёфта, ҳавасмандии пешсафони 
рейтинг дар татбиқи ҳадафҳои 
ҳизбӣ нақши муассир хоҳад 
дошт.

                                                                                
Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,

“Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб№21 02.06.2022 «Ҳамрози халқ» 3

ВАХШ.
Бо ибтикори 

Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Вахш вобаста ба 
пешгирӣ аз  шо-
милшавии ҷавонон  
ба гурӯҳҳои 
ифротӣ, бо ишти-
роки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия ва кор-
мандони  шуъбаи маорифу директорони муассисаҳои 
таълимии ноҳия мизи мудаввар баргузор гардид. 

ВОСЕЪ.

Бо мақсади дар 
амал татбиқ на-
мудани амалёти 
у м у м и в и л о я т и и 
“Рӯзи ёдоварӣ”  
дар  деҳаи Охҷар 
ҳашари умумӣ доир 
карда шуд.

Дар амалиёти 
мазкур волонтёрони назди Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия фаъолона иштирок намуда, дар корҳои тозакунии 
дохил ва атрофи оромгоҳ саҳми худро гузоштанд. Дар чо-
рабинии мазкур шумораи зиёди сокинон иштирок доштанд.  

ДӮСТӢ.
Бо ташаббуси 

Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ дар доираи 
амалиёти умуми-
вилоятии "Рӯзи  
ёдоварӣ" дар 
оромгоҳи деҳаи 
Бадахшон  ҳашари умумӣ баргузор карда шуд.

Дар ин иқдом кормандони масъули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб фа-
ъолона иштирок намуда, атрофи оромгоҳро аз алафҳои 
бегонаву хушкида тоза  намуданд.

БОХТАР.

Бо иштироки 
масъулини Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Бохтар 
ҷиҳати тарғиби урфу 
одат ва анъанаҳои 
неки ниёгон ва 
эҳтиром гузоштан 
ба насли калонсол, эмин нигоҳ доштану ҳифзи оромгоҳҳо ва 
тарбияи насли наврас дар рӯҳияи анъанаҳои неки миллӣ дар 
оромгоҳи маҳаллаи Истиқлоли шаҳр аксия “Рӯзи ёдоварӣ” 
баргузор карда шуда, атрофи  оромгоҳҳо аз алафҳои бегона-
ву хушкида тоза карда шуд.  

ФАРХОР.

Дар доираи 
нақша-чорабиниҳои 
Кумитаи иҷроияи 
ҳизб оид ба бар-
гузории амалёти 
у м у м и в и л о я т и и 
“Рӯзи ёдоварӣ” кор-
мандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фархор дар якҷоягӣ бо аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб дар оромгоҳи деҳаи Фархор ба корҳои 
ободонӣ машғул гардиданд. Дар аксияи мазкур дохил ва 
атрофи қабристонҳо аз ҳар гуна алафҳо тоза карда шуд.

          КӮЛОБ.

Дар доираи акси-
яи ҳизбии “Якҷоя ме-
созем!” ва ҳамчунин 
“Солҳои рушди сано-
ат"  эълон гардидани 
солҳои 2022-2026 аз 
ҷониби мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳри Кӯлоб дар ҳудуди шаҳр корҳои ободонию 
созандагӣ бо маром идома доранд.

Дар ин замина, роҳи пиёдагарди кӯчаи И. Сомонии шаҳр 
сафолакпӯш гардида истодааст, ки барои рафтуомади бема-
монияти сокинону меҳмонони шаҳр мусоидат менамояд.

    Ш.ШОҲИН.

Дар доираи ак-
сияи ҳизбӣ таҳти 
унвони “Якҷоя месо-
зем!” ва “Якҷоя ҳал 
мекунем!” аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб 
ба ҳашари умумӣ 
баромада, беш аз 

1,5 км роҳи  аз назди бинои маъмурии ҷамоати деҳоти ба 
номи Нуриддин Маҳмудов то наздикии қисми низомии деҳаи 
Ёли ҷамоати мазкурро сангфарш намуда, саҳми хешро дар 
ободу зебо гардонидани як гӯшаи диёр гузоштанд.

Дар ин кори ободонӣ дар баробари сокинон корман-
дони касбу кори гуногуни ташкилоту муассисаҳои ҳудуди 
ноҳия низ саҳмгузорӣ карданд.  

        ҶАЙҲУН.

Амалиёти муш-
тараки Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон ва 
Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба 
таҳкими низоми 
таълиму тарбия 

дар муассисаи таълимии №4-и ноҳия таҳти унвони “Соа-
ти сиёсӣ” бо иштироки директори муассиса ва омӯзгорони 
собиқадор  баргузор гардид.

Зимни чорабинӣ оид ба масъалаҳои мубрами рӯз хусу-
сан оид ба мавзӯҳои “Таъмини волоияти қонун ҳамчун қарзи 
шаҳрвандӣ ва муқовимат ба ҳолатҳои қонунвайронкунӣ” ва 
“Вазъи сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаҳон дар давоми 
моҳи ҷорӣ” ба хонандагон маълумотҳои муфид дода шуд.

  МУЪМИНОБОД.

Тибқи нақша-
ч о р а б и н и ҳ о и 
т а с д и қ н а м у д а и 
Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Муъминобод ва 
дар доираи тадбиқи 
амалиёти муштарак 
оид ба ҳамкорӣ бо 
шуъбаҳои маориф 

дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и Ҷамоати 
шаҳраки Муъминобод вобаста ба мавзӯъҳои “Тарбияи 
ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон ва ҳуввияти миллӣ”, “Вазъи 
бавуҷудомада дар ҳамсоякишвар - Афғонистон ва таҳдидҳои 
он ба Тоҷикистон ва ҷаҳон” ва “Фишангҳои муқовимат бо 
гурӯҳҳои ифротӣ” бо ҷалби донишмандону  омӯзгорон, хо-
нандагони синфҳои болоӣ “Соати сиёсӣ” баргузор карда шуд, 
ки дар он масъалаҳои зикршуда мавриди таҳлилу баррасӣ 
қарор гирифта, тавсияҳои судманд  пешниҳод карда шуд.

                      ПАНҶ.

Бо ташаббуси масъулини 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ ҷиҳати тарғиби 
урфу одат ва анъанаҳои 
неки ниёгон ва эҳтиром гу-
зоштан ба насли калонсол, 
эмин нигоҳ доштану ҳифзи 
оромгоҳҳо ва тарбияи насли 
наврас дар рӯҳияи анъанаҳои 
неки миллӣ бо иштироки аъзо 
ва ҷонибдорони ҳизб дар 
маҳаллаҳои Ҷамоати шаҳраки 
Панҷ, Ҷамоати деҳоти Озо-
дагон ва Кабут Сайфутдин 
аксияи умумивилоятии “Рӯзи 
ёдоварӣ” баргузор гардид.

           ҲАМАДОНӢ.

Дар ҷамоати деҳоти 
Даштигуло корҳои ободо-
нию созандагӣ дар доираи 
аксияи ҳизбии “Якҷоя ме-
созем!” бо иштироки фаъо-
лонаи аъзои ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Файзобод” 
амалӣ гардид.           

Сокинони деҳаи мазкур 
ба тозаю озода кардани 
ду тарафи роҳҳо ва сафед 
кардани дарахтони шафа-
ти роҳ машғул гардиданд.

ХУРОСОН.

Дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2 бо ишти-
роки раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи мазкур ва 
намондаи шуъбаи маориф  
амалиёти муштараки "Мак-
таби ман" доир карда шуд.

Дар чорабинии мазкур 
собиқ хатмкунандагони му-
ассиса, падару модарон 
ва омӯзгорон иштирок на-
муда,  вобаста  ба саҳм гу-
зоштан дар корҳои ободонӣ, 
фароҳам овардани шароити 
таҳсил барои  омӯзгорону хо-
нандагон суҳбат намуданд.

БАЛҶУВОН.

Нақшаи муштараки 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба таҳкими 
низоми таълиму тарбия 
дар муассисаҳои таъли-
мии ҳудуди вилояти Хат-
лон мавриди амал қарор 
дорад. Бо ин мақсад дар 
МТМУ №4-и ноҳия бо иш-
тироки вакили Маҷлиси ва-
килони ноҳияи Балҷувон ва 
омӯзгорони соҳибтаҷриба 
миёни наврасон ва ҷавонон 
Соати сиёсӣ гузаронида 
шуда, шахсони масъул во-
баста ба мавзӯъҳои дахл-
дор суханронӣ карданд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ 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 МЕБОШАД.
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«Хонандаи мактаб будам, 
раҳматии бобоям мегуфт, ки 
«Худованд ҳар нафареро ба-
рои анҷоми коре офаридааст. 
Кӯшиш намоед, ки соҳиби 
ин ё он касбу ҳунар гардед». 
Оҳиста-оҳиста бузург шудам, 
суханони бобоям ҳамеша дар 
зеҳнам гардиш мехӯрданд. 
Ҳамсояамон амаки Бахтиёр 
кафшдӯз буд, қариб ҳар рӯз 
пушти хонааш одамон ҷамъ 
мешуданду ӯ пойяфзолҳои 
одамонро медӯхт ва пул кор 
мекард. Ҳунари ӯ ба ман хеле 
писанд омад ва як муддат дар 
наздаш шогирд истодам. Акнун 
соҳиби ҳунари хеш ҳастам», – 
мегӯяд Исматулло Наимов.

Исматулло Наимови 45-
сола, сокини шаҳри Бохтар 
аст. Беш аз 20 сол мешавад, 
ки кафшдӯзӣ мекунад. Мегӯяд, 
ки аввалин бор соли 2014 ба-
рои пайдо кардани ҷойи кори 

муносиб ба Русия рафт. Мис-
ли бархе ҷавонҳо дар дилаш 
тарс набуд, зеро то ҳаде забо-
ни русиро медонист. Бовуҷуди 
ин ҳунар дошт ва дар дилаш 
боварӣ ҳосил мекард, ки ҷойи 
кор пайдо мекунад.

«Дар як коргоҳи пойяфзол-
барории шаҳри Новосибирск 9 
сол фаъолият кардам. Корам 
хуб буд. Хабари бемории мо-
дарам маро ба Ватан овард. 
Охир модар маро таввалуд 
ва бузург кардааст, чаро дар 
вақти беморияш набошам», – 
нақл мекунад ӯ.

Исматулло Наимов ду 
фарзанд дорад, як духтару як 
писар. Ҳунари кафшдӯзиро 
ба писараш омӯзонидааст. 
Ҳоло ягона писараш дар Ру-
сия мисли падараш кафшдӯзӣ 
мекунад. Ду соли ахир аст, ки 
Исматулло дар шафати роҳи 
назди варзишгоҳи марказии 

«Пахтакор»-и шаҳри Бохтар 
кафшдӯзӣ карда, рӯзгори хо-
наводаашро таъмин мекунад.

«Рӯзҳои аввали 
коромӯзиям бисёр мушкил ме-
намуд, дирафш ва кордро ду-
руст дошта наметавонистам. 
Чанд маротиба дастонамро 
захмӣ кардам, вале амаки Бах-
тиёр корамро тавсиф мекард. 
Шояд ҳамон дастгирияҳои 
эшон буд, ки аз омӯхтани ин 
касб даст накашидам. Оҳиста-
оҳиста пояфзолҳои мардумро 
ҳамроҳи устодам медӯхтам ва 
ҳаққи корамро мегирифтам»,- 
мегӯяд кафшдӯз.

Қаҳрамони мо мегӯяд, ки 
даромади беш надорад, вале 
ношукрӣ намекунад. Даро-
мади ҳаррӯзааш гуногун аст, 
тақрибан дар як рӯз аз 50 то 
90 сомонӣ кор мекунад. На 
ҳамаи ин пул ба буҷҷаи хона-
аш меравад, балки аз гӯшаи 
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Ҳунари танӯрсозӣ аз қадиммулайём то ба имрӯз дар бар-
хе аз хонаводаҳои сокинони кишвар сайқал меёбад. Шуғле, 
ки заҳмату баракаташ зиёд асту ба гуфтаи танӯрсозон 
қисми зиёди эҳтиёҷоти аҳли оиларо таъмин мекунанд. 

БАРАКАТ АЗ ОБУ ЛОЙ

Мусалам аст, ки танӯрро 
қариб дар ҳар як хонаводаи 
тоҷик дидан мумкин аст. 
Бархе аз истифодабаран-
дагони танӯр аз паст буда-
ни сифат низ шикоят меку-
нанд, ки ба зудӣ корношоям 
мегарданд.

Раҳматулло Рашидов, 
сокини 53-солаи шаҳри 
Бохтар устои танӯрсоз аст. 
Ин ҳунарро аз бобо ва па-
дараш омӯхта, ба писаро-
наш низ омӯзонида аст. Бо 
мақсади таҳияи ин матлаб 
ба хонаи эшон рафта, ӯро 
бо ду писараш саргармӣ 
кор дидем. Дар ҳавлиаш 
танӯрҳои хурду бузург сохта 
шудаанд. Ҳавлиаш пур аз 
хоку лой буд, ки онро барка-
ти зиндагӣ медонад.

Ба гуфтаи ӯ кори 
танӯрсозӣ мавсимӣ буда, 
аз нимаи моҳи май оғоз 
шуда, то моҳҳои сентябр-

октябр идома мекунад. Дар 
муддати ин моҳҳо устоҳои 
танӯрсоз серташвиш меша-
ванд. Онҳо хоки хушсифат 
ва пашми чорво ҷустуҷӯ 
мекунанд. Танӯр танҳо 
бо хоки сурх сохта меша-
вад. Қаҳрамони матлаби 
мо чунин хокро аз кӯҳ ва 
пуштаҳои шаҳри Левакант 
ва ноҳияи Хуросон дасраст 
мекунад.

ТАРЗИ
СОХТАНИ ТАНӮР

«Нахуст хокро дар 
дегҳои калон андохта, бо 
об мешӯем, то хок аз қум 
тоза шавад. Сипас пашми 
гусфанду буз ва думи говро 
майда карда, бо лой омехта 
мекунем. Барои онки танур 
сифатан хуб тайёр шаваду 
умри дароз бинад, як рӯз 
лойро нигоҳ медорем. Си-

пас лойро бо пой хелида, 
мувофиқ ба андозаи танӯр 
онро қисм ба қисм ҷудо кар-
да, мечаспонем. Борои онки 
танӯр гирид ва мустаҳкам 
ояд, бо асбобҳои махсуси 
чубин таъмир мекунем», –
мегӯяд танӯрсоз.

ЧӢ БОЯД КАРД, КИТАНӮР
УМРИ ДАРОЗ БИНАД?

Имрӯзҳо дар шафати 
баъзе роҳҳо танӯрҳои сох-
ташударо вомехӯрем. Яқин 
аст, ки ин ҳунари қадимӣ 
рушд кардааст. Аммо чуно-
не, дар боло зикр кардем, 
бархе аз истифодабаран-
дагон аз кори дастии баъзе 
танӯрсозон гила мекунанд, 
ки танӯрҳояшон зуд ха-
роб мешаванд. Вале устои 
танӯрсоз Раҳматулло Ра-
шидов мегӯяд, ки барои 
онки танӯр умри дароз би-
над, онро дар замин бояд 
хуб шинонанд, гирдашро бо 
хишти лойӣ девор кунанд. 
Тақрибан ду рӯз майда-май-
да оташ монанд, то танӯр 
хуб пухта расад. Агар ҳамин 
қоидаҳо пурра риоя шавад, 
танӯр то 8 сол умр мебинад. 
Мо шоҳид ҳастем, ки бархе 
аз истифодабарандагон чу-
нин нозукиҳоро риоя накар-
да, баъди як ё якуним соли 
истифодабарӣ аз танӯрҳои 
сохта гила мекунанд. Акнун 
ба ҳар як харидор чунин 

қоидаҳоро мефаҳмонем.
Вақте мо дар ҳавлии 

акаи Раҳматулло Рашидов 
қарор доштем, харидорон 
меомаданду мерафтанд. 
Бо яке аз онҳо, ки худро 
Фотима Займуддинова, 
муаррифӣ кард, суҳбат кар-
дем. Ӯ гуфт, ки танӯрҳои 
сохтаи Раҳматулло сифати 
хуб доранд.

«6 сол пеш аз ҳаминҷо 
танӯр харида будам ва то 
ҳол истифода бурда ис-
тодаам. Танур накафид 
ва тез гарм мешавад. 
Танӯрҳояш хуб ҳастанд. 
Ҳоло ҳамсояамро овардам, 
то ки аз инҷо танӯр биха-
рад», – мегӯяд харидор.

ТАНӮРСОЗӢ ЯГОНА
МАНБАИ ДАРОМАД

Ин марди пуртаҷриба 
танӯрсозиро ягона манбаи 
даромад медонад, зеро 7 
фарзанд – 5 духтару 2 пи-
сарро аз ҳамин ҳисоб бузург 
кардааст. Мегӯяд, боре ҳам 
ба муҳоҷирати меҳнатии 
хориҷи кишвар нарафта-
аст. Дар 6 моҳи гармӣ бо 
бачаҳояш танӯр месозанд 
ва фурӯши онҳо қариб аз ин 
мавсим то мавсими оянда 

идома мекунад. Дар як рӯз 
имкон доранд то 3 танӯр со-
занд.

«Ҳамаи кори мо харҷ 
дорад, мошин фармоиш 
дода, хокро аз минтақаҳо 
меорем. Пашми гусфанд 
ва думи гов мехарем. Ило-
ва бар ин меҳнат сарф ме-
шавад. Ҳамаи инро нигоҳ 
карда, нархро муайян меку-
нем. Танӯрҳои мо аз 120 то 
200 сомонӣ арзиш доранд. 
Корам хуб аст, рӯзгорамро 
таъмин мекунам. Шукр, 
ки соҳиби чунин ҳунар 
ҳастам», – ироа дошт Р. Ра-
шидов.

Мусоҳиби мо мегӯяд, ки 
ҳанӯз хонандаи мактаб буд, 
ки бобову падараш танӯр 
месохтанд ва аз гӯшаи лойи 

онҳо гирифта, ӯ низ танӯр 
месохт. Завқи ин ҳунари 
қадимӣ аз ҳамон вақт дар 
дилаш маскан гирифт. Маҳз 
ҳамин таҷрибаи ғанияш аст, 
ки харидорон танӯрҳои сох-
таашро баҳои хуб медиҳанд 
ва ҳато аз ноҳияҳо омада, 
харидорӣ мекунанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

АЗ РЎЗГОРИ СОЊИБЊУНАР

он маҳсулоти зарурии барои 
кафшдӯзиашро харидорӣ 
мекунад. Исматулло Наи-
мов дар инҷо дӯкони махсуси 
пояфзолдӯзӣ надорад. 

Мегӯяд, ки то ҳол модараш 
бемор аст. Бемории модар Ис-
матуллоро дигарбора нагзошт, 
ки ба муҳоҷират биравад. 

–Ба наздики писарамро хо-
надор мекунам ва хушҳолам, 

ки бо самараи дастранҷи хеш 
тӯйи фарзандамро барпо ме-
намоям. Ман имрӯз аз давлати 
соҳибистқлол ва Сарвари дав-
лати хеш ифтихор мекунам, ки 
мамлакатамон рӯз аз рӯз обо-
ду зебо гардида истодааст, – 
мегӯяд Исматулло Наимов. 

 
Амонҷон МУҲИДДИНОВ,

“Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб№21 02.06.2022 «Ҳамрози халқ» 5

Райҳонгул Қурбонова, 
саромӯзгори кафедраи 
рӯзноманигории Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав мегӯяд, ки пас аз чандин 
моҳи таҳсил хонанда ва омӯзгор 
ба истироҳат ниёз пайдо меку-
нанд. Албатта, таътили тобисто-
на ба манфиат аст, зеро дар ин 
давра хонандагон метавонанд 
ҷисман ва рӯҳан истироҳат на-
моянд.

Ба гуфтаи ӯ баъзан дар вақти 
таътил беназорат мондани 
кӯдакону наврасон ба мушоҳида 
мерасад.  

 Райҳонгул Қурбонова аз да-
вараи мактабхонии худ қисса 
карда, гуфт, ки “Хуб дар ёдам 
монда, ки дар таътили тобисто-
на падарам бароямон ҳаргуна  
китобҳои ҷолиб дастрас менамуд.
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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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Ҳар сол, баъд аз анҷоми соли хо-
ниш таътили тобистонаи хонандагон 
оғоз меёбад ва мақсад аз таътил 
бояд истироҳату фароғат ва судман 
гузаронидани ин айём бошад.   

ТОБИСТОН ФАРО РАСИД. ТАЪТИЛ 
ЧЇ ГУНА СИПАРЇ МЕШАВАД?

Райҳон растании бӯстонии 
маълум аст. Мизоҷаш дар 
дараҷаи якум гарм ва дар 
дувум хушк аст.

Хислатҳои шифобах-
ши Райҳон: инро бихӯранд, 
гиреҳҳои майнаро мекушо-
яд, варамҳои ҳамаи узвҳоро 
таҳлил медиҳад: дилтапак 
(дилбозӣ), сустӣ ва заъфи 
меъдаро шифо мебахшад, 
инчунин бодҳои ғализро 
таҳлил медиҳад.

Оби барги Райҳонро бо 
шакар ширин карда биёшо-
манд, дарди узвҳои даруни 
сина, дамкӯтаҳӣ ва сурфаро 
дафъ мекунад. Райҳонро би-
хоянд ё оби онро дар даҳан 

гардонанд, ҷӯшиши даруни 
даҳанро, ки пухтани даҳан 
низ меноманд, дафъ месо-
зад.

Райҳонро як шаб дар об 
тар карда, баъд он обро биё-
шоманд, узвҳои баданро, ки 
гарм бошанд, ба сардӣ мео-
варад ва онҳоро қувват ме-
бахшад.

Бӯйидани райҳон дарди 
сареро, ки аз гармӣ бошад 
ва инчунин дар вақти сафар 
дарди сар ба ҳам расида 
бошад, таскин медиҳад; ил-
лати ваборо дафъ мекунад. 
Аз бӯйи райҳон ҷонварони 
зиёнкор мегурезанд. Тухмаш 
барои ҳамаи мизоҷҳо фо-

рам аст, зеро ин дар мизоҷ 
мӯътадил мебошад.

Огоҳ кунем, ки кӯфтани 
тухми райҳонро ҳангоми тар-
киб додан бо дигар давоҳо, 
табибон манъ кардаанд ва 
инчунин барои табобат лу-
оби он низ даво мебошад, 
вале ин қисмаш дар вақти 
кӯфтан барҳам мехӯрад. 
Инро муаллифони кито-
би «Кифояи мансурӣ» ва 
ғайра қайд кардаанд, ки дар 
кӯфтаи тухми райҳон қуввати 
манъкунанда ва қабзиятовар 
зиёд мебошад, ва кӯфтаи 
онро ҳангоми исҳол истеъ-
мол намоянд, раво мебошад. 
Беҳтар аст агар кӯфтаи онро 

Дастурдиҳӣ

Ҳеҷ аз хотир на-
меравад, ки замоне 
синфи 7-умро хатм 
кардам, падарам кито-
би “Духтари оташи”-и 
Ҷалол Икромиро ба-
роям туҳфа намуд ва 
дар давраи таътили 
тобистона ин китобро 
давоми ду моҳ бо шавқ 
мутолиа намудам. 

Ин таътил бароям 
хотирмон ва пурман-
фиат буд ва то ба ҳол 
қаҳрамонҳои ин асар 

дар зеҳнам нақш бастанд. 
Як хотираи дигар аз дав-

рони мактабхониям ин аст, ки 
бори аввал ҳамроҳи волидон ба 
зодгоҳи бобоям ба ноҳияи Шам-
сиддин Шоҳин сафар кардем, ки 
аз дидани кӯҳои сарбафалак ва 
дашту манзараҳои зебои он шо-
диям ҳаду канор надошт. 

Хуб аст, ки агар дар таътили 
тобистона падару модарон фар-
зандони худро ба маконҳои зебо 
бурда, ҳамроҳ сайру сайёҳат 
намоянд, то ҷаҳонбиняшон ва-
сеъ шуда, хотираҳои нек ба худ 
бигиранд”,– мегӯяд  Райҳонгул 
Қурбонова.

Ҳамчунин, ба андешаи Гулрӯ 
Мурватова, омӯзгори фанни за-
бон ва адабиёти тоҷики муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумии 

рақми №54-и ноҳияи Кӯшониён 
баҳри баланд бардоштани до-
нишу малакаи хонандагон ме-
бояд дар таътили тобистона 
онҳоро ба истироҳатгоҳ ва ё ин 
ки ҷойҳое сафарбар кард,  ки 
бори нахуст мебинанд.   

  – Ба хотири пурманфиат гу-
заштани давраи таътили тоби-
стона ҳамроҳи волидон аз осор-
хонаи вилоятӣ дидан намуда, 
ба таърихи  нигораҳо он ошноӣ 
пайдо намудем, ки то имрӯз дар 
хотирам нақш бастааст.  

Имрӯзҳо ҳамин анъана 
дар оилаи мо ҷорӣ буда, дар 
давраҳои таътил якҷо бо фар-
зандон аз маконҳои таърихӣ 
дидан  карда, кӯшиш менамоем, 
ки ин давраро хотирмон гузаро-
нем, – гуфт Гулрӯ Мурватова.

Ҳамсуҳбати дигари мо 
омӯзгор Сангимурод Шарифов 
мегӯяд, ки волидйн бояд ба-
рои хонандагон шароити хуби 
истироҳат муҳайё намоянд. 
Ӯ ба ёд овард, ки дар яке аз 
таътилҳои тобистона ҳамроҳи 
устодону ҳамсинфон ба тамо-
шои мавзеи  Чилучорчашама 
сафарбар шудаанд. Табиати 
нотакорори ин мавзеъ, аз ҷумла 
обҳои мусаффои чашмаҳо ва 
моҳиҳои зебои он то ба имрӯз 
дар хотирааш нақш доранд.   

Бинобар иттиллои Давлат 
Сафаров, сармутахассиси Раё-

сати маорифи вилояти Хатлон 
айни замон дар сатҳи вилоят 
5 истироҳатгоҳи беруназшаҳрӣ 
фаъолият  менамоянд, ки таъ-
миру тармими онҳо аз ҳисоби  
маблағҳои  ҷудонамудаи 
мақомотҳои иҷроияи маҳаллии 
шаҳру ноҳияҳои идома дорад.

Масалан,дар истироҳатгоҳи 
беруназшаҳрии «Шарора» - и 
дар мавзеи Муъминободбудаи  
шаҳри  Кӯлоб бо ҷалби 120 на-
фар, «Шифобахш» - и ноҳияи 
Вахш барои 100,  «Офтобак» 
- и дараи Пехои шаҳри Норак 
барои 120, «Насими Фархор» 
- и ноҳияи Фархор барои 35 ва 
истироҳатгоҳи «Истиқлол»-и  
назди Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб дар ноҳияи Муъминобод  
барои 70 нафар кӯдакону навра-
сон омодагиҳо рафта истодааст.

Инчунин, сафарбар намуда-

ни кӯдакон ба истироҳатгоҳҳои 
берун аз ҳудуди вилоят, аз 
ҷумла «Чангоб», «Ҳамсафар», 
«Қаратоғ», «Файзи Истиқлол», 
»Ширкент», «Обшорон», 
«Шоҳин», «Насими кӯҳсор», 
«20 – солагии Истиқлол», 
«Барқчиён» ва истироҳатгоҳҳои 
вилояти  Суғд дар назар дошта 
шудааст.

 Имрӯз, ки давраи таътили 
тобистонаи хонандагон фаро 
мерасад, волидайнро мебояд 
нисбати давраи таътили фар-
зандони худ масъулияти хос-
са дошта бошанд, то ин давра 
барои онҳо хотирмону пурман-
фиат сипарӣ шавад ва як умр 
хотираҳои нек дар ёдашон боқӣ 
бимонад.   

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

РАЙҲОН ДАР «КАНЗИ ШИФО» 

бо шилми бодомҳо    ҳамроҳ    
карда   биёшоманд,  бар  
зидди     рафтани    дарун      
хеле   мувофиқ   аст.   Инчу-
нин    дар    об     ҷӯшонида,   

он обро бинӯшанд ҳам, дар 
ин бобат хуб аст. 

                                                                            
Гирдоваранда З. Бозорова

Аз сомонаи ansor.info
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Ифтитоҳи гулгашти ҳизбӣ бо дастрасии Интернети рой-
гон, ки бо иқдоми навбатии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демокртии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон амалӣ гардид, аз 
рӯйдодҳои муҳими соли равон арзёбӣ мегардад, ки ба хотири 
таъмину дастрасии мардум ба воситаҳои муосири алоқа нига-
ронида шудааст. Тавре дар маросими кушодашавии гулгашти 
ҳизбӣ иброз гардид, ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои барномавии 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Паёми Пешвои муаззами 
миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин, 
бо мақсади иҷрои ташаббусҳои ободонию созандагӣ фароҳам 
овардани шароиту имкониятҳои хизматрасонии рақамӣ аз зум-
раи ташаббусҳоест, ки баҳри рушду ташаккули зеҳнӣ ва баланд 
бардоштани маърифатнокии ҷавонон нигаронида шудааст.

Ҳаминак, ҳафтаи дуввум ме-
шавад, ки аз субҳи барвақт то 
шомгоҳон дар гулгашти ҳизбӣ 
ва нишастгоҳҳои ҳудуди он 
даҳҳо нафар донишҷӯёну со-
кинони касбу кори гуногун бо 
истифода аз хизматарсонии 
ройгони Интернет аз хабару 
рӯйдодҳои олам воқиф гарди-
да, донишу ҷаҳонбинии худро 
такмил медиҳанд. Як гурӯҳ 
донишҷӯёни Коллеҷи хусусии 
тиббии “Даво” дар шаҳри Бох-
тар, бо қаноатмандӣ аз ташаб-
буси ҳизбӣ ҷиҳати дастрасии 
ройгони ҷавонон ба алоқаи Ин-
тернет, “Гулгашти ҳизбӣ”-ро аз 
мавзеъҳои дӯстдоштаи ҷавонон 
мешуморанд, ки бо ворид шудан 
ба ҳудуди фарогирии Интернети 
ройгон, ба сарчашмаҳои беохири 
илму иттилооти лозим дастрасӣ 
пайдо мекунанд. Алъон тариқи 
интернет аз китобу адабиётҳои 
илмии тиббӣ баҳравар шуда, 

ба мавзӯъҳои сиёсӣ ва ҳар гуна 
даъвату баҳсҳои бемаънӣ ворид 
намешавем, зеро дар ин хусус, 
он қадар фаҳмишу таассурот 
надорем, – мегӯянд донишҷӯён.

Дар ҳамин ҳол Шаҳодат 
Сафарзода, донишҷӯи бахши 
ғоибонаи Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав 
изҳор медорад, ки фароҳам 
овардани дастрасии ройгони 
сокинон ба алоқаи интернетӣ 
имкон медиҳад, ки ҷавонон бо 
баҳрабардории бештар аз ола-
ми иттилоот ва адабиётҳои 
фаровони илмиву соҳавӣ до-
нишу касбияти худро такмил 
дода, дар ободиву пешрафти 
Ватани худ саҳми бештар гузо-
ранд. Аз ин хотир, дар ростои 
ин гуна ташаббусҳо ба хотири 
пешрафту рушди зеҳнӣ, мо со-
кинони шаҳри Бохтар, бояд 
насли худогоҳро дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ ба воя бирасонем, 

ГУЛГАШТИ ЊИЗБЇ-ТАШАББУСЕ, КИ ДАСТГИРЇ МЕБОЯД

ки дар олами маҷозӣ низ ҳомии 
манфиатҳои миллату давлати 
худ буда, нагузоранд, ки ҳарзаву 
иттилооти ғаразноки бадхоҳону 
душманони Ватани мо бе ҷавоб 
бимонад.

Дар ҳамин ҳол, роҳбарияти 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон бо амалӣ на-
мудани ин ташаббуси ояндасоз 
интизор доранд, ки ҷавонон дар 
ростои азбар намудани илму их-
тисос бо истифода аз воситаҳои 
муосири иттилоотӣ дар қиболи 
гурӯҳҳои ифротӣ ва дигар душ-
манони миллату давлатӣ фа-
ъолона муқовимат дошта, ба 
бадхоҳони Ватани мо посухи са-
зовор хоҳанд дод. 

– Гулгашти ҳизбӣ бо дастра-
сии Интернети ройгон, ки дар 
ҳамкорӣ бо ширкати ватании 
«TojNet» дар шафати бинои маъ-
мурии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон (ш.Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ 47) роҳандозӣ гар-
дид, нахустин ташаббус дар 
самти фароҳам овардани 
имкониятҳои мусоид ҷиҳати 
самаранок истифода бурдани 
лаҳзаҳои истироҳатӣ арзёбӣ 
мегардад. Интизор меравад, ки 
минбаъд ин гуна ташаббусҳои 
ояндасозӣ дар дигар макону 
мавзеъҳои фароғатии маркази 
вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он 
анъана хоҳад шуд. 

Ташаббуси мазкур бо 
мақсади фароҳам овардани 

шароити мусоид ба ҷавонон, 
аз ҷумла, донишҷӯён барои 
дастрасии Интернети ройгон 
ҷиҳати такмили сатҳи дониш ва 
иҷрои корҳои маҷозӣ, ҳамчунин, 
ба сокинони шаҳри Бохтар 
ҷиҳати истироҳати бофароғат 
ва пурмаҳсул дар муҳити орому 
осоишта мебошад. 

Дарвоқеъ, дар Рӯзи 
Ҷавонони Тоҷикистон ифтитоҳ 
ёфтани гулгашти ҳизбӣ рамзи 
таваҷҷуҳи ҷиддии масъулони 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
нисбат ба неруи ҷавонон арзёбӣ 
мегардад, ки ҳудуди 30% аъзои 
ҳизбро ташкил дода, дар тамо-
ми чорабиниҳои сатҳи гуногун 
фаъолона ширкат меварзанд. 
Бояд зикр намуд, ки ҷиҳати 
вокунишҳои сазовор додан ба 
бадгӯёни миллату давлат мо 
неруи ҷавони Тоҷикистонро до-
нишу маълумотҳои саҳеҳ ва 
салиқаи баланди суханварӣ ме-
бояд. Бинобар ин, ҷавонон ба 
хусус, донишҷӯёни муассисаҳои 
касбии маркази вилоятро мебо-
яд, ки бо истифодаи самараноки 
чунин имкониятҳои барояшон 
фароҳам гардида, донишҳои ху-
дро такмил дода, дар баробари 
хизмати содиқона ба Ватан, боз 
дар сангари ҳуҷумҳои иттилоотӣ 
ҷиҳати ҳифозат аз арзишҳои 
миллату давлатдориамон низ 
дар сафи пеш бошанд.

Тавре Меъроҷ Ғуломов, му-
дири шуъбаи кор бо ҷавонони 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон иброз медорад, таъсиси 
нуқтаҳои таъмини интернети 
ройгон дар тамоми гулгашту 
хиёбонҳои марказҳои маъму-
рии шаҳру ноҳияҳо ва вилоят 
муҳиму зарурӣ мебошад. Аз 
ин рӯ, хуб мешуд дар пайравӣ 
аз ин иқдом роҳбарияти ди-
гар идораву ташкилотҳо дар 
ҳудуди мувофиқи коргоҳи хеш 
барои ҷавонон чунин шароиту 
имкониятҳоро фароҳам ова-
ранд. 

- Хуб мешуд, фаъолони 
ҳизб, ки дар тамоми идораву 
ташкилотҳо ва секторҳои гуно-
гуни ҷамъиятӣ кору фаъолият 
доранд, барои таъмини шаро-
иту имкониятҳои истифода-
барии интернети ройгон дар 
боғу майдонҳои истироҳативу 
фарҳангӣ саҳми арзандаи худро 
гузоранд. Зеро, бо амалӣ на-

мудани ин ташаббус шумораи 
истифодабарандагони алоқаи 
интернети ройгон дар марказҳои 
маъмурӣ даҳҳо баробар ме-
афзояд, ки ин ба мо имкон 
медиҳад, то дар татбиқи дастуру 
супоришҳо дар Анҷмуани 13-уми 
ҲХДТ ироа намудаи Раиси муаз-
зами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон гомҳои устувор гузошта 
бошем.

Аз ин лиҳоз, таҳти шиори 
“Интернет барои пешрафт ва 
зиндагии шоистаи мардум” таъ-
сис додани гулгашти ҳизбӣ ва 
фароҳам намудани шароитҳои 
истифодаи ройгони алоқаи 
интернет барои сокинон дар 
татбиқи ҳадафҳои пешгирифтаи 
роҳбарияти ҳизб дар самти ис-
тифодаи васеи ВАО ва шабакаи 
Интернет дар таҳкими фаъо-
лияти тарғиботӣ нақши ниҳоят 
муҳим мегузорад. Зеро, дар 
асоси яке аз бандҳои Қарори 
Анҷумани 13-уми ҲХДТ “Дар 
бораи ҳисобот оид ба фаъоли-
яти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар солҳои 2014-
2019 ва вазифаҳои минбаъдаи 
сохторҳои ҳизбӣ барои солҳои 
2020-2025” чунин омадааст: “Фа-
ъолияти худро дар муқовимат 
бо хатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ, 
пешгирӣ кардани шомилшавии 
ҷавонон ба созмону ҳаракатҳои 
террористиву экстремистӣ ва 
эмин нигоҳ доштани онҳо аз 
таъсири омилҳои номатлуб бо 
истифодаи васеъ аз усулҳои 
иттилоотонӣ ва пешгииркунан-
да бо таври ҷиддӣ вусъат бах-
шанд, масъалаҳои марбут ба 
ҷавононро дар доираи фаъоли-
яти кумитаҳои кор бо ҷавонон 
ва варзиш, кор бо занон ва 
оила ва рушди сайёҳӣ, инчунин 
Ташкилотҳои ҷамъиятиии “Со-
зандагони Ватан”,”Пайравони 
Пешвои миллат” ва Иттифоқи 
ҷавонони Тоҷикистон пайваста 
таҳкиму тавсеа бахшанд”.

Сироҷудин Нурхонов, 
соҳибкори ҷавон, ки ба интиқолу 
тиҷорати меваю сабзавоти 
вилояти Хатлон ба бозорҳои 
шаҳри Душанбе машғул аст, 
фавқуллода дар маросими 
ифтитоҳи гулгашти ҳизбӣ ишти-
рок намуда, иқдоми роҳбарияти 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлонро шоёни таҳсин 
мешуморад. Ба гуфтаи ӯ толи-
билмони маркази вилояти Хат-

лон, ҷавобан ба ин дастгириву 
ғамхориҳо бояд аз имкониятҳои 
барояшон муҳайёгардида 
оқилона истифода намоянд. 
Зеро дар шароити кунунӣ, ки 
иддае аз нохалафон аз хориҷи 
кишвар истода, нисбати мил-
лату давлати мо бадгӯӣ меку-
нанд, ҷомеаи мо ба наслҳои аз 
лиҳози худогоҳиву донишҳои 
гуногнуҷабҳа муҷаҳҳаз ниёз до-
рад. Шояд бо саҳми бевоситаи 
соҳибкорони ватандӯсту фа-
ъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки 
аксарият аъзо ва ҷонибдори 
ҲХДТ мебошанд, теъдоди чунин 
гулгашту мавзеъҳои истироҳатӣ-
фароғатӣ таъмин бо алоқаи 
интернети ройгон зиёд шуда, 
ҷавонони мо дар дифоъ аз 
ному обурӯи Тоҷикистон дар 
шабакаҳои интернетӣ фаъолона 
иштирок намоянд.

Аз сӯи дигар, дар радифи 
таъмини шароиту имкониятҳо 
ҷиҳати дастрасии осони мар-
дум ба алоқаи интернет, боз 
ҳам хизматрасонии ройгон, 
муҳим ва зарур аст, ки дар тар-
бия ва омодагиии насли на-
врас ба олами маҷозӣ аз ҳар 
вақта дида таваҷҷуҳи дучанд 
дошта бошем. Зеро андешида-
ни тадбирҳои судманд ҷиҳати 
ташаккули афкори ҷавонон 
дар рӯҳияи арзишҳои милливу 
фарҳангӣ, мо шабакаҳои интер-
нетиро ҳамчун василаи муҳими 
муборизаи дастаҷамъонаи 
ҷомеаи Тоҷикистон алайҳи душ-
манони миллату давлат ва дигар 
гурӯҳҳои ифротгарову хатарзо 
истифода хоҳем намуд.

Хулоса, дар маркази ви-
лояти Хатлон шаҳри Бохтар, 
ки муассисаҳои таҳсилоти ми-
ёнаи умумӣ ва оливу миёнаи 
касбӣ зиёданд, талабот ба 
хизматрасониҳои алоқаи интер-
нет хело ҳам зиёд буда, ташкили 
мавзеъҳои истифодаи ройго-
ни “Интернет” аз ташаббусҳои 
ояндасоз дар самти тарбияи 
маънавии насли ҷавон арзёбӣ 
мегардад. Биноан, вобаста 
ба талаботи рӯзафзуни шаҳр 
саҳмгузорӣ баҳри фароҳам на-
мудани дастрасии осону рой-
гони мардум ба хизматарсонии 
Интернет идомаи ташаббусҳои 
ояндсози Раиси муаззами 
ҲХДТ дар самти рушди зеҳнии 
ҷавонон арзёбӣ мегардад. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
  “Ҳамрози халқ”
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Ҳусния Шоимова аз зумраи занони ҳунарманди чирадастест, 
ки бо истеъдоди волои заргариаш дар ҷомеа обрӯи хоса пайдо 
карда, ӯро ҳамчун зани ҳунарманди заргар дар вилояти Хатлон 
ва берун аз он мешиносанд. Ӯ ҳунари заргариро ҳанӯз аз овони 
кӯдакӣ аз модараш омӯхтаву дар ин ҷода садҳо нафар шогир-
донро тарбия кардааст, ки имрӯз номбардори касби устоданд ва 
аз ин ҳисоб рӯзгорашонро пеш мебаранд. 

Роҳнамо

Пешаи заргарӣ аз гузаш-
тагонамон, яъне аз бобову 
бибиҳоямон ба мо мерос мон-
дааст ва мо наберагону абе-
рагон ин мероси гаронбаҳои 
аҷдодонамонро то имрӯз идома 
дода истодаем. Ман ҳам касбам-
ро ба фарзандон омӯзондам, ки 
онҳо идомадиҳандаи рисола-
ти мо дар зиндагӣ хоҳанд шуд. 
Хушбахтона, фарзанди калони-
ям Сулҳия Ғоибова ба гирифта-
ни гранти президентӣ мушарраф 
шуда, дар чандин чорабиниҳои 
сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва 
берун аз он бо маснуоти зарга-
рие, ки маҳсули дасти худи ӯст, 
ширкат варзида, соҳиби ифти-

хорномаву сипосномаҳо гарди-
дааст, ки ин барои аҳли оилаи 
мо мояи ифтихор аст, – мегӯяд 
Ҳусния Шоимова. 

Касби заргарӣ, гарчанде 
кори мардон бошад ҳам, бароям 
ҳамчун зан душворӣ надорад. 
Баръакс ин шуғли дӯстдоштаи 
ман мебошад ва худро хушбахт 
меҳисобам, ки ин пешаро аз гу-
заштагонамон ба наслҳои оян-
даи худ мерос хоҳем гузошт. Чи 
тавре ҳамагон огоҳӣ дорем, дар 
ҳама давру замон, хусусан дар 
шароити имрӯза занонро касбу 
ҳунар мебояд, то дар шебу фа-
рози рӯзгор худкифо бошанд. 
Зеро, нафаре, ки касбу ҳунар 

Имрӯз Исмоил Шафиевро ба 
некӣ ёд мекунанд, гарчанде дур 
аз дидаҳо бошад ҳам дар қалби 
мардум ҷойгаҳи хосса дорад.   

Фарзандон ӯ худро вазифа-
дор донистанд, ки хона-музейе 
ташкил кунанд, ки корномаи па-
дар ҳар лаҳза пеши назарашон 
бошад ва ё агар ба нафаре маъ-
лумоте оид ба қиблагоҳи эшон 
лозим ояд, пайдо карда таво-
нанд. Ҳар имконоте, ки доштанд 
саъй карданд ва нигораҳои аз 
падармондаро гирд оварданд.  
– Ростӣ, ин хизматҳои мо пеши 
заҳматҳои падари бузургворам 
ҳеҷ аст, аммо барои таскини қалб 
саъйу кӯшишеро то қадри имкон 
ба ҷо овардем, – мегӯяд писари 
хурдияш Дилшод Шафизода.

Тавлиди ӯ ба 5 июни соли 1946 
рост меояд. Давоми умри пурба-

ракати худ дар деҳаи Баҳодурони 
Ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри 
Левакант зиндагӣ кард. Факул-
таи иқтисодии Донишгоҳи мил-
лии Тоҷикистонро бо ихтисоси 
иқтисодчӣ  хатм намуд.

Хизмат ба Ватанро шара-
фи бузур медонист, аз аскари 
қаторӣ то ба рутбаи полковники 
захиравии Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон расидааст. 

Фаъолияти корияш аз соли 
1965 ҳамчун корманди Ҷамъияти 
матлубот оғоз гашта, дар 
вазифаҳои гуногуни ин соҳа со-
лиёни зиёд хизмат кардааст, аз 
ҷумла ба ҳайси ҷонишини якуми 
раиси Кумитаи амволи давла-
тии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва директори Агентии 
таъминоти амволи махсуси назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ПЕШАВАРИ МЕРОСИ НИЁГОН

Исмоил Шафиев нафаре буда, ки 
таҷрибаи зиндагӣ, рафтору гуфтору 

кирдораш лоиқ ба омӯзишу пайравист. 
Зиндагиномаи ӯ барин шахсиятҳо барои 

ҷомеа, махсусан баҳри ҷавонон сабақи 
омӯзанда ва роҳнамое хоҳад буд.

ЁДИ НЕК

дорад, дар зиндагӣ дастнигару 
муҳтоҷ ба касе намешавад. 

Боиси қаноатмандист, 
ки таҳти сиёсати фарҳанг-
парваронаи Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соли 
2018 “Соли рушди ҳунарҳои 
мардумӣ”, солҳои 2019-2021 
ҳамчун “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 
ва солҳои 2022-2026 “Солҳои 
рушди саноат” дар кишвар эъ-
лон гардид. Ин ташаббусҳои 
созанда барои мо, пешбарони 
ҳунарҳои мардумӣ ҷиҳати рушду 
эҳёи анъанаҳои неки ниёгон та-
кони ҷиддӣ бахшид. Бо рӯйи кор 
омадани ташаббусҳои нав тӯли 
ин солҳо дар мамлакатамон дар 
ҳама самтҳо, аз ҷумла, ҳунарҳои 
мардумӣ дигаргуниҳои куллӣ ба 
вуқӯъ пайваста, сатҳи зиндагии 
сокинон ба маротиб боло рафта 
истодааст. 

Мо мардуми шарафман-
ди тоҷикро мебояд, ки бо 
шукргузорӣ аз дастгириву 
ғамхориҳои Роҳбари давлат 
саъю талош намоем, ки бо даст 
додани шароиту имкониятҳо 
барои рушди соҳаи саноат дар 
гӯшае дӯкон ё ин ки коргоҳҳои 
истеҳсолиро бо таъмини ҷойҳои 
корӣ барои корҷӯён фароҳам 
оварда, бо ин васила дар 

татбиқи дастуру ҳидоятҳои 
Роҳбари давлат саҳмгузор бошем. 

Айни замон ман бо ҳамроҳии 
шогирдонам корро дар муҳити 
хона пеш бурда истодаем. 
Воқеан, пешбурди ҳунарҳои 
мардумӣ дар шароити хона 
аз таҷрибаи судмандест, ки 
дар таъмини сокинон деҳот 
бо ҷойи кору шуғлҳои музд-
нок нақши муассир мегузорад. 
Зеро, вақте мизоҷ ё харидор 
барои фармоиш додани дилхоҳ 
намуди маснуоти заргарӣ, ба 
мо ҳунармандон муроҷиат ме-
кунад, кӯшиш менамоем, ки 
фармоишҳоро сари вақту бо 
сифати баланд омода намо-
ем. Аз сӯи дигар, нарху навои 
ҳақмузди моро худи харидорон 
маълум мекунанд. Маҳсулоти 
истеҳсолнамудаи мо бо истифо-
да аз технологияи муосире, ки 
аз Ҷумҳурии Халқии Хитой во-
рид карда шудааст, таҳия карда 
мешавад. Дастранҷҳои мо ас-
лан барои тӯҳфаҳои идона ба-
рои наварӯсон ва соҳибҷашнҳо 
ҳамчун армуғон пешниҳод карда 
мешавад, – мегӯяд ҳунарманд 
Ҳусния. 

– Дар оянда кӯшиш дорам 

низ. Дар вазифаи раиси шаҳри 
Сарбанд (имрӯза Левакант) ва 
ноҳияи Ғозималик (имрӯза Хуро-
сон) фаъолият кардааст. 

Исмоил Шафиев аз 
аввалинҳое буд, ки ба узвия-
ти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон шомил гаштааст ва 
шаҳодатномаи ҳизбияш таҳти 
раҷами 000025 сабт шудааст. 

Дар солҳои ахири зиндагӣ 
ба ҳайси раиси Шӯрои 
собиқадорони Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон фаъолият мекард.  

 Дӯстон ба некӣ ёдаш меку-
нанд, ки тамоми вуҷуду ҳастияш 
барои ободӣ ва пешрафти 
Тоҷикистон буд. 

–Истеъдоди баланди роҳбарӣ 
дошт. Ба ҳеҷ кас сухани қабеҳ на-
мегуфт. Дар он ҷойҳое кор кард, 
ки дар ҳоли таназзул қарор до-
штанд, аммо ӯ обод кард, пеш-
рав намуд. Вай як ҳиссиёт ва 
диди баланди хештаншиносӣ ва 
ватанхоҳӣ дошт. 

Ҳарчанд дар мансаб боло 
мерафт, ҳамон андоза хоксор 
мешуд. Мансаб ӯро тағйир на-
дод, баръакс фурӯтан намуд. Ба 
халқу миллат ва Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон би-
сёр содиқ буд.

Ӯ аз ходимони давлатӣ-
сиёсӣ ва ҷамъиятӣ буд, ки дар 
барқарорсозии сохти консти-
тутсионии давлат, пойдории 
истиқлолияту ваҳдати миллӣ 

саҳми арзанда дорад. 
Ташаббускор буд. Дар кадом 

шаҳру ноҳияҳо ва соҳаҳое, ки ба 
ҳайси роҳбар кор карда бошад, 
онҳо аз сатҳи қафомонӣ ба сатҳи 
пешқадамӣ расиданд.  

Инсондӯсту хоксор, саховат-
манд зирак ва одамшинос буд. 
Камбудиро дар рӯйи кас мегуфт.  

  Фарзандони солеҳ ва бообрӯ 
дорад, ки дастуру гуфтаҳо ва 
насиҳатҳои падарро бечунучаро 
иҷро мекунанд. Кам оилаҳоеанд, 
ки фарзандон дар чунин 
вазифаҳои баланди давлатӣ кор 
карда, то ин ҳад дар итоати фар-
мони падар бошанд.

Шахсе буд, ки ҳаққи нону на-
макро пос медошт. Ғурури миллӣ 
дошт ва аз тоҷик будани худ иф-
тихор мекард, – ёдовар шуданд, 
чанде аз дӯстони И. Шафиев. 

Сабти номи хештан бар
          санги хоро шарт нест,
Зинда он номе, ки дар
   дилҳои мардум ҷо гирифт.

Фарзандон бо ифтихор 
мегӯянд, ки ба кадом мартабае 
расида бошем, бо шарофати 
раҳнамоиҳои падар расидаем. 
Аз насиҳатҳои пайвастаи падар 
ёд меоваранад, ки дар муошират 
ба мардум боэҳтиром ва пайи 
амалҳои нек бошанд. Мегӯянд, 
ки дар зиндагӣ падар барояшон 
мактаби бузурге буд ва то рӯзе 
ҳастем, дар хизмати халқу мил-
лат, Роҳбари давлат содиқ ме-
монам, зеро ин ҳама аз насиҳату 
ҳидоятҳои ҳамешагии падар аст. 

М. Акрамов,
“Ҳамрози халқ”

бо пайдо шудани имконият дар 
ҷойи мувофиқ коргоҳ ва нуқтаи 
фурӯши маснуоти заргариро 
таъсис диҳам. Дар баробари 
таъсиси коргоҳу нуқтаи фурӯши 
маснуоти заргарӣ бо боварӣ ме-
тавон гуфт, ки нафарони беко-
ру ҳунарҷӯ метавонанд соҳиби 
ҷойи кор ва ҳунар шаванд. Ман 
ҳамчун зан-модари ҳунарманд 
аз ғамхориҳои Пешвои миллат 
миннатдорам, ки барои мо за-
нону бонувон дар ҳама соҳаҳо 
шароиту имкониятҳои кору зин-
дагиро фароҳам овардааст. 

Дастгириҳои бевоситаи 
роҳбарияти вилояту ҷумҳурӣ 
аст, ки мо занону бонувони 
ҳунарманд, бо шукргузорӣ аз фа-
зои сулҳу ороми кишвар дар чан-
дин намоишгоҳу чорабиниҳои 
вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва сатҳи 
байналмилалӣ иштирок карда 
истодаем. Бо шарофати шароиту 
имкониятҳои фароҳамгардида 
мо ҳунармандони Тоҷикистон 
бо маснуоти заргарӣ, аз ҷумла, 
гӯшвораву ангуштаринҳо, даст-
понаву қулфи гиребон, гардан-
банду зиреҳҳои қадима, қасаба 
барои наврарӯсон бо тарҳи нави 
муосир дар давлатҳои Туркия, 
Федератсияи Русия, Арабистону 
Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Халқии 
Хитой иштирок карда, созовори 
ҷойҳои намоён мегардем. 

Аз суҳбат бо ин ҳунарманди 
асил маълум гардид, ки ӯ дар 
баробари заргар буданаш, ин-
чунин ба соҳибкорӣ машғул аст 
ва пайваста барои муваффақ 
шудан талош намуда истода-
аст. Худро хушбахту саодатманд 
меҳисобад, ки заҳмати софди-
лонааш самараи нек ба бор 
оварда истодаанд.

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”
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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, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова 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) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д

Ҷавоби крассворди ҳафтаномаи №20

ЭЪТИБОР НАДОРАНД

ПАНДИ 

РЎЗ

Ҷавоне хонадор шуд. Рӯзи 
дуввуми хонадорӣ дӯстони 
ҷавон як гӯсфанди пусткан-
даро оварданд. Ҷавон ба 
ҳамсараш амр намуд, ки 
гӯсфанро пӯхта барои ӯ ва 
дӯстонаш таъом омода намояд. 

Зан гӯфт, ки маҳорати 
пӯхтани гӯсфандро надорад. 

Ҷавонмард дар ғазаб шуда 
гӯфт, ки либосҳо ва чизу чо-
раатро ҷамъ куну ба хонаи 
падарат баргард. Ба ман зани 
ноуҳдабаро лозим нест. 

Дипломи ДДК №0119089 рақами қайди №15633, 
ки онро Коллеҷи махсусгардонидашудаи ноҳияи Бох-
тар (имрӯза Кӯшониён) ба Абдураҳимов Умарбек 
Тағойбекович додааст, эътибор надорад.
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Ҷавон занро назди 
падараш оварду гуфт: 
– Аввал ба духтаратон 
пухтупазро омӯзеду 
баъд ба шавҳар диҳед. 

Чун падар қиссаро 
шунид, гуфт: – Боке 
нест, худи ҳозир ман 
бо модараш пӯхтани 
гӯсфандро ба духта-
рамон меомӯзем. 

Бихез, аз оғил як 
гӯсфандро биёр ва 
онро кушта аз пусташ 

ҷудо кун, мо дегу оташдонро 
таёр мекунем. 

Ҷавон гуфт: –  Ман гӯсфанд 
кушта наметавонам. 

Падари духтар гуфт: – Ин 
тавр, ки бошад, бирав, аввал 
ба падару модарат бигӯй, ки 
сараввал ба ту маҳорати мар-
донагиро омӯзанд, пас дар 
маҳорати занонаи ҳамсарат 
айб биҷӯй.

 Чунин аст, ҳолати ҳар яки 
мо, худ комил нестем, вале 
дар ҷустани айби дигарон 
маҳорати баланд дорем.  

Аз марди сигоркаше мепур-
санд:

Чанд сол аст, ки сигор ме-
кашед?

Мард мегӯяд:
30 сол шуд.
 Кинояомез мегӯяд:
Дар  ин  солҳо пули як са-

молёт ҷамъ мекардед.
Мард дар ҷавоб: 
Шумо сигор мекашед?
–  Не.
Ин тавр бошад самолёта-

тон дар куҷост? 
                     **** 
-Ҳа Валибой, табъат ги-

рифта барин. 
-Напурс, Алибой, напурс, 

писардор шудам. 
-Мард писардор шавад дар 

куртааш намеғунҷад, ту бошӣ 
баракс. 

-Кадом номард ба занам 
хабар кашидааст. 

Аз саҳифаи
фейсбукии дӯстон

БИЁ БИХАНДЕМ!


