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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

НАВРӮЗ  ОЙИНИ 
БЕДОРИВУ ХУШҲОЛӢ

Наврӯз дар Тоҷикистон бо шаро-
фати истиқлолияти давлатӣ эҳё 
гардида, шукӯҳу шаҳомати тоза пай-
до кард ва ба яке аз ҷашнҳои бузур-
гу муқаддаси миллии мардуми тоҷик 
табдил ёфт. 

***
Наврӯз таърихи бисёр дерина     

дошта, ойини бедориву хушҳолӣ 
барои инсоният мебошад. Маҳз бо 
ҳамин сабаб арзишҳои онро, ки ба 
нафъи ҷомеа мебошанд, худи ҷомеа, 
яъне халқ пос медорад.

***
Наврӯз тарғибгари арзишҳои 

неки мардумони ҳавзаи Наврӯз буда, 
инсонҳоро ба сулҳу ҳамбастагӣ, 
таҳаммулгароӣ ва ҳамзистӣ 

роҳнамун месозад.
***

Рисолати Наврӯз тарғиби сулҳу 
амонӣ, бунёдкорию созандагӣ ва 
ҳамбастагист, зеро Қатъномае, ки 
Созмони Милали Муттаҳид барои 
ҷаҳонӣ гардидани Наврӯз қабул на-
муд, «Фарҳанги сулҳ» унвон гардида 
буд.

***
Дар айёми наврӯзӣ ҳаёт бар марг, 

садо бар сукунат ва гармӣ бар сардӣ 
ғалаба мекунад, ки ин ҳама боиси дил-
гармии инсон, пеш аз ҳама, марди 
деҳқон ба зиндагӣ мегардад. 

***                                                     
Фарҳанги ориёӣ дар тимсоли 

Наврӯз ба ҷаҳониён ҷашнеро бахши-

дааст, ки бар пояи меҳру садоқат, 
хираду заковат ва адлу адолат бунёд 
гардида, ақлу мантиқро бар ҷаҳлу 
зулмат пирӯз гардонидааст. 

***
Имрӯз халқҳои сайёра беш аз ҳар 

вақти дигар ба дӯстиву ҳамкорӣ 
ва хиради созанда ниёз доранд ва 
Наврӯз метавонад ҳамчун ойини 
меҳру фарҳанг дар самти ҳамгироии 
мардуми олам нақши муассир бозида, 
инсониятро ба сӯйи хушбахтӣ ва са-
одати воқеӣ раҳнамоӣ созад.

***
  Наврӯз дар давоми таърихи беш 

аз панҷҳазорсола ва роҳи пуршебу 
фарози хеш мазмуни амиқу васеи 
иҷтимоӣ ва амалӣ касб намудааст.

Дар фалсафаи Наврӯз амали со-
зандаву офаранда чун нахустунсури 
фаъолияти инсон шинохта меша-
вад, ки ҳунари кишоварзӣ баёнгари 
возеҳтарини он мебошад. 

***
Бахшиши гуноҳҳо, навозиши яти-

мону маъюбон, аёдати калонсолону 
беморон, хайру саховат ба дармон-
дагону ниёзмандон ва саҳм гузоштан 
дар корҳои созандагиву ободгарона 
– донаи умед коштан, ниҳолҳои боса-
мар шинонидан, тозаву озода карда-
ни хонаву кошона ва кӯчаву растаҳо, 
инчунин, либоси тозаи идона ба бар 
кардан аз ҷумлаи суннатҳои асосии 
Наврӯз ба шумор меравад.

***
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст ва 

дар сарзамини тоҷикон тантанаҳои 
наврӯзӣ ҳамчун оғози корҳои баҳорӣ 
ва файзу баракати сол, пеш аз ҳама, 
ба кишоварзон нерӯи тоза мебах-
шанд. 

***
Ҷашни Наврӯз барои мо – тоҷикон, 

ки меросбарони мустақими тамад-
дуни бостонии ориёӣ мебошем, аз 
қадим то имрӯз як падидаи бисёр 
қавии ҳувиятсоз, яке аз рукнҳои 
муҳимми худшиносиву худогоҳӣ, ун-
сури ҷудоинопазири фарҳанги миллӣ 
ва ҷузъи барҷастаи ҷаҳонбиниву 
ҷаҳоншиносӣ ба шумор меравад. 

***
Мантиқу фалсафа ва моҳияту 

ҳикмати Наврӯз аз донишу хи-
рад, меҳру муҳаббат, сулҳу субот 
ва шодиву нишот иборат буда, 
дар тӯли ҳазорсолаҳо барои мар-
думи мо ҳамчун омили ҳастисозу 
муттаҳидкунанда хизмат кардааст.

***
Дар ҷаҳонбинии ниёгони мо Наврӯз 

таҷассуми пирӯзии нур бар зулмот, 
гармӣ бар сардӣ ва хубӣ бар бадӣ ме-
бошад. Ва табиист, ки чунин суннати 
пурарзиши табиӣ ва инсондӯстонаву 
хайрхоҳона ба ҳеҷ гуна маҳдудият 
тобеъ намегардад.

***
Наврӯз, ки имрӯзҳо дар диёри 

мо бо шукӯҳу шаҳомат ва бо тан-
тана таҷлил мегардад, сарчаш-
маи гаронбаҳои маънавӣ, воситаи 
муҳимми сарҷамъ намудани тамоми 
сокинони кишварамон, ҳидоятгари 
аҳли ҷомеа ба сӯйи зиндагии орому 
осуда ва пурфайзу баракат мебошад.

                                                                                      
Таҳияи Зебо БОЗОРОВА,

манбаъ prezident.tj
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 Дасти ёрӣ дароз намудан 
ба табақаи ниёзманди аҳолӣ, аз 
ҷумла, ятимону бепарасторон 
ва маъюбону барҷомондагон 
аз ҳадафҳои меҳварии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
арзёбӣ гардида, дар арафаи 
ҷашну маросимҳои миллӣ фаъ-
олони ҳизбӣ ба аёдати онҳо 
рафта, кумакҳо мерасонанд. 

Инак, аз ҷониби Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
бо мақсади тақвияти иқдомҳои 
инсондӯстона шурӯъ аз соли 
2022 қишри осебпазири ҷомеа, 
аз зумраи ятимони кулл, бемо-

рону маъюбон ва дигар нафа-
рони барҷомонда бо нафақаи 
ҳизбӣ таъмин карда мешаванд. 
Ба хусус, дар арафаи ҷашни 
Наврӯзи байналмилалӣ масъу-
лони Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят зим-
ни аёдати сокинони ниёзманд 
нафақаи се моҳаи онҳоро нақдӣ 
пардохт намуда истодаанд.

Ба гуфтаи Одилҷон 
Маҳмадов, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон  дар 
ноҳияи Вахш, барои интихоби 

Дар доираи татбиқи талаботи оинномавӣ ва Барномаи пеша-
зинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, дастуру 
супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, бо қарорҳои КИМ ҲХДТ ва Раёсати КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон бо мақсади дастгирии қишри осебпазири 
ҷомеа дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ даҳҳо нафар 
шаҳрвандони эҳтиёҷманди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба 
нафақаи ҳизбӣ таъмин гардиданд.

 ДАСТГИРИИ НИЁЗМАНДОН 
ҲАДАФИ МЕҲВАРИИ ҲХДТ 

нафақагирони ҳизбӣ аз ҳисоби 
эҳтиёҷмандони ноҳия сараввал 
дар ҳамкорӣ бо соҳаҳои ҳифзи 
иҷтимоӣ ва шиносоии бевосита 
бо шароити оилаҳои камбизоат 
феҳристи сокинони бепарастор, 
кӯдакони ятим ва маъюбону 
барҷомондаҳоро тартиб дода, 
баъди омӯзишҳои амиқ аз миёни 
онҳо нафаронеро интихоб наму-
данд, ки ба кумаку дастгириҳои 
бештар ниёз доранд. 

 - Бо мақсади риояи ҳатмии 
муқаррароти мазкур ва иҷроиши 
саривақтии фармоиши раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон масъулони 
кумитаҳои шаҳру ноҳияҳои ви-
лоят вазифадор гардидаанд, 
ки пардохти нафақаи ҳизбиро 
ҳар моҳ тариқи аёдат ба 
нафақагирон дастрас намоянд.

Ташаббуси роҳбарияти Ку-
митаи Иҷроияи Марказии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
дар мавриди таъмини нафақаи 
ҳизбӣ ба табақаи осебпазири 
ҷомеа  бесобиқа буда, то кунун 
ҳеҷ яке аз аҳзоби сиёсӣ ба ни-
ёзмандтарин қишри аҳолӣ чу-
нин низоми пардохти кумакҳои 
иҷтимоиро роҳандозӣ накарда 
аст. Тибқи иттилоъ маблағи ба-
рои нафақаи ҳизбӣ нигарони-
дашуда аз ҳисоби маблағҳои 
аъзоҳаққии ҳизбиён ҷудо 
гардида, ҳар охири моҳ ба 
нафақагирони ҳизбӣ расонида 
мешавад. 

Дар баробари таъсис додани 
нафақаи ҳизбӣ, инчунин, расо-
нидани кумакҳои гуногун ба со-
кинони эҳтиёҷманд аз самтҳои 
муҳими фаъолияти Кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар шаҳру 
навоҳии кишвар ба ҳисоб раф-
та, дар арафаи ҷашни Наврӯзи 
байналмилалӣ фаъолони ҳизб 
ба кӯдакони ятиму бепарастор, 

маъюбон ва дигар шахсони 
барҷомонда туҳфаҳои идо-
на ва кумакҳои гуногун мера-
сонанд. Бинобар иттилои КИ 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон тибқи 
муқаррарот 41 нафар сокинони 
ниёзманди вилоят аз нафақаи 
ҳизбӣ бархӯрдор мешаванд, ки 
аз ин теъдод 16 нафарашон за-
нону духтарон мебошанд.

Маврид ба ёдоварист, ки ба 
аёдати беморону барҷомондаҳо 
ва маъюбону  дигар табақаи 
ниёзманди ҷомеа рафтан, 
аз аъанаҳои неки ниёгона-
мон маҳсуб ёфта, дар замо-
ни соҳибистиқлолии кишвар 
аз ҷониби фаъолони Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
ба ҳукми анъана даромадааст. 
Чуноне, масъулони Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар вилояти 
Хатлон иброз медоранд, таъми-
ни нафақаи ҳизбӣ ба табақаи ни-
ёзманд аз иқдомҳои навбатиест, 
ки аз сиёсати хирадмандонаи 
Сарвари давлат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон сарчашма мегирад.  

Ҷ. УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”

Тавре аз кумитаи иҷроияи 
ҳизби ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ ба “Ҳамрози халқ” итти-
лоъ доданд, иншооти мазкур 
дар арафаи ҷашни Наврӯзи 

байналмилалӣ ифтитоҳ ёфта, 
кормандони ҳизб ба беҳтарин 
шароитҳои корӣ фаро гириф-
та мешаванд. Зимни шиносоӣ 
аз раванди корҳои сохтмонӣ 

Санаи 16-уми март Азизӣ Абдуҷаббор Абдуқаҳҳор, Муовини 
аввали Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Ми-
ралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
аз бинои маъмурии навбунёди Кумитаи иҷроияи ҳизб дар 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дидан намуданд. 

ОМОДАГӢ БА ИФТИТОҲИ БИНОИ КИ ҲХДТ 
ДАР НОҲИЯИ ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

Муовини аввали Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ҷиҳати ҳар чӣ тезтар анҷом до-
дани корҳои рангубори бинои 
навбунёд ва муҷаҳҳазгардонии 
он бо таҷҳизоту ашёи зарурӣ ба 
масъулон супоришҳои мушах-
хас дод.

Бинобар гуфтаи Лола Су-
лаймонова, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демок-
ртаии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ, бинои 
навбунёд аз 3 ошёна иборат 
буда, дар он  6 ҳуҷраи корӣ як 
толори калон ва як толори хурд 
барои гузаронидани мизҳои 
мудаввар пешбинӣ гардида-
аст. Ҳамчунин, дар ин иншооти 
хуштарҳу замонавӣ китобхонаи 
озод, қабулгоҳи ҷамъиятӣ ва 
дигар ҳуҷраҳои хизматарсонӣ 

барои муроҷиаткунандагон ба 
фаъолият оғоз менамоянд.

 Бинои Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон  дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ бо 
маблағгузории соҳибкорону 
фаъолони ҳизб, вакилон, саҳми 
бевоситаи ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ ва ҷонибдорони 
ҳизб бунёд гардидааст. 

Мавриди зикр аст, ки бунё-
ди биноҳои замонавии маъму-
рии   кумитаҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар асоси дастуру супоришҳои 
Раиси муаззами Ҳизб муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гарди-
да, ин иқдомҳои созандагӣ ба 
хотири беҳтар намудани кору 
фаъолияти ҳизбиён дар самти 
ҳифзи дастовардҳои миллӣ ва 

 “Дар шабу рӯзҳои ҷашни Наврӯз суннати аёдати хешу табор ва аз 
аҳволи эҳтиёҷмандон бохабар шуда, Наврӯзу баҳорро табрик наму-
дан дар фарҳанги мардуми мо ҷойгоҳи муҳим дорад.  Бузургони мо ба 
ятимону маъюбон ва эҳтиёҷмандону оилаҳои камбизоат кумак кардан, 
Наврӯзро табрик гуфта, шод кардани дили онҳоро аз ҷумлаи амалҳои 
хайру савоб донистаанд. Бояд ҳар як фарди бонангу номус дар ёд дошта 
бошад, ки маризону эҳтиёҷмандон, хусусан, дар ин айём бештар ба меҳру 
муҳаббат ниёз доранд. Аёдати онҳо барояшон умеди зиндагӣ мебахшад. 
Аз ин рӯ, зарур аст, ки онҳоро бояд дар шодии наврӯзии худ шарик созем, 
то чунин хушҳолӣ то Наврӯзи оянда идома ёбад”. 

                                                                                                  Эмомалӣ Раҳмон  

саҳмгузорӣ дар рушду пешраф-
ти Тоҷикистони азиз роҳандозӣ 
гардида истодааст.

Тавре огаҳӣ дорем, да-
воми солҳои охир дар 22 
шаҳру навоҳии вилояти Хат-
лон кумитаҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
соҳиби биноҳои наву замонавӣ 
гардида, дар арафаи ҷашни 
Наврӯз бинои Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ва биноҳои 
хуштарҳу замонавии Кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар ноҳияи 
Данғараву Панҷ давоми соли 
ҷорӣ ба истифода дода меша-
ванд.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
 “Ҳамрози халқ”
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БАЛҶУВОН. Бо 
мақсади расонидани 
муҳтавои Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷ-
лиси Олӣ масъули-
ни Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар 

ноҳияи Балҷувон бо сокинони деҳаи Навбаҳор вохӯрӣ бар-
гузор намуданд. Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроия Мир-
зозода Исуф Паёми навбатиро шарҳу тавзеҳ дода, аз иш-
тирокдорон барои истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии 
Истиқлоли давлатӣ бо татбиқи ҳадафҳои созанда даъват 
ба амал овард. Инчунин, мавсуф вобаста ба истифодаи 
оқилонаи замин, самаранок истифода бурдани неруи барқ 
ва пардохти ҳаққи хизмати он, тарбияи дурусти фарзандон, 
сафарбаркунии ҷавонони синни даъватӣ ба сафи Қувваҳои 
мусаллаҳ андешаронӣ намуд.

ФАРХОР. Масъулини 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии То-
ҷикистон дар ноҳияи 
Фархор дар якҷоягӣ бо 
кормандони Маркази 
саломатии ноҳия дар 
ҳудуди ҷамоати шаҳ-
раки Фархор бо усули хона ба хона гардиш доир намуда, ба со-
кинон оид ба пешгирӣ аз бемориҳои сироятии коронавирус ва ис-
тифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ суҳбат оростанд.

Н. ХУСРАВ 
Бо мақсади амалӣ гаш-

тани рамзи зебоӣ, назо-
кат, фарҳангу маънавиёт, 
арҷгузорӣ ба арзишҳои мил-
лӣ, ифтихор аз фарҳангу 
таърихи пурғановати гу-
заштагон, болоравии мав-
қеъи занон дар ҷомеа ва 
тақвият бахшидан ба тарзи 
либоспӯшии миллӣ, ки аз 
Паёми Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии кишвар бар-
меоянд, бо ибтикори муди-
ри бахши кор бо занон ва 
ҷавонони назди Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Носири Хусрав дар 
ҳамкорӣ бо ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии ноҳия бах-
шида ба истиқболи ҷашни 
Наврӯзи байналмилалӣ на-
моиши ли-босҳои миллӣ 
таҳти унвони “Тоҷикона 
мепӯшем” баргузор гардид.

Дар намоиши либосҳои 
миллӣ раиси Кумитаи 
иҷроия Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Носири Хусрав, ра-
исони ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ, аъзои фаъоли 
ҳизб аз ҳисоби занону бону-
вон иштирок доштанд. Зим-
ни баромад раиси Кумитаи 
ичроия дар ноҳияи мазкур 
Ализода Сураё қайд намуд, 
ки мо бояд анъанаҳои мил-
лиамонро тарғиб намуда, 
таваҷҷуҳи бештари занону 
бонувонро ба он ҷалб намо-
ем, фарҳанги баланди либо-
си миллиамонро дар замири 
ҳар як бонуи кишварамон 
ҷой дода, завқи онҳро дар 
ин самт бедор созем. 

ХУРОСОН. Бо иш-
тироки масъулини Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Хуросон дар ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии 
"Деҳаи Баҳористон"-и 

ҷамоати деҳоти Фахрободи ноҳия бо аъзо ва фаъолони ҳизб 
вохӯрӣ доир карда шуд.

Дар вохӯрӣ оид ба муҳтавои Паёми навбатии Пешвои мил-
лат ба Маҷлиси Олии кишвар сухан гуфтанд ва ҳамчунин як 
қатор масъалаҳои дигар, аз ҷумла тарбияи ҳарбӣ - ватандӯстии 
ҷавонон, даъвати ҷавонон ба сафи Қувваҳои мусаллаҳ, қабул 
ба сафи ҳизб ва дигар масъалаҳои ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор 
гирифтанд. 

ПАНҶ. Бо та-
шаббуси масъули-
ни Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Панҷ 
бо мақсади тарғибу 
ташвиқи муҳтавои Па-
ёми Роҳбари давлат 
ба Маҷлиси Олии кишвар дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии рақами 21 бо иштироки хонандагони синфҳои болоӣ 
вохӯрӣ баргузор гардид.

Зимни вохӯрӣ оид ба муҳтавои Паёми навбатии Прези-
денти кишвар вобаста ба масъалаи пешгирӣ аз паҳншавии 
бемории сироятии коронавирус, татбиқи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва инчунин дар 
масъалаи даъвати ҷавонон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар сухан гуфта шуд. 

 А.ҶОМӢ. Бо иш-
тироки масъулини Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ ва раиси таш-
килоти ибтидоии 
“ Д А Р М О Н Б А Х Ш ” - и 
назди муассисаи Кумаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия 
бо ҷалби аъзо ва фаъолони ҳизб чорабинии “Хониши сиёсӣ” 
баргузор гардид. Дар вохӯрӣ доир ба паҳлуҳои Паёми Пеш-
вои миллат ба Маҷлиси Олии кишвар суханронӣ намуданд. 
Дар интиҳои вохӯрӣ ба якчанд нафар, ки нав ба сафи ҳизб 
ворид шудаанд, шаҳодатномаи узвият супорида шуд.

Т Е М У Р М А Л И К . 
Бо иштироки раи-
си ноҳияи Темур-
малик Ҳасанзода 
Шералӣ, раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳия 
Раҷабзода Маҳмад-
саид, собиқадорони матбуоти ноҳия, аъзои иттифоқи жур-
налистон ва кормандони нашрияи ноҳиявии “Рӯзномаи 
Истиқлол” дар толори хурди Қасри фарҳанги ноҳия 110 со-
лагии Матбуоти тоҷик таҷлил гардид.

Зимни чорабинӣ раиси ноҳия Ҳасанзода Шералӣ ишти-
рокдоронро ба рӯзи Матбуоти тоҷик табрик гуфт. Инчунин, 
аз тарафи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба 
собиқадорон ва кормандони газетаи ноҳиявии “Рӯзномаи 
Истиқлол” ифтихорнома ва туҳфаҳои пулӣ тақдим гарди-
данд.

ВОСЕЪ. Мулоқоту 
вохӯриҳо дар ҳудуди 
ноҳияи Восеъ бо ма-
ром идома доранд 
ва ин бор вохӯрии 
навбатӣ дар деҳаи 
Гулгашти ҷамоати 
деҳоти ба номи 
Миралӣ Маҳмадалиев 

бо сокинон ва аъзои фаъоли ҲХДТ баргузор гардид.
Бояд қайд намоем, дар вохӯрии мазкур шумораи зиёди 

сокинон иштирок намуда, масъалаҳои мубрами рӯз матраҳ 
гардид.

Зимни вохӯрӣ аз ҷониби баромадкунандагон қайд гар-
дид, ки ба қадри сулҳу ваҳдат ва тинҷиву оромии Ватан ра-
сида, баҳри пешрафти он бо меҳнати ҳалолу назари нек 
саҳмгузорӣ намоем ва ҳамзамон ҷавононро дар рӯҳияи 
баланди хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ ва ҳифзи арзишҳои 
миллӣ тарбия намуда, баҳри пешрафту тараққиёти кишвари 
азизамон сидқан талош намоем.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БОХТАР 
Тибқи нақша - чорабиниҳои 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикис-
тон дар шаҳри Бохтар дар 
маҳаллаи Борбади шаҳр ак-
сияе таҳти номи "Ваксина 
ҳаётро наҷот медиҳад" гуза-
ронида шуд. Нахуст роҳбари 
ТҶҶ "Созандагони Ватан" дар 
шаҳри Бохтар Илҳом Саидов 
ҷиҳати дар сатҳи баланд гу-
заронидани аксияи мазкур бо 
волонтёрон суҳбат намуда, си-
пас, дар доираи он ба сокинон 
оид ба пешгирӣ намудан аз 
бемориҳои сироятӣ, аҳамияти 
ваксинагузаронӣ, худ ва назди-
конро эҳтиёт намудан ва рио-
яи дигар қоидаҳои беҳдоштӣ 
маълумот дода шуд.

ҚУБОДИЁН.  Бо 
мақсади пешгирӣ на-
мудани бемории си-
роятии коронавирус, 
ки ҷомеаро ба таш-
виш овардааст, муди-
ри шуъбаи таблиғот, 
иттилоот ва матбуоти 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Қубодиён якҷоя бо намояндагии ТҶҶ “Созандагони Ва-
тан” ва волонтёрони назди кумитаи иҷроия дар деҳаҳои ноҳия 
бо усули хона ба хона корҳои оммафаҳмонӣ доир намуда, гу-
заронидани иммунизатсия бар зидди бемории сироятиро хеле 
муҳим донистанд. 

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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ҳосили фаровон мерӯёнанд.
– Вобаста ба гарди-

ши кишоварзӣ даровардани 
заминҳои бекормонда ва боир 
имрӯз дар тамоми ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳоти ноҳия чораҳои 
мушаххас андешида шуда, 
деҳқонон баҳри зиёд намудани 
масоҳати заминҳои обӣ, ба ху-
сус, майдонҳои кишти пахта ва 
дигар зироатҳои кишоварзӣ саъю 
кӯшиш доранд.  

Ба гардиши кишоварзӣ даро-
вардани заминҳои боир имконият 
медиҳад, ки фаъолият дар соҳаи 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
устувор гардида, ҷойҳои нави 
корӣ фароҳам оварда шавад, да-
ромади аҳолӣ зиёд шуда, сатҳи 
зиндагии сокинони деҳот беҳтару 
хубтар бошад. 

Тибқи иттилои манбаъ дар 
соли 2021 дар ҳудуди ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ҳудуди 20 
гектар заминҳои боир ба гарди-
ши кишоврзӣ ворид карда шуд, 
ки дар майдони 2 гектар пахта, 8 
гектар полезӣ ва 10 гектари дигар 
бошад гандум кишт карда шуда-
аст.

Ба гуфтаи Холзода Муҳам-
мадшариф, раиси Кумитаи идо-
раи замини ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ, дар доираи иҷрои дастуру 
супоришҳои Пешвои муаззами 
миллат аз кормандони оддии 
хоҷагии қишлоқ то масъулони 
соҳа ва деҳқонон бояд дар мав-
риди истифодаи самараноки ҳар 

порча замин масъулияти ҷиддӣ 
эҳсос намоянд.

МАСЪУЛИНРО МАСЪУЛИЯТ 
МЕБОЯД!

Мутаассифона, масъулият 
оид ба гардиши кишоварзӣ во-
рид намудани марзҳои бекорхо-
бида дар ҳама шаҳру ноҳияҳо 
яксон нест. Зимни сафари корӣ 
ба ноҳияи Шаҳритус маълума-
мон гардид, ки масъулини соҳаи 
кишоварзӣ ва Кумитаи идораи за-
мин масъалаи мазкурро чандон 
ҷиддӣ намеҳисобидаанд. Мо аз 
ин ноҳия маълумоти зарурӣ дар 
хусуси оне ки чӣ қадар заминҳои 
бекорхобида ва партов дар ноҳия 
мавҷуд бошад ва баҳри ба зами-
ни корам табдил додани онҳо чи 
чораҳо андешида истода бошанд, 
ҷавоб наёфтем. Онҳо баҳона пеш 
оварда, салоҳиятро бар дӯши 
ҳамдигарӣ бор намуданд.  Ин 
дар ҳолест, ки давоми соли 2021 
тибқи маълумоти  масъулини Ку-
митаи идораи замини вилояти 
Хатлон масоҳати заминҳои холи-
монда дар ноҳияи Шаҳритус ба 
170,99 гектар мерасад, ки ҳамаи 
ин ба гурӯҳи заминҳои обӣ дохил 
мешаванд.

Тибқи иттилои масъулини Ку-
митаи идораи замини вилояти 
Хатлон масоҳати заминҳои аз гар-
диши кишоварзӣ холимонда дар 
вилоят 1966,9 гектарро такшил 
медиҳад, ки аз ин 1778,55 гектар 
заминҳои обӣ ва 188,4 гектари он 
заминҳои лалмӣ мебошанд.

аз ҷониби афсарону сарбозон 
наваскарон шиканҷа мешуда бо-
шанд. 

–Чунин овозаҳо байни 
мардум паҳн шуда, баъзе аз 
ҷавононро ба таҳлука меорад 
ва аз сӯи дигар,  баъзе волидон  
ҳам бо шунидани чунин овозаҳо  
хоҳони онро нестанд, ки фарзан-
дашон ба сафи Артиш бипайван-
данд. Мо ки худ омӯзгор ҳастем 
бояд ба дигарон намуна бошем. 
Ду фарзанди ман дар сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хизмат карда исто-
даанд ва ман аз ин ифтихор до-
рам. Аз падару модарон хоҳиш 
менамоям, ки ба чунин суханон 
фирефта нашуда, масъулиятши-
нос бошанд. Мо бо иродаи қавии 
фарзандони содиқи Ватан марзу 
буми кишварро ҳифзу обод ме-
кунем ва  мусаллам аст, ки каси 
дигар омада сарзамини аҷдодии 
моро муҳофизат намекунад. Аз 
ин хотир, падару модаронро ме-
бояд, ки аз овони кӯдакӣ дар за-
мири фарзандон ҳисси баланди 
ватандӯстию худгоҳиро бедор 
намоянд, – мегӯяд муаллима.

ФАРЗАНДИ МАНСАБДОР БА 
ХИЗМАТ МЕРАВАД?

Ба андешаи Раҳмоналӣ Зо-

Бо мақсади баланд бар-
доштани ҳисси ватандӯстӣ ва 
меҳанпарастии ҷавонон пайва-
ста чорабиниҳои оммафаҳмонӣ 
баргузор мегардад, аммо 
тибқи мушоҳида бо вуҷуди 
чораандешиҳо иддае аз ҷавонон 
барои сафарбар нашудан ба хиз-
мати ҳарбӣ ҳар гуна василаҳо 
меҷӯянд, бархеи дигар роҳ ба 
сӯи Русияро пеш мегиранд. Ид-
дае аз ҷавононро ҳатто падару 
модаронашон барвақт оиладор 
меукнанд, то ин ки ҳар чӣ зудтар 
соҳиби ду фарзанд шуда, барои 
аз хизмати ҳарбӣ озод шудан им-
тиёз пайдо кунанд. 

АЗ ОВОЗАҲО ТО ҲАҚИҚАТ
Додарҷон Маҳмадиев, 

донишҷӯи Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носи-
ри Хусрав, иброз медорад, ки 
ҷавонписаронро мебояд,  ҳатман 
ба хизмати модар-ватан рафта, 
аз ин мактаби мардонагӣ гузашта 

бошанд.  
Ба гуфтаи  Оятулло Холов, ки 

соли гузашта хизмати ҳарбиро 
сарбаландона адо намуда буд, 
хуб мешуд дар хусуси ҳаёти сар-
бозон ва шароити хизмат дар 
қисмҳои низомӣ  нафароне сухан 
бигӯянд, ки дар қисмҳои ҳарбӣ 
хизмат кардаанд. – Ҳангоми ба 
сафи Артиши миллӣ пайвастан 
мо осори тарсу ҳароси баъзе 
ҷавононро, ки аз чунин овозаҳои 
дурӯғин ба худ гирифта буданд, 
мушоҳида мекардем.  Аммо ба 
зудӣ ин ҳама рафъ шуд, зеро 
ки овозаи беасос буданаш-
ро фаҳмиданд”, – мегӯяд ин 
мусоҳиби мо. 

Рамзия Мирзоалиева, омӯз-
гори муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии  №12- и шаҳри Бохтар, як 
сабаби канораҷӯии ҷавононро 
аз хизмати ҳарбӣ ба ҳамин гуна 
овозаҳое рабт медиҳад, ки гӯё 
дар қисмҳои низомӣ шароити 
хуби хизмат таъмин набошад, ё 
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Хизмат дар сафи артиши миллиро мактаби 
ҷавонмардӣ мегӯянд. Муҳофизати Ватан қарзи 
имониву виҷдонии ҳар ҷавонмарди бонангу 
баномус аст. Бар дӯши диловрони Ватан бузург-
тарин вазифа, масъулияти ҳифзи марзу буми 
меҳан меистад. 

ИН СУОЛРО ИНТИЗОР БОШ: “ПАДАР, 
ШУМО ДАР КУҶО ХИЗМАТ КАРДАЕД?”

иров, корманди комиссариати 
ҳарбии ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ, ҷиҳати тарбияи ҳарбӣ-
ватандӯстӣ бояд корҳои 
оммафаҳмониро бештар ба роҳ 
монда, ҳисси масулиятшиносиву 
ифтихори ҷавонписаронро баҳри 
ҳифзи Ватан-модар, ҳимояи хоки 
муқаддаси сарзаминамон бедор 
намоем.  

– Миёни мардум ин гуна 
андешаҳои носаҳеҳ низ вуҷуд 
дорад, ки гӯё фарзандони ман-
сабдорон ба хизмат намераванд. 
Аммо дар мисоли худи ман пи-
сарам хизмати ҳарбиро сарба-
ландона ба анҷом расонидааст. 
Боварӣ дорам, ки бо гузашти 
солҳо ин гуна гапу калочаҳо аз 
байн рафта, сол аз сол сафи 
ҷавонони ихтиёрӣ барои хизмати 
ҳарбӣ афзоиш ёфта истодааст, –
мегӯяд Раҳмоналӣ Зоиров. 

Ҷавононро неруи ояндасо-
зи ҷомеа гуфтаанд ва барои ба 
ин гуфтаҳои Сарвари давлата-
мон сазовор шудан бояд ҳар 
ҷавонписари ба синни хизмати 
ҳарбӣ расида барои ҳифзи мар-
зу буми Ватани азизамон омода 
бошад. Зеро муҳофизати Ватан 
вазифаи муқаддаси ҳар яки мо 
ҷавонон ба ҳисоб рафта, хизмат 
дар сафи Артиши миллӣ бояд 
мояи ифтихору сарбаландии ҳар 
ҷавонписаре бошад, ки худро 
марди ҳақиқӣ мешуморад. Дар 
воқеъ, нафаре, ки аз хизмати 
Модар-Ватан канораҷӯӣ меку-
над, фардо ба суоли фарзандони 
кӯчаки худ: “Падар шумо дар куҷо 
хизмат карда будед?” – чӣ посухе 
хоҳад дод?              

                                         
Ҷумахон САФАРОВ, 

коромӯзи “Ҳамрози халқ”

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон санаи 24 фев-
рал дар мулоқот бо роҳбарон 
ва фаъолони вилояти Хатлон 
иброз доштанд, ки “ҳолати но-
гувори мелиоративии заминҳои 
кишоварзӣ, аз ҷумла, заминҳои 
партов (қариб 16400 гектар) ва 
заминҳои аз гардиши кишоварзӣ 
берунмонда (2000 гектар) яке аз 
масъалаҳои ташвишовар дар 
вилояти Хатлон мебошад, ки ан-
дешидани тадбирҳои мушаххас 
ва фавриро тақозо менамояд. 
Соли 2021 ҳамагӣ 476 гектар за-
мин, аз ҷумла 197 гектар замини 
обӣ ба гардиши кишоварзӣ ворид 
карда шудааст, ки ин нишондод 
қонеъкунанда нест. Вобаста ба 
ин, роҳбарони мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии вилоят, 
Вазорати кишоварзӣ, Агентии 
беҳдошти замин ва обёрӣ ва Ку-
митаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ ва-
зифадоранд, ки барои беҳтар 
гардонидани ҳолати мелиора-
тивии заминҳо, барқарорсозии 
заминҳои аз гардиши кишоварзӣ 
берунмонда ва аз худ кардани 
заминҳои нав тадбирҳои зарурӣ 
андешида, бо ҷалби сармояи 
ватаниву хориҷӣ истифодабарии 
самараноки заминро таъмин на-
моянд”.

Ҷалолиддини Балхӣ аз 
ноҳияҳои аграрӣ ва чорводо-
рии кишварамон ба ҳисоб раф-
та, шуғли бештари сокинонаш 
ба ин самт нигаронида шудааст. 

Аз худкунии заминҳои бекорхобида 
ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани 
онҳо аз ҳадафҳои муҳими Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.   

АЗ ДАСТОВАРД ТО МАСЪАЛАҲОИ 
ТАШВИШОВАР ДАР ИСТИФОДАИ ЗАМИН

Дар ноҳия 3 ҳазору 381 хоҷагии 
деҳқонӣ фаъолият дошта, 
масоҳати заминҳои ин хоҷагиҳо 
ба 17 ҳазору 34 гектар мерасад, ки 
аз онҳо 16 ҳазору 381 гектари он 
заминҳои корами обӣ мебошанд. 
Деҳқонони ноҳия аз натиҷаҳои 
кишти ғалладонагӣ барои соли 
ҷорӣ қаноатманд буда, имрӯзҳо 
дар баробари омодагӣ ба ҷашни 
Наврӯзи фархундапай ба кишти 
баҳорӣ низ омодагии ҷиддӣ дида 
истодаанд.

Дар ин шабу рӯз хоҷагиҳои 
пахтакор майдонҳои барои киш-
ти пунбадонаро омода наму-
да, дар ин росто сол аз сол аз 
ҳисоби заминҳои боир масоҳати 
кишти зироатҳои техникиро 
зиёд карда истодаанд. Холзо-
да Муҳаммадшариф, раиси Ку-
митаи идораи замини ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ изҳор дошт, 
ки бо мақсади таъмини бозори 
истеъмолӣ бо маҳсулоти тару 
тоза кишоварзони ноҳия кӯшиш 
намуда истодаанд, ки заминҳои 
солҳо бекорхобидаро ба гардиши 
кишоварзӣ дароварда бо ин васи-
ла дар афзудани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ саҳми беш-
тар гузоранд. 

Ба гуфтаи Аскар Ғоиб-
назарзода, муовини сардо-
ри Раёсати кишварзии ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ давоми 
солҳои соҳибистиқлолӣ дар сам-
ти ба гардиши кишоварзӣ ворид 
намудани заминҳои бекорхоби-
да корҳои зиёде ба анҷом ра-
сонида шуда, садҳо гектар чу-
нин қитъаҳои замин ба марзҳои 
ҳосилхез табдил дода шудааст, 
ки имрӯз барзгарон аз ин заминҳо 

Акс аз интернет

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”
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ОМОДА КАРДАНИ СУМАНАК
Баъди сабзидани гандум 

(тақрибан баъди 3 - 4 рӯз) сабза 
(майса)-и онро қима ё ин ки май-
да реза  мекунанд ё дар ҳован  
(оғурак) мекӯбанд ва аз болояш 
об рехта, се маротиба аз дока 
фишурда, шираашро мегиранд. 
Баъд дар зарфҳои алоҳида нигоҳ 
медоранд. Равғани пахтаро доғ 
карда, хунук мекунанд. Ба он орд, 
шираи сабзаи гандум рехта, омех-
та мекунанд ва дар оташи баланд 
меҷӯшонанд. Сипас, шираи дуюм 
ва сеюмро рехта, пухтанро давом 
медиҳанд. Суманакро дар оташи 
баланд   ба муддати 10-12 соат 
мепазанд ва барои насӯхтани таги 
он ба дег 15 - 20 дона чормағз ё 
монанди он қайроқча (сангчаҳо) 
андохта, бо белчаи чӯбин мунта-
зам кофта меистанд. Баъди пух-
тан, оташи таги дегро кашида, 
суманакро  ба муддати 2 - 3 соат 
дам медиҳанд. Тоҷикони Бухоро 

ғайр аз шираи гандум ба суманак 
қиёми қанд (ё ширинӣ) низ ҳамроҳ 
мекунанд. Дар ин ҳолат суманак 
ширин мешавад ва онро муддати 
дароз нигоҳ доштан имконпазир 
мегардад. Тарзи дигари тайёр кар-
дани суманак низ мавҷуд аст.  Ба 
хамир, ба ҷойи об шираи гандум 
ҳамроҳ карда, дар таги хокистари 
оташдон ё дар тобасанг мепазанд. 

ХОСИЯТҲОИ ШИФОӢ 
Дар бораи  хосиятҳои даво-
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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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Мегӯяд, ки дӯзандагӣ беҳ-
тарин касб барои занону дух-
тарон мебошад, зеро дар хона 
либосҳои мизонҷонро дӯхта, 
даромад ба даст меорӣ. Ӯ 46-
сола аст ва ба нақли ӯ аз овони 
мактабхонияш назди мошинаи 
дарздӯзии модараш нишаста, 
бо шавқ ба куртадӯзии модараш 
диққат мекард. Порчаҳои зиёда-
тии матоъҳоро қайчӣ мезад ва 
шогирдона медӯхт. Маҳз ҳамин 
шавқу завқи беандозааш ӯро 
устоди ҳунар кард. “Бояд ҳар як 
зани тоҷик дӯзанда бошад. Ман 
маълумоти касбӣ надорам, вале 

Марзия Назарова аз ҷумлаи 
занҳои ҳунарманди ноҳияи Вахш 
аст, ки 29 сол мешавад дӯзандагӣ 
мекунад. Ин ҳунарро аз модараш 
омӯхтааст. 

 ҲАР ЗАН БОЯД 
ДӮЗАНДА БОШАД

аз ҳисоби ин ҳунарам ба буҷаи 
оилаам даромад меорам. Як 
духтарам иконияти маҳдуд до-
рад, новобаста ба тани дардман-
даш дӯзандагиро аз худ карда-
аст”,– мегӯяд М. Назарова. Соли 
2016 дар маркази ноҳияи Вахш 
сехи дӯзандагии «Ҷамъияти ма-
ъюбон» кушода шуда, дар он на-
фарони имконияташон маҳдуд 
ба ҳунаромӯзӣ ҷалб гардида-
анд. Марзия Назарова мегӯяд, 
ки алоқамандони омӯзиши 
ҳунарҳои дӯзандагӣ хеле зиёд 
аст, дар баробари шахсони до-
рои маъюбият, инчунин дигар 
духтарон низ ба омӯзиш фаро 
гирифта шудаанд. Онҳо на танҳо 
куртаҳои занона, балки шиму ко-
стюм барои хонандаҳо, тоқии за-
нона ва болишту куртаҳои чакану 
попурӣ медӯзанд. Аз ҷамоатҳои 
наздик духтарони зиёд омада 
ҳунар меомӯзанд. “Ман дар ба-
робари маблағ ба даст овар-
дан, кори хайреро низ анҷом 
медиҳам. Шахсони имконияти 
маҳдуддошта ҳамеша ниёз ба 
дастгирӣ доранд. Аллакай чан-
де аз онҳо дӯзандагиро хуб аз 
худ намуда, дар хонаҳояшон 
машғули кор ҳастанд. Мо бояд 
нисбати онҳо таваҷҷуҳи зиёд 

дошта бошем, дар ҳама ҳолат 
дастёру мададгори онҳо бо-
шем. Нагузорем, ки дар зиндагӣ 
танҳоиро эҳсос намоянд”, – ироа 
дошт Марзия Назарова. 

Хушбахтона дар чомеаи 
имрӯза зиёданд нафароне, ки 
дасти мадад ба сӯйи нотаво-
нон дароз намуда, дар зиндагӣ 
роҳнамои онҳо мешаванд ва 
қаҳрамони матлаби мо низ аз 
ҷумлаи чунин нафаронанд. Бо 
ҳунару маҳорате, ки дорад ма-
ъюбонро соҳибкасб намуда, 
ба дуои неки онҳо мушарраф 
мегардад. Бо эълон гардида-

ни Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ кори 
кормандони сехи дӯзандагии 
“Ҷамъияти маъюбон” дар ноҳияи 
Вахш ривоҷу равнақ ёфтааст. 
Марзия Назарова соҳиби чаҳор 
фарзанд мебошад. Яке аз дух-
таронаш, ки имконияти маҳдуд 
дорад, бо ҳамроҳии худаш дар 
сехи дӯзандагӣ кор мекунад. 
Масъулини ҷамъияти маъюбон 
мошинаҳои хуби дарздӯзиро ба-
рояшон фароҳам овардаанд. 

Гулзира ФАЗУЛЛОЗОДА, 
коромӯзи “Ҳамрози халқ”

Барои пухтани суманак гандумро тоза карда, дар оби хунук 
мешӯянд ва сипас дар зарфи зангногир тақрибан се рӯз тар кар-
да, нигоҳ медоранд. Баъди неш задани гандум онро ба ғафсии 
1 - 1,5 см ба рӯи тахтаи тоза рехта, дар ҷойи соя мегузоранд ва то 
сабзидан ҳар пагоҳӣ об мепошанд. 

СУМАНАК ВА ХОСИЯТИ ДАВОИИ ОН 

ии суманак олимон аз замонҳои 
хеле қадим маълумот додаанд. 
Организми инсон  дар оғози фас-
ли баҳор аз норасоии витамин ва 
микроэлементҳо (авитаминоз), 
ки дар давраи зимистон ба вуҷуд 
омадааст, душворӣ мекашад, ва 
сабаби дастархони наврӯзиро 
оро додани суманак низ маҳз дар 
ҷуброн кардани ҳамин талафоти 
организм аст. 

Олимон дар таркиби май-
саи гандум 18 аминокислота, 
витаминҳо (В1, В2, В3, В5, В6, 
РР, Е, F), микроэлементҳо ва 
моддаҳои минералӣ (фосфор, 
калий, магний, сулфур, калсий, 
хлор, натрий, манган, руҳ, молиб-
ден ва ғайра)-ро пайдо кардаанд, 
ки барои организм ниҳоят зарур 
мебошанд. Дар таркиби майсаи 
гандум ҳамчунин витамини С, 
клетчатка, гемотселлюлоза ва 
пектинҳо вуҷуд доранд, ки коҳиши 
онҳо дар организм боиси ихти-

лоли фаъолияти аъзои гувориш 
(ҳозима) мегардад. Клетчаткае, ки 
дар таркиби суманак мавҷуд аст, 
барои зуд ва пурра ҳазм гаштани 
ғизо кумак мерасонад. Пектинҳо 
ба микрофлораи рӯда таъсир ра-
сонда, токсинҳо, холестерин ва 
кислотаҳои талхаро аз организм 
хориҷ мекунанд. Бинобар ин, онҳо 
барои муолиҷаи дисбактериоз, 
атеросклероз ва бемории санги 
талхадон аҳамияти калон доранд. 

Истеъмоли суманак барои 
рафъи фарбеҳӣ ва пешгирии диа-
бети қанд низ муҳим аст. Дар сура-
ти мунтазам истифода намудани 
суманак иммунитет тақвият ёфта, 
организм ба таъсироти бемориҳо 
тобовар мегардад, мубодилаи 
моддаҳо ба низом омада, фаъоли-
яти дилу рагҳо, силсилаи устухон, 
асаб ва ғадуди сипаршакл беҳтар 

мешавад. Ба бемориҳои экзема 
ва реши меъда шифо мебахшад, 
босираро қавӣ ва сабзиши мӯйро 
барқарор менамояд, хунро тоза 
карда, ба ҳосил шудани гемогло-
бин кумак мерасонад, авитами-
ноз, камхунӣ ва пирии бармаҳалро 
пешгирӣ мекунад. Олимон дар 
чунин ақидаанд, ки ба вояи ғизо 
ворид намудани суманак баҳри 
пешгирии амрози саратонӣ, фурӯ 
нишондани ғалаёни хун, аз орга-
низм баровардани холестерин, 
ҷилавгирии хурӯҷи бемориҳои 
дил нафъи зиёд дорад. Давраи 
муолиҷа бо суманак 1,5  то 2 моҳ 
(соле 1 - 2 маротиба дар фаслҳои  
тирамоҳу зимистон) аст.

Гирдоваранда, 
Зебо БОЗОРОВА 

аз “Донишномаи озод” 
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шогирдро ошкор намуда, барои 
ислоҳи онҳо фикру ақидаҳои 
хешро баён намояд. Дар ра-
ванди таълиму тарбияи шогир-
дон, муносибатҳои устодону 
шогирдон ва дар асоси таҷриба 
ва мушоҳидаҳои солиёни зиёд 
Имоми Аъзам ба чунин хуло-
са омад, ки нуқсону камбудии 
муносибатҳои байни устоду шо-
гирд ба сифати таълиму тарбияи 
толибилмон таъсири манфӣ  ме-
расонад. Аз ин рӯ, Имоми Аъзам 
бо мақсади бартараф намудани 
камбудиҳои дар соҳа ҷойдошта 
ва ба ин восита баланд бардош-
тани сифати таълим талабҳои 
муфиде пешниҳод намуда буд.

Яке аз он талаботҳои педа-
гогие, ки Имоми Аъзам дар бо-
раи муносибати байни устоду 
шогирд ба миён гузошта буд, 
ин сидқу сафои шогирд нисбат 
ба устод мебошад. Ба ақидаи 
имоми Аъзам ҳар нафаре бе 
таълиму тарбияи махсуси устод, 
бе лутфу эҳсон ва роҳбарии ӯ 
ба камол расида, дар зиндагӣ  
ба мартабае соҳиб гашта наме-
тавонад. Дар ҳолате, ки шогирд 
устодро ҳурмату эҳтиром на-
муда, ба гуфта ва маслиҳатҳои 
ӯ амал кунад, дар ҳаёт соҳиби 
обрӯю эътибори баланд, соҳиби 
баракату баҳраи зиёде гардида, 
баҳри худ ва халқу ватан мета-

вонад нафъе биоварад.
Дар ин хусус, Имоми Аъ-

зам чунин гуфтааст: «Ҳаргиз ба 
устодон ва шахсиятҳои мавриди 
эҳтироми онон тавҳин макун, ки 
онон низ ба ту тавҳин хоҳанд 
кард,…».

Ҳамин тавр, ба фикри Имо-
ми Аъзам шогирд бояд ҳамеша 
дар хидмати устод буда, иззату 
ҳурмати ӯро ба ҷо оварда, дар 
роҳи аз худ намудани илму до-
ниш аз илму дониш ва таҷрибаи 
ӯ  пурсамар истифода барад.

Ҳаминро бояд таъкид со-
зем, ки мутафаккирони бузур-
ги гузаштаи форсу тоҷик ба 
хубӣ  ва масъулияти баланди 
инсонӣ  дарк менамуданд, ки 
танҳо муносибатҳои оқилонаю 
дурусти инсонии байни устоду 
шогирд метавонанд ба раванди 
таълиму тарбия таъсири мусбӣ  
расонад. 

Ҷавонони моро мебояд 
имрӯз аз таълимоти ингуна 
шахсиятҳои барҷаста таълим 
гирифта, дар боби эҳтироми 
устод (омӯзгор) мавқеъи худ-
ро муайян намуда, эҳтироми 
онҳоро ҳамеша баҷо биоранд.

 
Раҷабализода САМАНДАР,

Амина РАҲИМОВА, 
омӯзгорони 

факултети сиёсат 
ва идораи давлатӣ

 Аз давраҳои хеле дури таърихӣ, мутафаккирони бузурги 
форсу тоҷик дар осори хеш ба мавзӯи муносибати байни 
устоду шогирд диққати махсус додаанд. Чи тавре маълум 
аст, устод-омӯзгор дар ҳаёт ба вижа дар ташаккул ва руш-
ди ҷаҳони маънавии ҳар як инсон ва парвариши шахсияти 
ӯ  нақши бениҳоят бузургро мебозад. Беҳуда нест, ки халқ  
омӯзгорро дар таълиму тарбияи насли наврас аз падар 
афзалтар дониста, барои ба ҳаёти мустақилона тайёр наму-
дани хонандагон мақоми устодро ба ҷои аввал гузоштааст. 
Ақидаи мазкур чӣ  дар педагогикаи халқӣ  ва чӣ  дар ашъори 
бештари мутафаккирони гузаштаи форсу тоҷик ифода ёфта-
аст.

Бояд тазаккур дод, ки мавзӯи 
муносибатҳои байни устоду 
шогирд дар осори яке аз му-
тафаккирони бузурги асри VIII, 
асосгузори масҳаби ҳанафия, 
фалсафа ва фиқҳи олами Ис-
лом Абӯҳанифа Нуъмон ибни 
Собит, машҳур бо номи Имоми 
Аъзам мақоми махсусро касб 
кардааст.

Ҳамин нуқтаро бояд зикр 
намоем, ки ба масъалаи маз-
кур рӯ  овардани Имоми Аъзам 
агар аз як тараф шароит ва 
муҳити маънавии замон сабаб 
шуда бошад, аз ҷониби дигар, 
таҷрибаи зиндагӣ,  фаъолия-
ти бевоситаи муридию устодии 
худи ӯ  сабаб шудаанд. Муҳити 
илмиву фарҳангии замон, 
таҷрибаи омӯзгорӣ (давоми 30 
сол роҳбарии мадрасаро ба 
уҳда дошт ва ҳамзамон вазъ ме-
гуфт), муносибати байни устоду 
шогирдон ӯро водор намуд, ки 
дар бораи одоб ва ахлоқи байни 
устоду шогирд дар рафти таъли-
му тарбия фикру ақидаҳои хеш-
ро баён намояд.

Аз сарчашмаҳои таърихию 

илмӣ  маълум аст, ки Имоми 
Аъзам устодон ва шогирдони 
зиёде дошт. Чи тавре Сафар 
Сулаймонӣ  дар китоби хеш 
«Афкори педагогии Имом 
Абӯҳанифа» ишора кардааст, 
шумораи устодони Абӯҳанифа 
4 ҳазор нафар мебошад, ки дар 
миёни онҳо 7 саҳоба, 39 тобеъӣ  
ва дигарон аз тубаъи тобеъин 
будаанд.

Имоми Аъзам дар баробари 
устодони зиёд, шогирдони бе-
шуморе низ доштанд. Қисмате 
аз онҳо аз шаҳрҳои дур ба назди 
ӯ  омада, муддати муайяне дар 
ҳалқаи дарсаш ба ҳайси шу-
наванда истифода мекарданд 
ва баъд аз ба охир расидани 
муҳлати омӯзиш ба ватани худ 
бармегаштанд. Баъзе аз шогир-
дони Имоми Аъзам то ба охир 
шогирдӣ кардаанд. Дар бораи 
ин гуна шогирдонаш Имоми 
Аъзам чунин гуфтааст: «Инҳо 
сию шаш нафар ҳастанд, ки 
бистуҳашт нафарашон барои 
қазо (иҷрои вазифаи қозӣ), шаш 
нафар барои фатво ва ду на-
фар Абуюсуф ва Зафар барои 

ИМОМИ АЪЗАМ ДАР БОБИ МУНОСИБАТҲОИ 
БАЙНИ УСТОДУ ШОГИРД

тарбияти қозиҳо ва аҳли фатво 
салоҳият доранд».

Ҳаминро бояд таъкид намо-
ем, ки Имоми Аъзам махсус оид 
ба мавзӯи муносибатҳои байни 
устоду шогирд асаре таълиф 
накардааст. Аммо шогирдони 
ӯ  дар раванди дарс бо мута-
факкир мавзӯъҳои гуногунро 
мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 
дода, пас аз ба хулосаи муай-
ян омадан онро китобат мекар-
данд. Дар бораи муносибатҳои 
Имоми Аъзам бо устодонаш ва 
баъдан бо шогирдонашро ёрон, 
дӯстон ва шогирдони содиқи 
ӯ дар осори худ ба мерос мон-
даанд. Имоми Аъзам ҳамчун 
падари бузургвор ба фарзанди 
ягонааш Ҳаммод, шогирдон ва 
ворисонаш панду насиҳат дода, 
онҳоро даъват кардааст, ки аз 
васиятҳои ӯ баҳравар гарданд.

Фаъолияти омӯзгории 
зиёда аз си сола ба мута-
факкири бузург имкон дод, 
ки дар асоси мушоҳидаҳои 
шахсӣ  камбудиҳову нора-
сиҳои ҷараёни таълим ва 
муносибатҳои байни устоду 

 – Хешону наздиконам зид 
баромада, борҳо кӯшиш наму-

данд, ки аз ин ҷодаи интихобкар-
даам даст кашам, вале падарам 
маро дилгарм карда, иҷозат на-
медод, ки аз суханони эшон дил-
шикаста гардам. Сипас падарам 
маро ба тарбияи Зоиршоҳ Соби-
ров, устоди футболи духтаронаи 
ноҳияамон вогузор намуд. Усто-
дам тамоми паҳлуҳои футболро 
омӯзонид. Маҳз дастгирии падар 
ва устодам буд, ки ман дар ин 
ҷода тавонистам каме ҳам бо-
шад худамро муаррифӣ намо-
ям,– мегӯяд қаҳрамони матлаби 
мо Сабрина Салимова. 

Сабрина Салимова, соки-
ни ноҳияи Фархор аст. Ӯ соли 
2002 ба дунё омада, соли 2020 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 

Футбол аз ҳама маъмултарин намуди варзиш дар 
рӯи олам аст. Асосан дар ин риштаи варзиш бештар 
ҷавонписарон ҷалб мегарданд, аммо солҳои охир 
таваҷҷуҳи ҷавондухтарон низ дар ин ҷода чашмрас 
аст. Матлаби мо аз рӯзгору фаъолияти ҷавондухтаре 
қисса мекунад, ки ин пешаро интихоб кардааст. 

ҲАДАФ “БЕҲТАРИН 
ФУТБОЛБОЗДУХТАРИ ҶАҲОН БОШАМ” 

умумии рақами 17-и ноҳияи маз-
курро бо баҳои хубу аъло хатм 
намудааст. Баъдан дар шуъбаи 
рӯзноманигории Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав дохил шуда, ҳоло дар 
курси дуюм таҳсил карда истода-
аст. Ӯ дар баробари таҳсил дар 
донишгоҳ ба варзиш, махсусан 
риштаи футбол машғул мебо-
шад. 

Ӯ ҳанӯз 14 сол дошт, ки ба 
дастаи духтаронаи “Ҳосилот”-и 
ноҳияи Фархор ворид шуд. Сипас 
дар ин даста тамрину фаъоли-
ят намуда, тамоми нозукиҳои ин 
навъи варзишро комил аз худ на-
муд. Дар нитиҷа рӯз то рӯз завқу 
ҳавасаш дар ин риштаи варзиш 

боз ҳам зиёдтар мешуд. Дар 
бештари мусобиқаҳои ноҳиявию 
вилоятӣ ширкат намуда, дар 
ғолибияту музаффариятҳои 
даста саҳми назаррас дорад. 
Ӯ айни замон сардории дастаи 
мазкурро бар уҳда дорад.

  Сабрина то имрӯз дар 
чандин мусобиқаҳо ба номи хеш 
голҳои зиёдеро сабт намудааст. 
Дастаи овозадори “Ҳосилот”-и 
ноҳияи Фархор бо дастаҳои 
футболи давлатҳои хориҷа, 
аз қабили Эрон, Ӯзбекистон, 
Қирғизистон ва Афғонистон 
қувваозмоӣ намудааст, ки дар 
бозиҳои мазкур Сабрина низ 
ширкат карда, бо голҳои зебои 
хеш боиси пешсафии дастаи худ 
гардидааст.

Сабрина Салимова ҷодаи 
интихобкардаи худро хеле дӯст 

медорад. Ӯ бо итминони комил 
иброз дошт, ки дастаи хешро 
аз қабл дида, пешсафу овоза-
дор хоҳад кард. Мақсад дорад, 
ки беҳтарин футболбоздухтари 
ҷаҳон муаррифӣ шавад. Ӯ ин 
ҳама муваффақиятҳои хешро ба 
дастгириҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нис-
бат медиҳад, ки мавқеи занон-
ро дар ҷомеа баланд сохтааст. 
Муҳим аст, ки ҳама духтарон 
барои муаррифӣ ва баланд бар-
доштани парчами Ватан кӯшишу 
талош намоянд.  

Дилноза АБДУРАҲМОНОВА, 
донишҷӯи курси 2, ихтисоси 
журналист-тарҷумони ДДБ 

ба номи Носири Хусрав
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супоришҳои Сарвари давлат, 
ки дар Паёми навбатӣ оид ба  
ҷалби наврасону ҷавонон ба 
омӯзишӣ забонҳои хориҷӣ гуф-
та гузаштанд, дар МТМУ №5-и 
шаҳри Бохтар ба  омӯзиши  
забонҳои хориҷӣ  диққати ҷиддӣ 
дода мешавад. 

Дар ҳамин ҳол Шарифзода 
Достон, ҷонишини директор оид 
ба тарбияи муассисаи мазкур 
иброз медорад, ки  гарчанде си-
фати  таълим хуб ба роҳ монда 
шуда бошад ҳам, аммо сатҳи 
тарбия ва одобу ахлоқи бархе 
аз наврасон  ба талабот ҷавобгӯ 
нест. Гарчанде, аз ҷониби 
омӯзгорон миёни  хонандагон 
мулоқоту корҳои  фаҳмондадиҳӣ  
зиёд баргузор намоем ҳам, 
вале мутаассифона то ҳол дар 
ин самт масъалаҳои ҳалталаб 
вуҷуд дорад. 

– Ҳолатҳое дида мешавад, 
ки мо барои  рафтори ноҷое 
хонандаро сарзаниш мекунем,  
ба ҷойи оне, ки  аз ҷониби па-
дару модар нисбати фарзанд 
чораандешӣ карда шавад, баръ-
акс, волидайни онҳо нисбат ба 
омӯзгорон норозигӣ баён меку-
нанд. Баъзан, бо мақсади бар-
расии баъзе масъалаҳо падару 
модаронро даъват мекунем, 
вале баъзеи онҳо даъвати моро 

баинобат нагирифта, нисбат ба 
таълиму тарбияи фарзандон 
бепарвоӣ зоҳир менамоянд. 

Ба гуфтаи Шарифзода Дос-
тон, ҷонишини директор оид 
ба тарбияи МТМУ №5-и шаҳри 
Бохтар яке аз масоили доғи ди-
гар ин ба талабот ҷавобгӯ набу-
дани сару либоси толибилмон 
мебошад. Новобаста ба таъкид, 
огоҳӣ додани толибилмон ва во-
лидони онҳо боз ҳам қоидаҳои 
талабагӣ аз ҷумла, бо сару ли-
боси мактабӣ ба дарс омадан аз 
ҷониби баъзе толибилмон риоя 
намешавад. 

Ӯ мегӯяд, ки мо омӯзгорон, ба 
либоси баъзе толибилмон нига-
риста дар ҳайрат мемонем. Оё  
падару модарони онҳо зимни бо 
чӣ ҳолу аҳвол аз хона сӯи да-
бистони омадани фарзандонро 
мушоҳида намекарда бошанд. 
Аз ин рӯ, то замоне, ки оила ба 
тарбияи фарзандон аҳамияти 
ҷиддӣ надиҳанд, мо омӯзгорон 
дар самти баланд бардошта-
ни сатҳи донишандӯзии насли     
наврас ва омодагии онҳо барои 
идомаи таҳсил дар муассисаҳои 
касбӣ муваффақ намешавем.

Зебо БОЗОРОВА, 
Шарифамоҳ ҒАФОРОВА,

 “Ҳамрози халқ”

Даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ба-
робари пешрафти самтҳои гуногуни хоҷагии халқ соҳаи ма-
ориф низ рушду нумӯ намуда, баҳри дар шароити мусоид ба 
таълим фаро гирифтани насли наврас садҳо муассисаҳои 
нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бунёд ва мавриди 
баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.

Роҳнамо

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  зимни 
суханрониҳои хеш соҳаи ма-
орифро самти афзалиятноки 
ҷомеа  дониста,  таълиму тар-
бияи ҷавононро, ки ояндаи дав-
лату миллат мебошанд, муҳим 
арзёбӣ менамоянд. Ин аст, ки 
дар пайравӣ аз сиёсати пешги-
рифтаи давлат ҷавонони мо кас-
би пурмасъулияти омӯзгориро 
интихоб намуда, дар ин ҷода 
қадамҳои устувор мегузоранд.

Мирзокарим Юнусов, ди-
ректори муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №5-и шаҳри  
Бохтар  иброз медорад, ки бо 

дастгириҳои бевоситаи  Пре-
зиденти кишвар  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  рӯз то рӯз  
соҳаи маориф пеш рафта, дар 
муассисаҳои таълимӣ барои 
омӯзгорону  толибилмон  ша-
роити хубу замонавӣ фароҳам 
оварда мешавад. Дар мисоли 
МТМУ №5, ки дорои 26 синф-
хона буда, дар он ба 758 на-
фар хонанда 40 омӯзгор дарс 
мегӯянд. Айни замон дар назди 
муассисаи мазкур 6 синфхонаи 
иловагӣ барои толибилмони 
имконияташон маҳдуд ба ис-
тифода дода шудааст. Ҷавобан 
ба ғамхориҳои роҳбарияти олии 
мамлакат омӯзгорон ба таълими 
насли наврас ва тарбияи онҳо 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ диққати 
ҷиддӣ медиҳанд. 

– Дар муассисаи мазкур 
сатҳу сифати таълим ба талабот 
ҷавобгӯ буда, омӯзгорон тибқи 
барномаи таълимӣ ба хонанда-
гон дарс мегӯянд, аммо ба гуфти 
омӯзгорон  раванди таълим аз 
худи хонандагон низ вобастагӣ 
дорад, ки то чӣ андоза ба илму 
донишандӯзӣ шавқу рағбат до-
ранд.

Роҳандозӣ гардида-
ни озмунҳои ҷумҳуриявии 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, 

ҲАМКОРИҲОИ МАКТАБУ ОИЛА БОЯД 
ПУРЗӮР БОШАД   

“Илм фурӯғи маърифат” ва 
“Тоҷикистон Ватани азизи ман” 
аз омилҳои муҳими бедор на-
мудани  завқу истеъдоди насли 
наврас ба мутолиаи китоб ва 
ташаккули зеҳнии наврасону 
ҷавонон арзёбӣ мегардад. 

Дастпарварони МТМУ №5 
- и шаҳри Бохтар дар озму-
ни  ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст”, аз ҷумла, 
то даври шаҳрии ин озмун хо-
нандаи синфи 6-ум Моҳпарии 
Рустам аз рӯи номинатсияи 
адабиёти бачагона  ва  хонан-
даи синфи 10 Шоҳрухи Рустам 
аз рӯи номинатсияи адабиёти  
муосир ин муассисаи таъли-
миро дар даври  ҷумҳуриявӣ 
муаррифӣ намуданд.  

– Албатта, мо омӯзгорону 
толибилмони МТМУ №5 ба ин 
дастовардҳо маҳдуд нашуда 
ният дорем, ки дар озмунҳои 
оянда ҷиддитар омодагӣ дида,  
шумораи иштирокчиёнамон-
ро дар даври ҷумҳуриявии оз-
мун зиёд намуда, сазовори 
дастовадрҳои аз ин ҳам болотар 
гардем, – мегӯяд сарвари ин  
муассиаи таълимӣ  Мирзокарим 
Юнусов.

Дар доираи дастуру 

С. ҒУЛОМОВА: “БОЯД 
ЗЕБОИПАРАСТ БОШЕМ”

– Мардуми мо аз қадимулаём 
анъанаҳои хубе доранд, ки бо 
фарорасии фасли баҳор ва муж-
даи Наврӯз амалӣ месозанд. 
Дар ин айём ба тозагии хонаву 
дар, кӯчаву хиёбонҳо диққати 
махсус медиҳанд. Хусусан ин 
анъанаҳои неки ниёгон аз ҷониби 
занон амалӣ мегарданд. Гилем 
метаканд, кӯрпаю кӯрпачаҳоро 
офтоб медиҳанд, гул мешино-
нанд, хонаҳоро сафед мекунанд, 
оташдонҳоро аз хона мебаро-
ранд. Анъанаҳои тозакориро ас-
лан мардуми кӯҳистонӣ бо расму 
русумҳои хоссааш иҷро мекунанд. 
Тозаву озода намудани хонаву дар 
хусусиятҳои ба худ хос дорад. Ма-

салан гурӯҳе ба он назаранд, ки ба 
ин восита ғаму андӯҳ аз хона дур 
шуда, шодиву нишот ворид меша-
вад. 

Дар воқеъ чунин ҳам ҳаст. 
Муҳити тозаю озода завқи зобои-
парастии инсонро боло мебарад 
ва ба кас шодию нишот меоварад. 
Ин оинҳои қадима аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки мардуми мо аз азал 
дӯстдори тозагӣ ва зебоипараст 
буданд. Аз ин рӯ мо низ бояд зе-
боипараст бошем,– мегӯяд Саёҳат 
Ғуломова, омӯзгори Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав. 

ҲАМ ТОЗАКОРУ ҲАМ 
ТАШВИҚГАРИ ЗЕБОӢ

Ба гуфтаи Назрбӣ Гулова, со-

АЗ БАҲОР ТО БАҲОР 
ТОЗАКОРӢ МЕБОЯД

кини шаҳри Бохтар бояд ҳар на-
фар аҳамияти тозагиро хуб дарк 
намояд. Тозагӣ ин зебоист. Ҳар 
нафаре, ки ба тозагӣ риоя неме-
кунад, ҳам солимии худ ва ҳам 
солимии дигаронро дар хатар 
мемонад. Агар зан тозакор на-
бошад, ниҳоят бад аст, зеро та-
моми корҳои покизагии хона бар 
дӯши зан аст ва фарзандонашро 
низ дар ҳамин рӯҳия тарбият ме-
намояд. Ин зани рӯзгордида, ки 
покиро бисёр дӯст медорад, ба 
синну солаш нигоҳ накарда, худаш 
ба корҳои тозагии хона машғул 
мешавад, ҳарчанд фарзандони 
бузург ҳам дошта бошад. Ба гулу 
ниҳолшинонӣ шуғл варзида, худро 
бо ин васила саргарм менамояд. 
Ба тозагии маҳалла аҳамияти мах-
сус дода, миёни ҳамсоягон озода 
зистанро ташвиқ месозад.

МАКОНИ ОЗОДА, ТАЪСИРИ 
СОЗГОР

Сураё Абдураҳмонова, соки-
ни дигари шаҳри Бохтар мегӯяд, 
ки ҳар шахс, чӣ хурду чӣ бузург 
бояд аз фарҳанги волои тозакорӣ 
бархӯрдор бошад, тозагии муҳит, 
гигиенаи шахсию ҷамъиятиро 
риоя намояд. Дар баробари оне, 
ки тозагӣ кафили солимист, инчу-
нин муҳити тозаву озода рӯҳияи 
касро болида мегардонад. Дар ма-
кони поку озода кору зиндагӣ кар-
дан аз нигоҳи психологӣ низ бисёр 
таъсири хуберо ба кас мебахшад. 

МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГӢ БОЯД 
ДОШТ

Маърифат Икромова, сокини 

шаҳри Бохтар мегӯяд, ки бузургта-
рин сарвати мо инсонҳо табиат аст. 
Тамоми неъматҳое, ки имрӯз аз 
онҳо бархӯрдорем маҳз аз табиат 
ба даст меояд. Аз ин рӯ моро ме-
сазад маърифати баланди экологӣ 
дошта бошем, то табиатро поку 
озода нигоҳ дорем. Муҳите, ки мо 
дар он умр ба сар мебарем, бояд 
пок бошад, зеро пок нигоҳ дошта-
ни обҳои ошомиданӣ, кӯлу дарёҳо, 
дар умум табиатро аз ифлосиҳо 
пок нигоҳ доштан ин эмин монда-
ни мо инсонҳо аз ҳар гуна офатҳо 
мешавад. 

ТОЗАГӢ СОЛИМИСТ
Ба гуфтаи Райҳона Раҳматова, 

омӯзгори Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав 
тозагӣ зебоист ва аз ҳама муҳим 
гарави саломатӣ аст. Тозагӣ роҳи 
пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои 
сироятӣ мебошад. Онхое, ки нис-
бати тозагии муҳит бетарафанд, 

худ дар асл ба тозагӣ риоя намеку-
нанд. Зеро нафаре, ки табиатан то-
загиро меписандад, дар баробари 
хонаи худ ба атроф низ таваҷҷуҳ 
мекунад. Тозагии хонаву дари мо 
бо тозагии муҳити зист алоқаманд 
аст, инро бояд хуб донем. 

PS: Андешаҳои дарҷшуда 
гуногун, аммо дар маҷмӯъ 
ҳамоҳанганд. Маълум мешавад, 
ки дар дунё нафаре нест, ки 
дӯстдори тозагию покӣ набо-
шад. Пас мебояд ҳар нафар дар 
баробари дӯст доштан ба он 
риоя намоем ва муҳити зинда-
гии поку озода дошта бошем. 
Имрӯз, ки фасли баҳор, айёми 
шукуфтанҳою тозакориҳост, 
бояд дар ин ҷода бештар масъ-
улиятшинос шавем. Яъне аз 
баҳор то баҳор тозакорӣ ме-
бояд.

 Шабнам САТТОРОВА,
коромӯзи “Ҳамрози халқ”

 Дар шумори вазифаҳои инсонӣ тозагӣ дар 
мадди аввал меистад. Зери истилоҳи тозагӣ 
мафҳумҳои покӣ, муҳити тоза аз ифлосиҳо, по-
кии об, тозагии ашёҳои рӯзгор, покии манзили 
истиқоматию ҷойи кор, тозагии кӯча ва гулгашту 
хиёбонҳо фаҳмида мешавад. Тозагӣ асоситарин 
василаи солимӣ аст ва озодагии муҳити хонаро аз 
зан вобаста медонанд. Агар занон оқила бошанд, 
тозагии хонадон ва солимии оилаву ҷомеа таъ-
мин мешавад. Ҳамзамон мардуми тоҷик, бахусус 
занон анъанаҳои наҷиб доранд, ки тозакорӣ ва 
зебогардонии хонаву хиёбонҳо дар оғози фасли 
баҳор аз ҷумлаи онҳост. 
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор,                        
Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 20 150 нусха нашр шуд.

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!!!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электро-
нии info@hkhdtkhatlon.tj  расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  
ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

Зиндагӣ мисли са-
вори велосипед аст. 
Барои нигоҳ доштани 
тавозуни худ, шумо 
бояд ҳаракат кунед. 

Алберт Эйнштейн 
***

Ҳаёт воқеан зул-

мот аст, агар талош 
набошад. Ҳар орзу но-
бино аст, агар дониш 
набошад. Ҳар дониш 
бефоида аст, агар 
меҳнат набошад. Агар 
ишқ набошад, ҳар кор 

ПАНДИ 

РУЗ-
Афандӣ аз донишҷӯ 

мепурсад: – Дар як дас-
там пул бошад, дар дасти 
дигарам ақл, ту кадомаш-
ро мегирифтӣ? 

Донишҷӯ: – Пулро ме-
гирифтам.

Афандӣ: – Агар ман ба 
ҷойи ту мешудам ақлро 
мегирифтам.

Донишҷӯ: – Медонам, 
ҳар кас чизи намерасида-
гиашро мегирад. 

***
Зан ба утоқи кории 

мард даромада меби-
над, ки дар сари зонуи 
шавҳараш котибааш ни-
шаста аст. 

Мард зуд худашро 
ҷиддӣ гирифта мегӯяд: 

БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      бенатиҷа аст. 
Ҷуброн Халил

           ***
  Ман ба қафо нигоҳ 

карданро дӯст наме-
дорам. Ман ҳамеша 
мунтазири интизорӣ 
ҳастам. Ман касе не-
стам, ки нишаста, 
болои шири рехта 
гиря кунам. Ман ба-
рои ҷустуҷӯи гови 
навбатӣ банд ҳастам.                                                      

Гордон Рамсай

***
Моҳияти ҳаёт ин 

аст, ки худро пайдо ку-
нед. 

Муҳаммад Иқбол

Таҳияи 
Умедаи ШАРИФХӮҶА

Ва боз рафиқа Ҳайдарова 
нависед: “се курсии нав 
барои идора”. Охир то 
кай дар сари зонуи ман 
нишаста кор мекунӣ?! 

***
Муфаттиш ба айбдор-

шаванда:
–Ту пеш аз дуздӣ фик-

ри падару модаратро 
кардӣ?

Дузд:
– Бале, кардам, аммо 

эълон
Аттестати гумшуда дар бораи таҳсилоти 

миёнаи умумӣ бо рақами №863168, ки онро муасси-
саи таҳсилоти миёнаи  умумии рақами 49-и ноҳияи 
Комунистӣ (ҳозира мактаби рақами 15-и шаҳри Бох-
тар)   ба  Назарова Ҳакима Умаровна  додааст, эъти-
бор надорад. 

барои онҳо ягон чизи му-
носиб наёфтам!!   

Гирдоваранда, 
Шабнам САТТОРОВА   

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. Фишурдаи Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон.  5. 
Муҳим, фоидаовар.  6. Узви 
ташкилоте.  8. Муассисаи 
таълимӣ;  9. Асоси фаъоли-
яти ҲХДТ-ташкилоти...  10. 
Иҷрои супоришҳо тибқи...  12. 
Волоияти...  14. Номзад ба 
донишҷӯӣ;  16. Асоси меъёрӣ 
ва ҳадафноки ташкилот.  
17. Аъзои ҳизб, ки варақаи 
бақайдгирӣ надорад.  19. Теъ-
дод.  20. Ранги он зуд-зуд иваз 
мешавад.  21. Бо он менави-
санд.  23. Маълумот.  

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2. Шакли ҳуқуқӣ; 3. 

Бунёдкорӣ; ободӣ; 4. Аъзогӣ 
ба ҳизби сиёсӣ;  7. Асоси фаъо-
лияти амалии ташкилот.  11. 
Ҳуҷҷати фаъолияти ҳуқуқии 
ташкилот.  13. Пешрафти 
фаъолият аз рӯи он муайян 
карда мешавад.  14. Шахсе, 
ки машғули донишандӯзист.  
15. Кишвар.  18. Даъват шуда 
буд, аммо...  22. Дар маҳкама.  


