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ДАР ҚАБУЛИ САЙЁР 294 
ШАҲРВАНД МУРОҶИАТ КАРД

 E Ҳусниддин МАМАРАСУЛОВ

Қабули сайёри навбатии ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов дар ноҳияи 
Қӯшработ гузаронида шуд.

Дар рафти қабули сайёр 294 нафар 
шаҳрванд аз рӯйи масъалаҳои барои сохт-
мони хонаву ҷой ҷудо кардани замин, ёрии 
моддӣ, пенсия, нафақаи бачагон, таъмини 
шуғл, гирифтани кредит, муаммоҳои гази 
табиӣ, қувваи барқ ва оби нӯшиданӣ, муш-
килиҳои сохтори ҳифзи тандурустӣ, хоҷагии 
коммуналӣ, таъмири роҳҳо ва соҳаи таълим 
муроҷиат карданд. Ба масъалаҳое, ки ҳалли 
онҳо вақт талаб мекунад мутасаддиён во-
баста карда шуданд ва иҷрои онҳо аз тарафи 
ҳокимияти вилоят ба назорат гирифта шуд.

– Ногирои гурӯҳи дуввум мебошам, – гуфт 
истиқоматкунандаи маҳаллаи Булоқбошии 
ноҳия Шаҳзода Қаршиева. – Бо дӯзандагӣ 
машғул ҳастам. Аммо барои хариди моши-
наи дӯзандагӣ маблағ надорам. Дар рафти 
қабули сайёр барои харидани мошинаи дӯ-
зандагӣ ёрӣ пурсидам ва муроҷиати ман 
дар худи ҳамин ҷо ҳал карда шуд. барои ин 
аз мутасаддиён миннатдор ҳастам.

Дар рафти қабул зани солхӯрдае, ки соҳи-
би ду фарзанд мебошад, ба ҳокими вилоят аз 

рӯйи масъалаи таъмири хонаву ҷой муроҷи-
ат кард. Ҳокими вилоят ба ин боқимондагӣ 
бефарқ шуда натавонист.

– Агар фарзандоне, ки Шумо тарбия 
карда, ба камол расондед, имрӯз ба шумо 
ғамхорӣ карда натавонанд, ин корро дав-
лат ба ӯҳдаи худ мегирад, – гуфт Э. Турди-
мов. – Марҳамат, ба хонаи «Саховат» ҷойгир 
мекунем. Дар зисту зиндагонӣ ва хӯрду пӯ-
шидани шумо ягон муаммо намешавад. Аз 
хизмати намунавии тиббӣ истифода ме-
баред.

Ин масъаларо дар ин ҳол намегузорем. 
Мувофиқи қонун фарзанди болиғ бояд ба 
падару модари солхӯрдаи худ ғамхорӣ на-
мояд. Ин ҳатмист. Дар асоси ҳамин тамоил, 
ки ба конститутсия ворид карда шудааст, 
ба суд даъво мекунем ва аз фарзандонатон 
алимент меситонем.

Албатта, пиразан чунин ранг гирифта-
ни корро интизор набуд. Ин барои дигар 
шаҳрвандоне, ки бо чунин «масъалаҳо» ома-
да буданд, дарси ибрат шуд.

 E Матни ва сурати Б.МУСТАНОВ

Гилемҳои абрешимие, ки аз рангҳои табиӣ ис-
тифода бурда, бо даст мебофанд, ба тоифаи чизҳои 
ноёб дохил карда шудаанд. Рангҳо ва нақшҳои бе-
такрору аҷиби онҳо шавқи харидори ихтиёрӣ, аз 
ҳама беш хориҷиёнро ҷалб мекунад. Аз ҳамин са-
баб гилемҳои абрешимии нафис асосан ба хориҷа 
содирот мешавад. Нархи гилемҳое, ки дар давоми 
шаш моҳ ва ҳатто то як сол бо даст мебофанд, арзон 
нест, албатта.

Дар ҶММ «Оқдарё ипаги» («Абрешими Оқдарё»), 
ки чунин гилемҳо истеҳсол мекунад, бо таъми-
ни шуғли зан ва духтарон барои беҳтар гардидани 
некӯаҳволии оилаҳо саҳм мегузоранд.

– Дар соли 2017, ки корхона фаъолияти худро оғоз 
карда буд, бо коркарди пилла машғул будем, – гуфт 
раиси ҷамъияти мазкур Ғулом Одилов. – Барои ин ба 
ивази кредити Бонки халқӣ аз Хитой дастгоҳҳои аз 

нав коркард овардем. Дар натиҷа ҳар сол 250 тонна 
пилларо аз нав коркард карда, содироти ашёи хоми 
нимтайёр – нахи абрешимро ба роҳ мондем. Дар 
соли 2017 ба хориҷа 440 ҳазор, соли 2018 бошад, 
970 ҳазор ва дар соли гузашта 1 миллиону 89 ҳазор 
долларина маҳсуот фурӯхтем. Дар даври гузаштаи 
соли равон ин нишондиҳанда 850 ҳазор долларро 
ташкил карда бошад, ният дорем, ки то охири сол 
ба 1 миллиону 250 ҳазор доллар расонем. Чунки соли 
равон на танҳо пиллаи дар Оқдарё, балки дар ноҳи-
яи Тайлоқ расонидаро низ қабул карда гирифтем. 
Яъне, имсол имконият дорем, ки 400 тонна пилла-
ро аз нав коркард кунем. Аз ҳамин сабаб, қаблан 
маҳсулотро танҳо ба Хитой содирот карда бошем, 
акнун ба Тоҷикистон ҳам фиристоданро сар кардем.

Зан- духтароне, ки дар корхонаи мо кор меку-
нанд, ба ҳисоби миёна 1,5–2 миллион сӯм маош 
мегиранд. Нақлиёти махсус онҳоро ба кор бурда 
меорад.

– Моҳи апрели соли равон фаъолияти сехеро, 
ки гилеми абрешимӣ мебофанд, ба роҳ мондем, 
– суханашро давом дод Ғ. Одилов. – Ба гилемҳои 
беш аз даҳ нусха бофташуда аз Эрон ва Туркия супо-
ришҳо гирифтем. Бо мақсади зиёд кардани ҳаҷми 
истеҳсолот касаначигиро ба роҳ монданием. Занҳо 
дар хонаашон баробари иҷрои кори рӯзгор, аз ашёи 
хоми мо метавонанд гилем бофанд. Имрӯзҳо қариб 
100 нафар занҳо дар асоси анъанаи устоду шогирдӣ 
асрори гилембофиро меомӯзанд.

Ҷамъият ба қарибӣ пиллахонаи пункти пахтаи 
Янгиқӯрғонро бо шарти пардохт дар давоми 20 сол 
харида гирифт. Дар ин ҷо аллакай қисми якуми 
дастгоҳҳо барои истеҳсоли нахи абрешим гузошта 
шуданд. Дар сехе, ки аз соли оянда истеҳсоли маҳсу-
лот оғоз мешавад, беш аз 40 ҷойи корӣ ташкил ме-
гардад. Аз рӯйи нақша, дар се соли оянда ба хориҷа 
танҳо маҳсулоти тайёр бароварда, ба аврупоиён низ 
расонида мешавад.

Рӯзи 4-уми октябр ба ҷойҳои холишудаи депу-
татҳои Шӯроҳои намояндагони халқи вилоят, шаҳр 
ва ноҳияҳо интихобот баргузор гардид. Аз ҷумла, 
дар 50-то қитъаҳои интихоботии ҳавзаҳои интихо-
ботии Митан-24, Мирбозор-35 ва Дӯстлик-50, ки ба 
Шӯрои намояндагони халқи вилоят интихобот ме-
гузаронанд, интихобкунандагон барои номзодҳои 
худашон интихобкарда овоз доданд. 

Инчунин, дар 26-то қитъаи интихоботии 13-то 
ҳавзаҳои интихоботӣ ҷараёни овоздиҳӣ ба депута-
тии Шӯроҳои шаҳр ва ноҳияҳо баргузор гардид. Дар 
ҷараёни овоздиҳӣ аз 177 ҳазору 890 интихобкунанда 
124 ҳазору 16 нафар, яъне 69,7 фоизи онҳо иштирок 
карданд. Мувофиқи натиҷаҳои овоздиҳӣ дар инти-
хобот барои депутатии Шӯрои вилоят аз ӮзЛиДеП 
1 нафар, Ҳизби демократии «Эҳёи миллӣ» 1 нафар 
ва Ҳизби экологӣ 1 нафар номзод аксарияти овозҳо-
ро гирифтанд. Аз рӯйи интихобот ба депутатии 
Шӯроҳои шаҳр ва ноҳияҳо аз ӮзЛиДеП 6 нафар, Ҳиз-
би демократии «Эҳёи миллӣ» 3 нафар ҲСД «Адолат» 
2 нафар, ҲХД ва Ҳизби экологӣ 1 нафарӣ номзодҳо 
беш аз 50 фоизи овози интихобкунандагони дар 
ҷараёни овоздиҳӣ иштирок кардаро гирифтанд.

 K Комиссияи вилоятии интихобот

Маҳсулоти тайёрМаҳсулоти тайёр
ба аврупоиён низ расонида мешавад

Ба ҷойҳои холишудаи 
депутатҳо 
интихобот баргузор гардид

Рӯзи 5 -уми октябр дар Хонаи матбуоти вилоят ба муносибати анҷоми интихобот ба 
ҷойҳои холишудаи депутатҳои Шӯроҳои намояндагони халқи вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо брифинг 
баргузор гардид. Дар он раиси комиссияи интихоботии вилояти Самарқанд С. Нуриев маърӯза 
кард.

Зикр гашт, ки бо мақсади шаффоф гузаш тани ҷараёни интихобот ҳамкорӣ бо матбуот, 
телерадиокомпанияи вилоят, инчунин бо 5 -то ҳизби сиёсӣ мунтазам расонидани хабарҳоро 
ба роҳ монда шуд.

– Тамоми участкаҳои интихоботии вилоят ҷиҳозонида шуда, дар ҷараёни интихобот ба 
қоидаҳои санитарӣ ва эпидемиологӣ пурра риоя карданд. Ҳар як участкаи интихоботӣ бо 
ниқоб, дастпӯшакҳо, либосҳои муҳофизатӣ ва воситаҳои антисептикӣ таъмин карда шуд – 
гуфт, С. Нуриев.
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Муаллим бояд 
рӯзнома хонад!

 E Аъзамҷон АЪЛАМОВ,  
собиқадори маорифи халқ

Бо ташаббуси муассиси рӯзномаҳои ви-
лоятӣ сокинони гузару деҳаҳоро ба рӯзно-
маҳо, аз ҷумла «Овози Самарқанд» бепул 
обуна кунониданд. Чаро ба чунин иқдом 
даст заданд? Чунки агар муаллим рӯзе 
нахонад, дониши худро такмил надиҳад, 
донед, ки вай маънан шах шуда мемонад.

Президентамон дар ҷамъомади се-
лекторие, ки бахшида ба Рӯзи омӯзгорон 
ва мураббиён баргузор гардид, аҳамия-
ти воситаҳои ахбори оммавии чопиро 
бори дигар таъкид карданд. Бояд гуфт, 
ки солҳои охир ман чун намояндаи суло-
лаи омӯзгорони Аъламовҳо, ки дар соҳаи 
маорифи халқ беш аз чил сол кор кардаам, 
аз он хеле мамнун будам, ки дар ҷоме-
аи мо бо роҳбарии Президенти мӯҳтара-

мамон эътибору эҳтиром бо омӯзгорону 
мураббиён чанд маротиба зиёд шуд. Ба-
рои ҳамин имсол аввало зиёие, ки аз гуф-
таҳои сарвари давлатамон хулосаи дуруст 
мебарорад, бояд ба рӯзномаҳо, аз ҷумла 
«Овози Самарқанд» ҳатман обуна шавад. 
Бояд гуфт, ки дар ҳар ҷамъомади дар мам-
лакатамон баргузоргардида масъалаҳои 
солҳои тӯлонӣ ҳалли худро наёфта баррасӣ 
мегарданд. Мисол, дар ҷамъомади дирӯз 
барпошуда муаммоҳои почта ва роҳи ҳалли 
он ба дараҷаи байналмилалӣ баровардани 
онҳо муҳокима карда шуданд. Ин бесабаб 
нест. Танҳо бо ҳамин роҳ фаъолияти по-
чтаро метавон беҳтар кард. Агар почта 
нағз хизмат кунад, шумораи обуначиҳо 
ба нашрияҳои даврӣ низ меафзояд. Чунки 
онҳое, ки аз сифати пасти хизмати почта 
норозӣ шуда ба рӯзномаву маҷаллаҳо обуна 
намешуданд, кам набуданд.

Мувофиқи қарори комиссияи интихобот бар асоси натиҷаи интихоботи ба ҷойҳои 
холишуда гузаронида, депутатҳои халқи зеринро ҳамчун депутати Шӯрои намояндагони 
вилояти Самарқанд ба рӯйхат гирифтанд

 ½ ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТИИ МИТАН-24

(ноҳияи Иштихон)
Назаров Фарҳод Шарипович (соли 1975 тавал-

луд шудааст) – роҳбари шӯъбаи вилоятии Маркази 
маънавият ва маърифати Ҷумҳурият. Узви ҲДЭМӮз.

 ½ ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТИИ 
МИРБОЗОР-35

(ноҳияи Нарпай)
Ҷӯраев Ёдгорбек Ҳасанович (соли 1978 таваллуд 

шудааст) – раиси раёсати ҷамъияти масъулияташ 

маҳдуди «Агропилла»-и вилоят. Узви Ҳизби эко-
логӣ.

 ½ ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТИИ ДӮСТЛИК-50

(ноҳияи Самарқанд)
Каримов Зафар Нуруллоевич (соли 1973 тавал-

луд шудааст) – роҳбари шӯъбаи вилоятии ҳаракати 
умуммиллии «Юксалиш» - мушовири ҳокими вило-
ят. Узви ӮзЛиДеП.
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Қабули сайёр 
ба ҳалли муаммоҳо ёрӣ мерасонад 

 E Толиб ЮНУСЗОДА

Дар маркази маҳаллаи қишлоқи Руста-
ми ноҳияи Самарқанд ҳокими ноҳия Но-
сир Мавлонов барои сокинони маҳаллаҳои 
Оқмасҷид, қишлоқи Рустам, Раҷабамин ва 
Қозиқӯрғон қабули сайёр гузаронд.

– Мақсади вохӯрии имрӯза баррасии 
масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва му-
аммоҳои шумо аст. Мехоҳем фаҳмем, ки 
тарзи зиндагонӣ ва шароити оиладорӣ 
чӣ тавр аст. Чунки дар давраи пандемия 
ва карантин зиндагӣ ва шароити аҳолӣ 
андаке ба баъзе душвориҳо дучор шуд, – 
гуфт ҳокими ноҳия.

Баъд ҳозирон, ки зиёда аз сад нафар 
буданд, бо навбат арзу муаммоҳои худро 
баён карданд. Аз ҷумла, Дилшода Норова 
(бо масъалаи қарори замин), Аминов Ис-
кандар (дар чорраҳаи маҳаллаи Раҷабамин 

гузоштани сечароғ), Муҳаррам Хӯҷақулова 
(бо масъалаи беморӣ), Нодира Турсунова, 
Низом Амриев, Ислом Акрамов, Ҷамшед 
Ҳомидов, Илҳом Мирзоев (бо масъа-
лаҳои ободии деҳа, гази табиӣ ва моеъ), 
Мустаҳкам Ҳабибова (дар хусуси ободии 
масҷид), Нилуфар Отақулова, Шоҳсанам 
Раҳмонова, Фарида Бозорова, Зарина Нус-
ратова (бо масъалаи хонаю ҷой ва кор), 
Гулзира Эшонқулова ва Шамсӣ Эшонқулов, 
Нодир Қаюмов, Фурқат Ҳакимов (бо му-
аммоҳои набудани газ, автобус) муроҷиат 
карданд.

Ҳоким ба роҳбарони корхонаҳою таш-
килотҳои дахлдор барои ҳалли ин муам-
моҳо супориш дод.

Дар қабули сайёр роҳбари шӯъбаи 
корҳои дохилии ноҳия Аминҷон Тошев, 
ҷонишинҳои ҳоким Искандар Комилов ва 
Саид Мардонов ҳозир буданд.

 E Сурат ва матни  
Тоҳир НОРҚУЛОВ 

Деҳқонони ноҳияи Нарпай дар майдони 
10762 гектар пунбадонаи навъи «Бухоро-102» 
ва «Султон»-ро кишт намуда, ба хирман су-
пурдани 33430 тонна «тиллои сафед»-ро аҳд 
карданд.

Дар хоҷагиҳои муқобили машинаву трак-
тори ба номи Ислом шоир, Ойбек ва Улуғбек, 
ки дар доманакӯҳи Қаротов ҷойгиранд, ҳо-
сили хуб парвариш ёфт. Якчанд хоҷагиҳои 
фермерӣ вазифаи ба зимма гирифтаашонро 
дар 4–5 рӯз иҷро намуданд. Хоҷагии ба номи 

Улуғбек аз майдони 495 гектар дар чинаки 
якум то 35 сентнерӣ ҳосил ба даст оварданд. 
Хоҷагиҳои фермерие, ки Исомиддин Зиёев 
ва Ҷамшед Орзуев сарварӣ мекунанд, дар 
ноҳия нақшаро аввалин шуда барзиёд иҷро 
карданд. Чинакчиён Турсунтош Муродова, 
Зуҳро Ҷумъаназарова, Дилфуза Муҳаммади-
ева, Умеда Бобоқулова, Маҳлиё Ҳикматова 
дар як рӯз ба хирман 150–160 килограммӣ 
пахта месупоранд.

Иттифоқи касабаи хоҷагии қишлоқи 
ноҳия чинакчиён ва раисони хоҷагиҳои фер-
мерии пешқадамро бо тӯҳфаҳои қиматбаҳо 
қадр менамояд.
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Дар ноҳияҳо ҷамъоварии 
пахта сар шуд
 E Ҷӯрабек ХӮҶАЕВ,  
сарвари шӯъбаи хоҷагии қишлоқи Садорати статистикаи вилояти Самарқанд

Имсол пахтакорони ноҳияи Оқдарё аз 5761 гектар майдон ҷамоварии 16250 тонна пахтаро 
ба нақша гирифтаанд. Ҳосилнокӣ ба ҳисоби миёна 28,2 сентнерро ташкил медиҳад.

Аллакай аз 204 хоҷагии фермерии ноҳия дар 10-тоаш ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ карданд. 
Ҳокими ноҳия Н. Сулаймонов ба саҳро ташриф оварда, ба масъулин оид ба беҳтар намудани 
шароит барои чинакчиён супоришу тавсияҳо дод.

Бо мақсади муташаккилона гузаронидани мавсим имсол 157 дастаи ҳосилғундор ташкил 
карда шудааст, ки дар онҳо 9823 нафар чинакчиён, аз ҷумла 5498 нафар коргарони хоҷагиҳои 
фермерӣ ва 4325 нафар шахсони номуташаккил мебошанд.

Ғайр аз ин, 42 корманди бонкҳо, 55 воситаҳои нақлиётӣ барои чинакчиён, 138 дона мошини 
пахтакашонӣ ва 224 притсеп ба мавсими пахтачинӣ вобаста карда шуданд.

Бояд гуфт, ки то санаи 5-уми октябри соли ҷорӣ дар вилоят 49724 тонна пахта ҷамъоварӣ 
гардид, ки ин 23,1 фоизи нақшаи шартномавиро ташкил мекунад.

 ķҚҚАДАМҲОИ ИСЛОҲОТАДАМҲОИ ИСЛОҲОТ

Истифодаи сохтори 
кредит – модул ва сифати 
таълими технологӣ

 E М.РАҲМАТОВ,  
дотсенти кафедраи «Фанҳои умумитехникӣ ва технологияҳо»-и ДДС 

Маълум аст, ки ҳоло ҷараёни замонавии интегратсия ба сохтори таълим низ таъсири худро мерасонад. 
Барои баланд бардоштани сифати тайёр кардани кадрҳои миллӣ, ба сохтори таълими байналмилалӣ аъзо 
шудан, зарур аст, ки шарту шароитҳои ба талаботи сохтори байналмилалӣ моси оянда фароҳам оварда 
шавад.

Мувофиқи «Консепсияи ривоҷдиҳии сохтори таълими 
олии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон то соли 2030», ки бо фармони 
Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 8-уми октябри соли 
2019 тасдиқ шудааст, «харитаи роҳ»-и то соли 2030-юм зина ба 
зина ба сохтори кредит – модул гузаштани 85 фоизи муасси-
саҳои таълими олии (МТО) мамлакатамон таҳия карда шуд. 
Мисол, дар соли таҳсили 2020–2021 ба сохтори кредит- модул 
гузаштани беш аз 33 МТО ба нақша гирифта шудааст. Дар 
МТО-и мазкур ҷорӣ намудани асосан сохтори кредит – модули 
ECTS пешбинӣ шудаанд.

Яке аз сохторҳои байналмилалии таълим, ки ҳоло аҳа-
мияти калони ба худ хос дорад, сохтори таълими Болоня ба 
ҳисоб меравад.

Дар Ӯзбекистон баъзе шартҳои ҷараёни Болоня иҷро карда 
шудаанд. Мисол, ба сохтори таълими олии аз ду зина иборат – 
бакалавриат ва магистратура гузаштаанд. Дар зинаи навбатӣ 
истифодаи қоидаҳои сохтори Европоии ҷамъоварӣ ва интиқо-
ли кредит, дар амалиёт татбиқ кардани механизмҳои амалӣ 
кардани фаъолияти самараноки донишҷӯён, педагог ва ходи-
мони маъмурият, таҳияи сохтори миллӣ ва соҳавии такмили 
ихтисос (рақамҳои квалификатсионӣ) пешбинӣ шудаанд.

Бояд алоҳида таъкид кард, ки дар Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд низ бо мақсади баланд бардоштани сифати таъ-
лим ба системаи таълими кредитӣ – модулӣ гузашта исто-
даанд. Аз ҷумла, ҳоло дар кафедраи «Фанҳои умумитехникӣ 
ва технологияҳо»-и мо 17 нафар профессору омӯзгорон ба 
донишҷӯён таълим медиҳанд. Як нафари омӯзгорон доктори 
фанҳои техникӣ, профессор, 7 нафари онҳо бошанд, дотсент- 
омӯзгорони дараҷаи илмӣ дошта мебошанд. Имрӯзҳо ҷараёни 
масофавӣ барои омӯзондани фанҳои кафедра, ки ба истифодаи 
технологияҳои ахборӣ- коммуникатсионӣ асос ёфтааст, бо 
муваффақият истифода бурда мешаванд, Аз ҷумла, истифодаи 
пурраи сохтори таълими moodle ба роҳ монда шудааст. Барои 
донишҷӯён имконияти бемаҳдуди истифода аз маҷмӯи шакли 
электронии адабиётҳо фароҳам оварда шудааст. Барои баланд 
бардоштани сифати таълим дар сохтори кредитӣ- модулӣ им-
конияти истифодаи технологияҳои замонавии таълим васеъ 
мешаванд. Ҳоло дар даври карантини пандемияи коронавирус 

лозим меояд, ки аз сохторҳои «Таълими масофавӣ» ва «Онлайн 
таълим» васеъ истифода бурда шавад. 

 M
Асоси таълими масофавиро кори му-
стақилонаи талабаҳо, дидани маърӯ-
за ва вебинарҳо, иҷрои супоришҳову ба 
омӯзгор фиристодани онҳо ва мулоқот 
бо омӯзгор ба воситаи почтаи элек-
тронӣ ташкил мекунад.

Онлайн таълим бошад, давоми мантиқии таълими масо-
фавӣ аст. Дар он мушғулотҳои таълимӣ ба таври мустақим 
бурда шуда, донишҷӯён дар ҷараёни таълим бевосита ишти-
рок мекунанд. Аъзои кафедра дар таълими фанҳо аз ҳар ду 
навъи таълим истифода мебаранд. Дар нимсолаи дуюми соли 
таҳсили 2019–2020 ба туфайли карантини баъди 15-уми март 
ҳамаи фанҳо бо ёрии сохтори moodle таълим дода шуданд. 
Ҳангоми истифода аз ин сохтори таълим баробари муваф-
фақиятҳо баъзе норасоиҳо низ мушоҳида карда шуданд. Мисол, 
пурра назорат кардани донишҷӯён душвор шуд, чунки баъзе 
донишҷӯён дар сохтори moodle ба машғулоти ҳамаи фанҳо 
як маротиба даромада, исбот кардани шуданд, ки ба ҳамаи 
дарсҳо иштирок кардаанд, боз яке аз login- parol ба сохтори 

moodle дохил шуда, тестҳои донишҷӯйро ҳал кард, ки дар 
натиҷа робитаи зиндаи байни донишҷӯ ва омӯзгор канда шуд. 
Барои он ки дар ҳамаи донишҷӯён таҷрибаи кори мустақилона 
набуд, рӯбардорӣ зиёд шуд. Дар ноҳия ва ҷойҳои дурдасти ҳа-
маи вилоятҳо сохтори интернет нағз кор намекунад. Таълими 
масофавӣ бештар ба забони ӯзбекӣ буд, ин барои донишҷӯёне, 
ки ба забони тоҷикӣ таҳсил мегирифтанд, душвориҳои маъ-
лумро ба миён овард, азбаски омӯзгор вақти бештари худро 
дар назди интернет мегузаронд, ин ба саломатиаш таъсир 
мекард, (мисол, чашмаш дард кард), истифода аз интернет 
барои донишҷӯ ҳам, омӯзгор низ ба душвории моддӣ овард 
ва ҳоказо. Аммо бояд таъкид кард, ки дар шароити пандемия 
истифода аз таълими масофавӣ, аз ҳама беш сохтори кредит- 
модул талаби давр шуда монд. Барои ҳамин дар кафедраи мо 
дар навбати аввал корҳои тайёриро барои ба сохтори кредит- 
модул гузарондани ҳамаи фанҳое, ки дар бахши якум таълим 
дода мешаванд, анҷом медиҳанд. Афзалияти ин сохтор дар он 
аст, ки агар донишҷӯй баъди якто модул ба саволҳои тест посух 
дода натавонад, ин бошад, аз донишҷӯ омӯзиши мустақило-
наро талаб карда, ба беҳтар шудани сифати таълим имконият 
фароҳам меорад. Омӯзгорони кафедраамон барои ба сохтори 
кредит- модул гузарондани ҳамаи фанҳо корҳои назаррасро 
амалӣ мекунанд. Фанҳое, ки дар кафедраи мо таълим дода 
мешаванд, барои бахши 2, 3 ва 4 ба сохтори модул дохил карда, 
ба сохтори таълими масофавӣ гузаронда мешавад. Азбаски 
ҳамаи фанҳое, ки дар самти таълими технологияҳо омӯзонда 
мешаванд, барои дар онҳо гузарондани амалиёт пешбинӣ 
шудаанд. Дар кафедра барои самаранок гузарондани вақти 
холии донишҷӯён ва дар амал истифода бурдани дониши 
назариявии онҳо маҳфилҳои «Дарздӯзӣ», «Дуредгарӣ» ва «Дас-
тони моҳир» самаранок фаъолият мебаранд. Инчунин, бо ин 
мақсад амалиёти малакавӣ ва истеҳсолии донишҷӯёнро дар 
корхонаҳои бонуфузи вилоятамон мегузаронанд. Мисол, дар 
корхонаи хусусии «Мароқанд- мебел»-и ноҳияи Самарқанд, 
ҶММ «Зарафшон- Текстил» ва корхонаи «Самарқанд – Бухо-
ро ипак гиламлари»-и шаҳри Самарқанд, «Маркази омӯзи-
ши касбу ҳунар»-и муштараки ӯзбекистониву кореягӣ, ҶММ 
«Афросиёб- JEANS» ва ҶММ «Dakkatexst»-и шаҳри Самарқанд.

Донишҷӯёни бахшҳои хатмкунанда амалиёти педагогии 
худро дар мактабҳои таълими умумии миёнаи шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Самарқанд мегузаронанд.

Профессору омӯзгорони кафедраамон бахшида ба 600-со-
лагии донишгоҳ 3 дастурамали таълимӣ ва 2 китоби услубиро 
барои чоп ба нашриёти донишгоҳ супурданд. Мо мақсад дорем, 
ки таълими олиро аз ҷиҳати сифат ба зинаи нав бароварда, 
мутахассисони баландмалакаеро, ки дар бозори меҳнатӣ барои 
барқарор ривоҷёбии соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиёт ҷойи 
худро ёфта метавонанд, тайёр кунем.

Корҳои амалишуда ва ба нақша гирифта дар маводҳои 
конфронси илмӣ- амалии ба 600 солагии ДДС бахшида акси 
худро меёбанд.

Ба ҷойи хулоса, ҳаминро бояд таъкид кард, ки то ҳол До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд ба сифати вориси Академияи 
Улуғбек манбаи дониш шуда омад ва барои дар миқёси ҷаҳон 
баланд бардоштани обрӯйи донишгоҳ корҳои назаррас амалӣ 
карда мешаванд.

 ķННАВИДАВИД

Ӯзбекистон дар рейтинги 
Индекси озодии иқтисод 
26 зина боло рафт

Коршиносони пажуҳишгоҳи амрикоии Heritage 
Foundation дар Индекси озодии иқтисод (Index of 
Economic Freedom) ба озодии иқтисоди 186 кишва-
ри дунё баҳо гузоштанд.

Муаллифони рейтинг сатҳи озодии иқтисоди 
Ӯзбекистонро 57,2 балл арзёбӣ кардаанд, ки дар 
муқоиса бо соли 2019 ин нишондиҳанда 26 банд пеш 
шуд. Ба ин тариқ, ҷумҳурӣ аз зинаи 140-уми соли 
гузашта ба мақоми 114-ум боло рафт.

Зинаи баландтаринро байни кишварҳои мин-
тақаи Осиёи Марказӣ дар ин рейтинг Қазоқи-
стон – мақоми 39-ум ишғол мекунад. Қирғизистон 
дар мақоми 81-ум ва Тоҷикистон дар ҷойи 155-ум 
қарор доранд.

Туркманистон аз Тоҷикистон зинаи пасттар 
170-умро ишғол намуда, Русия дар мақоми 94-ум 
ҷойгир шудааст.

Дар зинаҳои аввали ин раддабандӣ Сингапур, 
Гонконг ва Зеландияи Нав қарор дошта, зинаҳои 
охирро Куба, Венесуэла ва Кореяи Шимолӣ ишғол 
мекунанд.

Дар Маскав дар бораи 
Шароф Рашидов 
китоб чоп шуд

Нашриёти «Альфа- книга»-и Маскав китоби «Ша-
раф Рашидов: Победитель»-ро дар 5 ҳазор нусха чоп 
кард.

Муаллифи китоб Исмат Кучиев, зодаи Са-
марқанд мебошад. Ӯ ҳоло дар Русия зиндагӣ мекунад.

Дар китоб зиндагиномаи Шароф Рашидов, му-
лоқотҳои ӯ бо арбобони давлатӣ ва эҷодкорон, 
сафҳаи умри ӯ дар ҷабҳа (фронт), фаъолияти эҷодӣ 
ва рӯзноманигориаш инъикос ёфтааст.

Намоиши сериали 
«Мендирман Ҷалолиддин» 
кай оғоз мешавад?

Озодбек Назарбеков, вазири фарҳанги Ӯзбеки-
стон дар маросими тақдимоти қисми якуми се-
риали «Мендирман Ҷалолиддин» гуфт, ки намои-
ши он аз 14 январи соли 2021 оғоз хоҳад шуд.

Ёдовар мешавем, сериали «Мендирман Ҷало-
лиддин, ки аз зиндагии Ҷалолиддин Мангубердӣ, 
писари Хоразмшоҳ ва лашкаркаши бебоки Хоразм 
бар зидди муғулон ҳикоя мекунад, бо ҳамкории ҳу-
нарпешагони Ӯзбекистон ва Туркия ба навор ги-
рифта мешавад. Дар ҳоли ҳозир ҷараёни наворбар-
дорӣ ба марҳилаи поёнӣ расидааст.

Фасли аввали ин сериал 13 қисм мебошад.

Тартиби гирифтани 
нафақа ва ёрии 
моддӣ дигар шуд

 E Тошпӯлод РАҲМАТУЛЛОЕВ

Сухан дар бораи тағйири тартиби таъин кар-
дани нафақаҳое, ки барои парвариши бачаҳои то 
дусола, оилаҳое, ки бачаҳои то 14 сола доранд ва 
таъин кардани ёрии моддӣ ба оилаҳои кам таъ-
мин шуда меравад.

Аз 1 – уми ноябр қарори Президенти Ҷумҳури-
яти Ӯзбекистон аз 4 – уми августи соли 2020 « Дар 
бораи чораҳои иловагӣ роҷеъ ба автоматикӣ кар-
дани тартибу таомилҳои тақдим кардани хиз-
матҳои иҷтимоӣ ва ёрии давлатӣ ба аҳолӣ» 
амалӣ мешавад.

Дар семинаре, ки бо иштироки раис ва ҷониши-
нони раиси беш аз 20 ҶШМ дар маркази маҳаллаи 
Боғимайдон баргузор гардид, сардори шӯъбаи Ха-
зинаи нафақаи ғайрибуҷети шаҳри Самарқанд Ш 
Қамаров ва мутахассиси пешбари шӯъбаи дастги-
рии маҳалла ва оилаи шаҳри Самарқанд З. Давро-
нов ахбор доданд.

Аз ин рӯ тартибу таомилҳои баррасӣ ва таъ-
ин кардани нафақа ва ёрии моддии мазкур ба воси-
таи сохтори ахбории» Реестри ягонаи ҳимояи 
иҷтимоӣ» амалӣ карда мешавад.

Дар натиҷаи рақамӣ кардани фаъолияти сох-
тор омили инсон кам карда мешавад ва ин ба пеш-
гирии ришватхӯрӣ ёрӣ мерасонад.Нафақа ба воси-
таи сохтори нав ба тарзи автоматикӣ таъин 
карда мешавад.Натиҷаашро ба воситаи хабарно-
маи СМС ба телефони шахсии мобилии шаҳрванд 
маълум мекунанд.

Дар ноҳияи Пахтачӣ сатҳи таъмини шуғли зан ва духтарон 85,5 
фоизро ташкил мекунад ва Пахтачӣ дар байни шаҳру ноҳияҳои вилоят 
дар ҷойи 13 қарор дорад.
Дар соли 2019 дар ноҳия 148,3 миллиард сӯмина маҳсулоти 
истеъмолӣ истеҳсол гардида, ба ҳар сари аҳолӣ 1023,0 ҳазор сӯмро 
ташкил кардааст. Аз рӯйи ин нишондод дар вилоят дар ҷойи 15 аст.
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Озон…
 E М.ЗАЙНИЕВА,  ,  
муаллимаи фанни кимиёи мактаби рақами 6 –и муаллимаи фанни кимиёи мактаби рақами 6 –и 
шаҳри Самарқанд шаҳри Самарқанд 

Оё шумо аз насими форами субҳ ба серӣ нафас каши-
даед? Дар ин вақт сабаби пайдошавии кайфияти хуб ва 
ғайрату шуҷоати инсон дар чист?

Сабаби асосии ин қабатҳои озонӣ мебошанд, ки онҳо 
нурҳои ҳалокатовари офтобро дар худ нигоҳ дошта, ҳа-
ёти инсон ва ҷонзотҳоро аз он муҳофизат мекунад. Дар 
рӯйи замин озон мавҷуд нест. Вай аз 11-умин километри 
баландии рӯйи замин сар карда, то 50-51 километр доман 
паҳн кардааст.

Агар мо ба ҳосил шудани озон аз ҷиҳати илмӣ назар 
кунем, дар таъсири нурҳои ултрабунафши офтоб дар 
оқибати реаксияҳои фотокимиёвӣ молекулаҳои кислород 
боз як атоми кислородро ба худ гирифта, ба озон табдил 
меёбад. Намудҳои озон чӣ гуна аст? Дар натиҷаи раъду 
барқ ва борон озони фоиданок ва табиӣ ҳосил мешавад. 

Таъсири бади он ба инсон низ мавҷуд буда, вай аз дуди 
ғализи нақлиётҳо, гази партовҳои саноатӣ дар натиҷаи 
реаксияи фотокимёвӣ бо таъсири нури офтоб ҳосил 
мешавад. Ин хел озон дар мегаполисҳои калон ба вуҷуд 
омада, боиси душвории нафаскашии инсон, хастагии 
дил, сардард ва оқибатҳои нохуши бемориҳо мегардад. 

Озон хусусияти нобуд кардани микробҳоро дорад, аз ҳа-
мин сабаб барои тоза кардани обҳои партовҳо, саноатӣ, 
нӯшиданӣ, нигоҳ доштани маҳсулотҳои хӯрока, ки дар 
анборхонаҳо маҳфузанд, сехҳои дӯзандагӣ ва соҳаҳои 
дигари ҷамъият кор мефармоянд.

Вақтҳои охир сӯрох шудани қабати озон тамоми ин-
сониятро ба андеша меорад. Омилҳои асосии он омех-
таҳои органикии фторхлорҳо яъне фреон ва аэрозолҳо 
мебошанд. Оқибат бемориҳои саратон, катарактаи чашм, 
пастшавии иммунитет ва дар натиҷа ҳолатҳои авҷи 
бемориҳои сироятӣ ба назар мерасад. Кам шудани озон 
аз ивазшавии иқлим низ вобаста аст. Дар навбати худ ба 
камшавии ҳосилдорӣ, хушксолӣ, норасоии маҳсулоти 
хӯрока ва гушнагӣ сабаб мешавад.

Моҳи сентябри соли 1987 дар Хелсинки баённомаи 
Монреал тайёр карда шуда, моҳи январи соли 1989 моҳия-
ти худро пайдо кард. Ин баённома оиди ҳимояи қабатҳои 
озонӣ, ба истихроҷ накардани моддаҳои заҳролуд нига-
ронида шудааст.

Ба фикри олимон бо вуҷуди риояи ин қоидаҳо то 
соли 2050 –ум қабати озонӣ тамоман ҷойи худро ишғол 
мекунад. Дар нав бати худ ин аз инсон фақат ҳамҷиҳатиро 
талаб мекунаду халос.

Ин ҳақиқат аст

 O Бисёр одамон дар бораи корҳое, ки иҷро 
намекунанд, гап мезананд…
 O Бо онҳое, ки боварӣ надоранд, дӯст ме-
шаванд…
 O Ба одамоне, ки ҳурмат намекунанд, ху-
шомад гӯянд…
 O Ба касоне, ки эҳтиром намекунанд, ито-
ат мекунанд…
 O Ба чизҳои эҳтиёҷ надоштааш соҳибӣ 

мекунанд…
 O Чизҳои бекораро ҷамъ менамоянд…
 O Ба чизҳое, ки вуҷуд надоранд, рашк 
мекунанд, чизҳои набударо мехоҳанд 
диҳанд…
 O Чизҳои ба худ зарароварро дӯст медо-
ранд…
 O Чизҳои фоидаоварро дӯст намедоранд…
 O Умрро ба чизҳои бефоида сарф меку-
нанд.

 K Таҳия ва тарҷумаи  
Л.РАҲИМОВА

Самарқанд шаҳри, Суғдиёна маскани, 58-“А” 
уй, 12-хонадон учун Ахтамов Савлатжон Санъ-
атжонович номига берилган кадастр ҳужжати 
тўплами йўқолганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри, Ислохат кўчаси, 15 “А” уй 
учун Жовконов Сайиткамол номига 30.04.2015 
йилда рўйхатига олинган 14.16.01.01.04.2119 
рақамли кадастр ҳужжати тўплами йўқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд туманида хусусий амалиёт билан 
шуғулланувчи нотариус Норматов Мурод нота-
риал идорасида марҳум Каюмов Наимга (2020 
йил 16 мартда вафот этган) қарашли мол-мулк 
учун мерос иши очилмоқда. Шу муносабат би-
лан меросхӯрлар Норматов Мурод нотариал идо-
расига мурожаат этишларини сӯраймиз.  
 Манзил: Самарқанд тумани, Андижони 
маҳалласи.

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ķИИНСОН ВА ҶОМЕАНСОН ВА ҶОМЕА

Зиндагӣ оинаро 
мӯҳтоҷи хокистар 
кунад…
 E Б.ҶУМЪАЕВ

Мо дар сари кӯчаи мошингузар будем. 
Мотори мотороллери «Муравей»-и сечархаи 
боркаш хомӯш гардида, дар назди мо қарор 
гирифт. Дар сари рули он ҷавонзане буд. 
Болои ғарами тунукапораву халтаҳои кар-
тон ва баклашкаҳои мотороллер духтараки 
тахминан 15–16 сола менишаст.

Зан нишастгоҳи худро гирифта, ба як 
канор гузошт ва болои мотор сар хам кард. 
Бо калид барқдеҳи моторро кушода, тоза 
кард ва боз ба ҷояш гузошт.

Зан нигоҳи саволомези моро пай бурда, 
шарм дошт ва барои худсафедкунӣ гуфт:

– Зиндагӣ- дия, амак, маҷбур одам ба ҳар 
гуна кор даст мезанад. Ризқу рӯзӣ. Охир одам 
хӯрдану пӯшиданаш даркор…

– Ҳа, рост мегӯед, хоҳар. Зиндагӣ оина-
ро мӯҳтоҷи хокистар мекунад, – ва ба бори 
болои нақлиёташ ишора карда пурсидем:

– Борро аз куҷо меоред?
– Аз сехи тунукабарорӣ. Омада дар ҳамин 

ҷо рӯбучин мекунем. Янтоқҳояшонро меда-
равем. Ҳама ҷоро ба тартиб медарорем. Баъд 
тунукаҳои буридаи бекора ва дигар чизҳоро 
бор карда, ба хона мебарем. Оҳану тунукаҳо 
бисёр шавад, баъд месупорем.

– Ҳамчун оҳан ба як килояш чандсӯмӣ 
медиҳанд?

– 500-сӯмӣ.
– Барои бо мотороллер гаштанатон ҳеҷ 

кас гап намезанад?
– Не- ку. Ҳама мешиносанд. Ин дастёр – 

нондиҳак аст.
Аҳволи мотороллери кӯҳна хеле хароб 

ва бар замми ин дами як чархи қафои он 
кам буд.

Дар рафти сӯҳбат фаҳмидем, ки ӯ соки-
ни маҳаллаи Гулободи ноҳияи Самарқанд 
Мавлуда Отабоева будааст. Номи дигараш 
Насиба. Шавҳараш касалии астма доштааст. 
Барои табобат дар беморхона пул лозиму 
онҳо имкон надоштаанд. Бо вуҷуди он, ба 
корҳои «частний»-и ҳархела машғул. Па-
гоҳӣ ба иҷрои ҳар гуна корҳо рафта, бегоҳӣ 
бармегаштааст. Онҳо ду нафар духтар – яке 
калону дигаре – хонандаи синфи 5-уми мак-
таб будаанд.

– Дар давраи карантин бисёр азоб ка-
шидем, – нақл кард ӯ. – Рӯзҳои бенону ош 
монданамон ҳам шуд. Маҷбур, чӣ коре пеш 
ояд, кардам. Баклашка, коғазпора мечинам. 
Оҳанпора меғундорам. Хизмати аҳолии 
маҳалларо ба ҷо меорам. Дар ягон тӯю маъ-
рака ҷеғ назананд, ки «ягон хизмат бошад, 
ман кунам», – гуфта меравам. Ин кори ман 
айб не. Худам нахондам, ақаллан бачаҳоро 
хононам. Пештар дар боғчаву мактаб фар-
рош шуда кор мекардам. Ҳозир бо ин корҳо 
машғул. Зиндагӣ маҷбур мекунад. Ҳавлии 
мо ҳуҷҷат надорад. Ба қабули ҳокими ноҳия 
рафта будам. Он кас ба одамони масъул супо-
риш доданд, ки кадастр карда диҳанд. Вале 
то ҳол онҳо ин корро накардаанд…

Мо оиди кӯмакрасонӣ ба ин гуна оилаҳо 
ба раиси ҷамъомади шаҳрвандони маҳалла 
Саодат Ғаниева занг задем.

– Мо Мавлуда Отабоеваро хуб мешино-
сем, – гуфт С. Ғаниева. – Зани бисёр чаққону 
меҳнатдӯст. Барои беҳбудии аҳволи зиндаго-
ниашон кӯшиш мекунанд. Онҳо бо модараш, 
ки зиндагонӣ мекунанд, ҳар чӣ ёрдаме аз 
дастамон ояд, расонида истодаем. Афсӯс, ки 
дар маҳалла оилаҳои аз онҳо ҳам ночортар 
ҳастанд…
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Забони модарӣ — сарвати 
бебаҳои маънавӣ

 E Бунёд НАСИМОВ,  
мушовири сардори Нозироти давлатии 
карантини растаниҳо доир ба 
масъалаҳои забони давлатӣ

Имсол 31-солагии ба забони ӯзбекӣ дода шудани 
мақоми давлатӣ ҷашн гирифта мешавад. Ҳарчанд 
ин муддат дар назди таърих мӯҳлати кӯтоҳ аст, дар 
тӯли солҳои сипаригардида нуфузу обрӯйи забон 
зиёд шуд, дар миқёси ҷаҳон теъдоди онҳое, ки 
бо ин забон ҳарф мезананд, қариб ба 50 миллион 
нафар расид.

Биноан, забони ӯзбекӣ дар минбарҳои байнал-
халқӣ хуб танинандоз мегардад, дар мамлакатҳои 
хориҷӣ эътибор ва таваҷҷӯҳ ба омӯхтани он пурзӯр 
мешавад. Барилова, дар қатори дигар забонҳои 
Шарқ таълим додани забони ӯзбекӣ дар дониш-
гоҳҳои беш аз 10 мамлакат, мисли ИМА, Кореяи 
Ҷанубӣ, Хитой, Ҷопон, Туркия, Украина, Русия, 
Озарбойҷон дили моро аз ифтихор лабрез месозад.

Воқеан, мероси фарҳангии ҳар як мамлакат ба 
забони ӯ иртиботи ногусастанӣ дорад. Ба ин маъ-
нӣ, ҷашнвораю анҷуманҳои байналхалқие, ки дар 
кишварамон таҳти унвонҳои «Таронаҳои Шарқ», 
анҷумани мақом, «Санъати байналхалқии бахшиё-
на» ва Ҷашнвораи байналхалқии ҳунармандӣ бар-
гузор мегарданд, низ ба афзудани обрӯю эътибори 
Ӯзбекистон ва танинандоз гардидани забони ӯзбекӣ 
дар ҷаҳон саҳм мегузоранд. Суханони Президент 
Шавкат Мирзиёев дар ин хусус сазовори диққатанд: 
«Касе, ки латофат, ҷозиба, иқтидор ва имкониятҳои 
беинтиҳои забони ӯзбекиро ҳис кардан мехоҳад, 
бигузор, аллаҳои модарони мушфиқ, достонсароии 
ҳазорсола, мақомҳои абадзинда, сурудҳои бахшию 
ҳофизони моро гӯш кунад». 

Солҳои охир ба туфайли эътибор ба забони 
ӯзбекӣ мавқеи он боз ҳам баланд шуда, соҳиби 
мақоми воло ва асоси мустаҳками ҳуқуқӣ гардид. 
Фармони Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 
21-уми октябри соли 2019 «Дар бораи чорабиниҳо 
роҷеъ ба куллан афзудани нуфуз ва мавқеи забони 
ӯзбекӣ ба сифати забони давлатӣ» ислоҳотро дар 
ин самт ба зинаи нав бардошт. Бар асоси фармони 
мазкур дар сохтори Девони Вазирон Департамен-
ти рушди забони давлатӣ, бобати ба истеъмоли 
расмӣ даровардани калимаву истилоҳҳои аз нигоҳи 
илмӣ асосноккардашуда, ҳамчунин, дар лоиҳаҳои 
асноди қонунӣ риоя намудан ба меъёр ва қоидаҳои 

забони адабӣ, қоидаҳои ҳуқуқию техникӣ ва дигар 
қоидаҳои махсус, Комиссияи истилоҳҳо созмон 
дода шуданд.

Аҳамияти дигари фармони мазкур дар он аст, 
ки бар асоси қарори Девони Вазирон, аз 20 январи 
соли 2020 дар ҳамаи мақомоти давлатӣ, вазорат ва 
созмонҳои ба онҳо дахлдор бо мақсади афзудани 
самарадории маънавию маърифатӣ, таъмини риоя 
ба ҳуҷҷатҳои қонунмандӣ дар бораи забони давлатӣ 
вазифаи мушовир ҷорӣ карда шуд. Ҳам акнун мушо-
вирони забони давлатӣ дар корхонаҳое, ки худ кору 
фаъолият доранд, ба масъалаҳои афзун гардондани 
самарадории корҳои маънавию маърифатӣ, таъ-
мини риоя ба қонуни забони давлатӣ масъуланд.

Бояд эътироф кард, ки дар солҳои сипаригарди-
да эътибор ба ифтихори миллӣ — забони давлатӣ 

андаке суст шуда буд. Бар асари ин дар корбарии 
мақомот ва созмонҳои давлатӣ як қатор камбудиҳое 
ба назар расиданд, ки ба риоя накардан ба қонуни 
забони давлатӣ иртибот доранд. Ба мақсади барта-
раф намудани камбудиҳое, ки ба корбарӣ бо забони 
давлатӣ вобаста буданд, аз ҷониби Вазорати адлия 
лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Дар бораи 
даровардани иловаҳо ба моддаи 42-юми Кодекси 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи ҷавобгарии маъ-
мурӣ» коркард шуд. Муаллифи лоиҳа ба моддаи 
42-юм пешниҳоде ворид намуд, ки ин аст: агар ба 
талабҳои ҳуҷҷати қонун дар бораи забон дар мақо-
мот ва созмонҳои давлатӣ риоя карда нашавад, ба 
шахсони мансабдор ба миқдори аз ду то панҷ баро-
бари ҳисобкунии пойгоҳӣ ҷарима ситонда шавад. 
Лоиҳаи қонуни мазкур дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
мавриди муҳокимаи шадид қарор гирифт.

Бино ба моддаи 10-уми Қонуни Ҷумҳурии Ӯз-
бекистон «Дар бораи забони давлатӣ» пешбинӣ 
шудааст, ки дар корхона, муассиса, созмон ва 
иттиҳодияҳои ҷамоатӣ корбарӣ, ҳисобу китоб, 
ҳуҷҷатҳои омору молия бояд бо забони давлатӣ 
сурат гирад. Бино бар ин, дар Нозироти давлатии 
карантини растаниҳо ҳоло корбарӣ, табодули маъ-
лумоти байниидоравӣ пурра бо забони давлатӣ ба 
амал татбиқ мегардад. Хоссатан, дар фаъолияти 
кории нозирот фарҳанги 5-ҷилдаи тафсирии забо-
ни ӯзбекӣ, ки беш аз 80 ҳазор калимаю ибораро дар 
бар мегирад ва китоби такмилдодаи «Корбарӣ бо 
забони давлатӣ» васеъ истифода бурда мешавад. 
Манбаъҳои мазкур, дар мавриди корбарӣ ва табо-
дули ҳуҷҷатҳои байниидоравӣ, ба сифати кори 
нозирот меафзоянд.

Маълумоти дигар:  шурӯъ аз моҳи сентябри 
соли 2020 ба мақсади афзудани маҳорату таҷриба, 
дониши назарию амалии хидматгузорони давлатӣ 
доир ба меъёрҳои забони адабии ӯзбек, имлои 

алифбои лотиниасоси ӯзбек, асо-
сҳои корбарӣ бо забони давлатӣ, 
навиштани ҳуҷҷатҳои расмӣ дар 
Маркази таълими асосҳои кор-
барӣ бо забони давлатӣ ва так-
мили малакаи назди Донишгоҳи 
давлатии забон ва адабиёти ӯз-
беки ба номи Алишер Навоии 
Тошканд курси таълимӣ ташкил 
дода шуд. Ба курсҳои такмили 
малака барои таълим даставвал 
ходимони Нозироти карантини 

растаниҳои назди Девони Вазиронро 
ҷалб карданд. Пешбинӣ шудааст, ки рӯзҳои наз-
дик барои ходимони Маркази илмии карантини 
растаниҳо, ҳамчунин, нозироти давлатии каран-
тини растаниҳои Ҷумҳурияти Қароқалпоқистон, 
вилоятҳо ва шаҳри Тошканд низ чунин курсҳо 
ташкил дода мешаванд.

Бино ба таъбири роҳбари давлат, дар марҳи-
лае, ки ба бедории нави Ӯзбекистон — Эҳёи сеюм 
асос гузошта мешавад, чунин ба назар мерасад, ки 
дар эътибори бузург ва эътирофи забони ӯзбекӣ 
маънии рамзие нуҳуфта аст. Зеро модоме, ки 
ҷараёни афзудан ба қадру қимати забони ӯзбекӣ 
идома пайдо мекунад, дар ҷамъиятамон илм ри-
воҷ меёбад, сатҳи маънавӣ баланд мешавад, ҷой-
гоҳи забони ӯзбекӣ дар арсаи ҷаҳон мустаҳкамтар 
мегардад.

 ķААНДАРЗНДАРЗ

Зарбулмасалҳои 
японӣ – аз теғ 
тезтар

Зарбулмасалҳои пурмаънои японӣ дар лаҳзаҳои душвори ҳаёт 
барои интихоби роҳи дуруст кӯмак мерасонанд. Муҳимаш – 
онро дуруст дарк намуда, ба вазъиятҳои зиндагӣ ҷорӣ 
намудан.

 I Барои ҷашн бегонаҳо меоянд, 
барои ҳамдардӣ – худиҳо.

 I Чизи зиёдатӣ – ташвиши зи-
ёдатӣ.

 I Бе одамони оддӣ бузургон ҳам 
намешаванд.

 I Сипосгузориро ҳам мисли хафа-
гӣ дер гоҳ дар ёд дор.

 I Дар ҷое, ки зӯрӣ ҳақ аст, ҳақиқат 
оҷиз мебошад.

 I Пурсидан – айби яклаҳзагист, 
аммо надонистан – айб дар та-
моми ҳаёт.

 I Одами рост мисли бамбуки рост 
аст, кам дучор меояд.

 I Бадбахтӣ, ки омад – фақат ба худ 
такя кун.

 I Зану шавҳар бояд мисли дастону 
чашмон бошанд: вақте ки даст 
дард мекунад – чашмон мегирянд 
ва вақте ки чашмон мегирянд – 
дастон бояд ашкро пок кунанд.

 I Гоҳо чунин мешавад, ки варақ 
ғарқ мешавад, вале санг шино 
мекунад.

 I Аз як нафар генерал ёфтан даҳ 
ҳазор аскар ёфтан осонтар.

 I Фикр карда қарор кун, лекин қа-
рор, ки кардӣ – фикр накун.

 I Дар роҳ ҳамсафар лозим, дар 
ҳаёт дӯст.

 I Аз аҳмақ дида хавфноктар душ-
мане нест.

 I Шахси равандаро нигоҳ надор, 
шахси омадаро марон.

 I Бадбахтӣ мисли либоси дарида 
аст, бояд дар хона гузошт.

 I Ҳафт бор афтодӣ, ҳашт бор бар-
хез.

 I Офтоб шахси ҳақро намедонад, 
офтоб шахси ноҳақро намедо-
над. Офтоб бе мақсаде, ки касеро 
сӯзонад, нур мепошад. Касе, ки 
худро ёфтааст, мисли офтоб аст.

 I Дар хонае, ки ханда ҳаст, бахт 
меояд.

 I Чойи сӯзон ва биринҷи сӯзонро 
метавон тоқат кард, аммо нигоҳи 
сӯзон ва гапи сӯзон – тоқатнопа-
зир аст.

 I Агар муаммо ҳалкунанда аст, ба-
рои он набояд ба ташвиш омад, 
агар ҳалнопазир аст, ба ташвиш 
омадан бефоида.

 I Шахси аҳмақ мекӯшад, ки хато-
яшро ҳақ нишон диҳад, шахси 
хуб ба ислоҳи он ҳаракат меку-
над.

 I Муаллими дили худ шудан – ба 
дилат имкон надиҳӣ, ки муал-
лими ту шавад.

 I Гоҳо як лаҳза аз ганҷина қимат-
тар аст.

 I Панҷоҳи имрӯз беҳтар аз сади 
фардо.

 I Савдогари хуб якбора тамоми 
маҳсулотро ба намоиш намегу-
зорад.

 K Тарҷума ва таҳияи 
Ф.ШУКУРОВ.

 ķММАВЗӮИ РӮЗАВЗӮИ РӮЗ

Одати сокини 70-солаи 
деҳаи Қӯлба
 E Ҷамшеди АСРОР

Ҳамаи мо медонем, ки соли равон ба сари аҳолии 
дунё офате бо номи COVID-19 омад. Ҳукумати ҷумҳу-
риятамон аз нимаи моҳи марти соли равон барои 
пешгирӣ ва давои бемории коронавирус кор мебарад. 
Аз ин рӯ, дар мамлакат беморӣ бо суръати баланд 
паҳн нагардид. Ҳоло шифокорон, ки имрӯзҳо мардум 
онҳоро қаҳрамонони давр мешуморанд, тавассути 
шабакаҳои интернет, радио ва телевизион, рӯзнома 
ва маҷаллаҳо садҳо маротиба роҷеъ ба риояи одии 
қоидаҳои карантин ҳарф мезананд. Он ҳам бошад, 
бастани ниқобҳои тиббӣ, доштани масофаи иҷти-
моӣ ва тоза шустани дастҳо мебошад. Мутаассифона, 
баъзе шаҳрвандони гапнодарои мо ба қоидаҳо амал 
намекунанд. Дар ҷойҳои ҷамоатӣ бе ниқоб мегарданд. 

Банданд ҳам, нодуруст мебанданд.
Баъзан, баъзе савобталабон ба касони «қоидаши-

кан» дарс шавад гӯён, аз ҳисоби худ ниқоби тиббӣ 
тақсим мекунанд.

Сокини 70-солаи маҳаллаи Қӯлба С. Шамсиев дар 
ин бора чунин гуфт:

– Ман як одат дорам. Ба одамон рӯйрост гап меза-
нам. Шахси шинос ё ки ношиносро, ки ниқоб набаста 
мегардад, сарзаниш карда мегӯям, ки наход ниқоббан-
дӣ барои шумо ҳамин қадар кори мушкил бошад. Маҳз 
ба туфайли шумоён барин одамони танбал беморӣ аз 
байн намеравад. Ба ин хел одамон мефаҳмонам, ки 
ниқоб баста гарданд. Ростӣ гап, баъзеҳо хафа меша-
ванд. Вале хафа шаванд ҳам, ниқоб баста гарданд. 

Мо ба саломатии худ ва наздиконамон набояд бе-
эътибор бошем. 

Касе, ки латофат, ҷозиба, иқтидор ва 
имкониятҳои беинтиҳои забони ӯзбекиро ҳис 
кардан мехоҳад, бигузор, аллаҳои модарони 
мушфиқ, достонсароии ҳазорсола, мақомҳои 
абадзинда, сурудҳои бахшию ҳофизони моро гӯш 
кунад.



Шавкат МИРЗИЁЕВ.
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 ķААНДЕША ВА РОЗҲОНДЕША ВА РОЗҲО

Шудам пазмони 
ишқи аввал…

 E Ӯктам ИБРОҲИМ 

Шудам пазмони ёри ҷамила ва ягонаи 
айёми ҷавонӣ. Дилам бихоҳад, ки биҷӯям 
онрову ба шаҳри бостонӣ бароям. Кӣ рабуд 
вайро аз ман? Чаро аз канорам бирафт ба 
як умр? Кӣ моро ҷудо кард, Худоё?!

Худоё, бо вуҷуди он ки ҳама сароб асту 
хаёли хом, бирасон маро ба ёри аввали 
ҷавонӣ…

Туро пазмон шудаам, ёри ягонаам… 

Пир шудаам, аммо ҳамоно, ҳамвора дар 
дилам фурӯзон аст оташи ишқи авва-
лин…

Танҳояму танҳо…

Танҳояму танҳо, дар роҳи мушкил-
кушоии гиреҳҳои зиндагии миллатам. 
Ку ҳамроҳе, сарваре, ки моро раҳнамоӣ 
кунад дар роҳи ҳақпарастӣ, барои дифои 
ҳаққу ҳуқуқҳои мо, забони ноби модарӣ?!

Ҳама хонашери майдонғариб шуда-
анд, бародарони ҳаммиллату ҳамзабон, 
ҳамқавми мо. Ба мисли моҳии безабон 
афтода ва тапанда дар соҳили дарёем…

Ҷонам фидои пояндагии забони 
модариам. Ба хотири боздоштани 
миллату забони модарӣ зиндаам, ёрони 
азиз ва меҳрубон! Агар забони модариам 
бимирад, зиндагии ман чӣ маънӣ дорад, 
Худоё!

Бигзор дар фақру 
бенавоӣ бошам

Бигзор дар фақру бенавоӣ бошам, би-
гзор аз дарди миллат бисӯзам, аммо Ху-
довандо магзор, ки ман бидуни забони 
порсиам бимонам. Худоё, магзор ки қавми 

зебосурат, бофарҳанг, муаззами ман аз ин 
ҷаҳон биравад, ғайб бизанад дар аъмоқи 
таърих…

Оташ барафрӯз

Оташ барафрӯз дили маҳзунам, 
ранҷурам. Дунё гузарон аст, боз ҳам худ-
ро барафрӯз дар ин дунёи дурӯза!

Бигзор туро ранҷонанд, бигзор сав-
доият донанд, хомӯш набош. Боз ҳам 
барафрӯзам дар дил оташро, зеро ҷадди 
шарафманди мо оташпараст буданд ва 
оташро рамзи муқаддаси умри одамизод 
медонистанд…

 ķККИТОБИЁТИТОБИЁТ

Ҷони ширин рафту 
«Ҷони ширин» монд

 E Асадуллоҳ ИСМОИЛЗОДА 

Чанде қабл аз ин хабари марги писархонди устод Айнӣ, яке 
аз фарзандони асили Самарқанд Абдукарим Ғанизодаро 
шунида дили мо реш гашта буд. Ин марди пурҳунар ва 
соҳибқалам умри бобаракати худро сарфи маърифату 
маънавияти халқамон намуда, дар қатори корҳои хайр аз 
худ китобҳои пурмазмун боқӣ гузошт. Хушбахтона, 
китоби навбатии А. Ғанизода бо номи «Ҷони ширин» рӯйи 
чопро дида, ба дасти мо расид.

Дар ин китоб хотираҳо, мақо-
лаҳо ва ҳикоя ҳои воқеии Аб-
дукарим Ғанизода гирд оварда 
шудаанд. Навиштаҳои муаллиф, 
ки солҳои зиёд роҳбари Хона- 
музейи устод Садриддин Айнӣ буд 
ва бо унвонҳои ифтихории «Пи-
сархонди Айнӣ», «Шайх ур- раиси 
хона- музейи устод Айнӣ» ва «Ҷони 
ширин» мушарраф шудааст, аҳа-
мияти калони таърихиву тарбиявӣ 
доранд. Дар охири китоб ҳамчун 
илова мақолаву мусоҳиба оварда 
шудааст, ки симои муаллифро рав-
шантар мегардонад.

Абдукарим Ғанизода нусхаи ни-
шонавии ин китобро дида, шодӣ 
карда буд ва беқаророна «Асадул-
ло, ин китоби охирини ман аст, 
боқимондаашро ба шумоён ҳаво-
ла мекунам. Ман дар назди рӯҳи 
устод Айнӣ ва Турсунзода қарздо-
рам. Дар тӯйҳои мардум достони 
«Ҷони ширин»-и устод Турсунзо-
даро борҳо аз ёд хонда, сазовори 
ҳурмати мардум гаштаам. Барои 
ҳамин бисёре аз наздиконам маро 
«Ҷони ширин» мегуфтанд. Аз ин 
мамнунам. Номи китобро ҳам ба 
ҳамин эҳтиром «Ҷони ширин» гу-

зошта, достони устодро ба пуррагӣ 
дар он ҷой додам. Рӯҳи устод шод 
бод! Кай китоб меояду ман онро 
бо соядаст ба дӯстонам ҳадя ме-
кунам?» – гуфта буд…

Афсӯс соядаст навишта, бо са-
мимият оғӯш кушода, китоб тақ-
дим намудани устод армон гашт.

Боиси шукр аст, ки китоби 
«Ҷони ширин» дар қатори китоб-
ҳои дигари Абдукарим Ғанизода ба 
дасти ихлосмандонаш мерасаду 
номи ӯро зинда медорад.

 ķММУНОСИБАТУНОСИБАТ

Рӯзномахонӣ боз одат мешавад

 E Зоҳир ҲАСАНЗОДА 

Дар арафаи Рӯзи муаллим ва мураббиён барои 
шунидани табрики Президенти кишвар Шавкат 
Мирзиёев тавассути видеоанҷуман дар толори 
бинои мӯҳташами ҳокимият муаллиму мурабби-
ёни пешқадам, мудирону роҳбарони таълимгоҳу 
кӯдакистонҳои ноҳияи Самарқанд ҷамъ омаданд. 
Вақте ки сарвари давлатамон дар нутқи пурмазмуну 
дурандешонаи худ доир ба зарурияти мутолиаи 
рӯзномаву маҷаллаҳо ҳарф зад, якбора мавҷи кафкӯ-
бии ҳозирон танинандоз гашт. Ин бесабаб набуд, 
албатта. Зеро сарвари давлат дуруст таъкид кард, ки 
баъзе омӯзгорон «обуна ихтиёрӣ, маҷбурӣ не» гуфта 
аз нашрияҳои даврӣ дур шуданд. Охир ҳар шахсе, 
ки матбуоти давриро мехонад, вай соҳиби завқи 
солиму ҷаҳонбинӣ ва тафаккури васеъ мешавад.

Воқеан, рӯзнома – ин минбари озод, оинаи таъ-
рих ва тарғибгари қадрият мебошад. Ба қавли устод 
С. Айнӣ «қавме, ки рӯзнома надорад, оянда надорад».

 M
Вазифаи иҷтимоии воси-
таҳои ахбори оммавӣ та-
свир, таҳлил ва таъкид наму-
дан аст. Дар Муроҷиатномаи 
Президенти кишвар ба Олий 
Маҷлис зикр гашт, ки корман-
дони матбуот воқеаҳои ҳа-
ёти иҷтимоиро боз ҳам васеъ, 
дақиқ, холис ва тезкор инъи-
кос намуданашон лозим аст.

Доктори фанҳои фалсафа Баҳодури Раҳмон пас 
аз муҳаррири рӯзномаи «Овози Самарқанд» таъин 
гардидан ба иқдоми нек даст зад. Вай аз ҳисоби 
шоиру нависандагон, санъаткорону хабарнигорон 
ва масъулони обуна гурӯҳи эҷодӣ ташкил карда, 
анъанаи вохӯрӣ бо муштариёнро ба роҳ монд. Аз 
имконияти хушбахтона истифода бурда, камина 
низ дар чанд мулоқоти рӯ ба рӯ ширкат варзидам.

Сарвари мактаби таълими умумии рақами 30-
юми деҳаи Оҳалики ноҳияи Самарқанд Исмоили 
Ҷабборӣ фикри аҷоибро гуфт: «Дар Самарқанд аз 
азал мутолиаи рӯзнома яке аз нишонаҳои маъри-
фатдӯстӣ мебошад. Ин иқдоми нек то ҳол идома 
меёбад. Аммо паҳн кардани матбуоти даврӣ муам-
мои умум шудааст. Як замон хаткашонҳо рӯзномаву 
маҷаллаҳоро хона ба хона тақсим мекарданд. Афсӯс, 
ки ҳозир шӯъбаҳои почта ихтисор шуда, обуначиён 
матбуоти давриро сари вақт гирифта наметавонанд. 
Боз «болои сӯхта намакоб» гуфтагӣ барин, пулашро 
дода, рӯзнома нагирифтани баъзеҳо аламовар аст.»

– Ана барои ҳамин, – шарҳ дод сармуҳаррир, – мо 
обунаро тавассути идораи рӯзнома ташкил кардем. 
Мухлисон дастҷамъона обуна шаванд, ходимони мо 
рӯзномаро ба мактаби шумо мунтазам ва саривақтӣ 
мерасонанд.

– Як ҳақиқатро тан гирифтан лозим, – риштаи 
суханро ба даст гирифт сардабири рӯзномаи «Гуло-
бод тонги» Нормурод Каримзода. – Ҳоло аксарияти 
одамон маълумотҳои сатҳӣ ва дурӯғи сайтҳои ин-
тернетро аз мутолиаи рӯзномаҳо афзал медонанд. 
Агар шумо рӯзномаҳои республикавӣ ва вилоятӣ, аз 
ҷумла, «Овози тоҷик», «Овози Самарқанд», «Субҳи 
Гулобод»-ро ба даст гиред, албатта мавзӯъҳои ба 

дил наздикро пайдо мекунед. Дар онҳо оиди таъ-
рих, маданият, санъат, адабиёт ва навидҳои ноҳия, 
вилояту ҷумҳурият ва дунё маводҳои шавқангез 
чоп мешаванд. Аз ҳама муҳимаш, нутқу фармонҳои 
Президент ва шарҳи онҳо ба забони модарии мо 
интишор меёбанд.

 M
Дуруст, баъзе шахсон гилао-
мез иброз доранд, ки забони 
рӯзномаҳо душворфаҳм аст. 
Не, дӯстон! Моён аз забони 
модарӣ фарсахҳо дур шудем. 
Сабаб – кам ё гоҳ- гоҳ варақ за-
дани китобу рӯзномаҳо аст!

Мудири шӯъбаи таълими халқи ноҳияи Са-
марқанд Баҳриддин Мардонов низ аз табрикоти 
Президенти кишвар рӯҳбаланд гардида ваъда дод, 
ки имсол аз ҳар як мактаб 10–15 нафарӣ ба «Овози 
тоҷик», «Овози Самарқанд» ва «Гулобод тонги» обуна 
мешаванд.

Рости гап, ба куҷо наравем, ҳар як шахсро машғу-
ли «телефонбозӣ» мебинем. Ҳар як фарди худшиносу 
худогоҳ вақти қимати худро ба хондани хабарҳои 
пучу бемаънии интернет сарф намекунад. Ва таъ-
кид кардан ҷоиз аст, ки танҳо аз китобу рӯзномаҳои 
хонданибоб ғизои маънавӣ, донишу хирад гирифтан 
мумкин аст. Дар ҷамъомади видеоселекторӣ сарва-
ри кишвар таъкид карданд, ки бе маърифату хирад 
ягон давлату мамлакат тараққӣ намекунад. Бинобар 
ҳамин, дилсӯзона зикр намуданд, ки барои баланд 
бардоштани сифати таълиму тарбия аҳамияти му-
толиаи рӯзномаву маҷаллаҳо калон аст. Ба фикри 
мо аз устодону мураббиён ва падару модарон талаб 
кардан ҷоиз аст, ки онҳо ба нашрияҳои дилхоҳ обуна 
шаванд, нуран аъло нур мебуд.

Як нуктаро набояд фаромӯш созем, ки иқтисо-
диёти қафомондаро дар муддати кӯтоҳ пеш бурдан 
метавон, вале маърифати қафомондаро мукаммалу 
беҳтар намудан кори басо сангин аст.

Дар шароити ислоҳотҳои васеъмиқёс қадру қи-
мати ахбори солим, ҳаққониву шаффоф меафзояд. 
Ахбор мисли хӯрокворӣ ба мардум аз ҳарвақта беҳта-
ру бештар зарур аст. Ҳар як хонадон аз имкониятҳои 
хуби маводи иттилоотӣ баҳраманд шавад, ба мақсад 
мувофиқ мебошад.

Умед аст, ки имсол маъракаи обуна 
муташаккилона ба вуқӯъ пайваста, ҳар як 

оила аз матбуоти даврӣ баҳраманд мешавад.

«Овозҳои нави 
Ӯзбекистони нав»

 E Насиба ҶОНТӮРАЕВА

Зери чунин шиор дар қасри фарҳангии 
«Нурафшон»-и шаҳри Самарқанд барно-
маи консертии санъаткорони ҷавон бар-
гузор гардид.

Дар чорабинӣ аҳолии маҳаллаҳои Нур-
ли келаҷак, Маданият, Нурафшон, Дарғам 
ва Чорбоғи шаҳраки Кимёгарон иштирок 
карданд.

– Дар қасли фарҳанг 15 маҳфили 
фарҳангӣ ва санъат амал мекунад, ки дар 
онҳо беш аз 200 нафар ҷавонони соҳиби-
стеъдод асрори ҳунар меомӯзанд, – гуфт 

сарвари шӯъбаи маданияти шаҳри Са-
марқанд Рита Маҳмудова. – дар барно-
маи консертие, ки аз тарафи коргардон 
Ҷавоҳир Ходиев зери роҳбарии бадеии 
Хуршед Исматзода ташкил гардид, аъзои 
маҳфилҳои рақси замонавии «Лезгинка- 
Нур», театри драмаи халқии «Рақси мил-
лӣ», «Замон», маҳфили «Вокал», инчунин, 
ансамблҳои доирадастҳо, рақс ва духта-
ракони дуторнавози мактаби мусиқа ва 
санъати бачагонаи рақами 6-и шаҳр бо су-
рудҳои дилкаш, оҳангҳои зебо ва рақсҳои 
ҷолиби худ кайфияти иштирокдоронро 
болида намуданд.

 ķННУҚТАИ НАЗАРУҚТАИ НАЗАР

 E Гулафзо ДАВЛАТОВА,  
донишҷӯ

Сад хона китоб хонӣ суде набувад,
Бояд, ки китобхона дар сина бувад.
Оре, китоб ёр, беҳтарин дӯстдору ғамхор, нишондиҳан-

даи ҳаёти осоиштаву мадагори инсон аст. Китоб манбаи 
ягонаи пайдоиши илму дониш ва фазлу эҳсони инсони 
комил ба шумор меравад. Агар кас як умр ба мутолиаву 
омӯзиши он машғул бошад, чизеро талаф намедиҳад. 
Мутолиаи китоб касро бо беҳтарин олами пурасрор, ки 
ҷаҳонро равшанию нур ва хушию сурур мебахшад, огаҳ 
месозад. Шахсе, ки пайваста дар мутолиаи китоб мекӯшад, 
дарахти пурсамареро мемонад, ки меваҳои он ҳар лаҳза 
инсонро ҷон, ҳастиву тавон ва имону виҷдон мебахшанд.

Инсон барои қонеъ гардонидани талаботи худ ҳамарӯза 
кӯшиш мекунад, ки аз рӯзномаву маҷалла ва китоб исти-
фода барад. Боиси тааcсуф аст, ки хонанда на ҳар вақт 
китобу рӯзномаро дастрас карда, маълумоти лозимаро 
ёфта метавонад.

Хушбахтона, солҳои охир, пас аз тараққӣ кардани илму 
техника мардум барои сайқал додани дониши худ рӯ ба 
интернет оварданд, ки ин аз пешравии давлат дарак хоҳад 
дод. Воқеан, интернет воситаест, ки хонандаро ба дунёи 
рангину афсонавии илму дониш ҳидоят мекунад. Шахс 
метавонад бо воситаи интернет мавзӯи ба худ лозимаро 
ба зудӣ дастрас карда, ба мутолиа машғул шавад.

Агар интернетро бо китобу рӯзномаҳо муқоиса кунем, 
бешубҳа гуфта метавонем, ки бо воситаи интернет маълу-
мотро дастрас кардан осонтар аст. Аз ин рӯ, интернетро 
модари маънавии илму маърифат гӯем, хато нахоҳем кард. 
Бинобар ин, солҳои охир, пас аз тараққӣ кардани илму 
техника мардум каме аз китобу китобхонӣ дур шуда, рӯ 
ба интернет оварданд. Дар ҳамин радиф саволе ба миён 
меояд, ки оё интернет ҷои китобро гирифта метавонад?

Ман фикр мекунам, ки интернет ҷои китобро гирифта 
наметавонад. Аз он сабаб, ки баъзе хонанда ба мазмуну 
мӯҳтавои маълумоти аз интернет пайдокардааш он қа-
дар аҳамият намедиҳад. Дар китоб бошад, вай баръакс 
ҷустуҷӯ мекунад, мехонад, таҳлил карда, ба хубӣ дарк 
хоҳад кард.

Як ҷиҳати бартарии интернет дар он аст, ки он маъ-
лумоте, ки дар китоб нест, дар он ҳаст. Бинобар ин, ин-
тернет ҳар лаҳзаю ҳар дақиқа барои инсон раҳнамо шуда 
метавонад. Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, китоб ҳеҷ вақт 
дар байни воситаҳои маълумотдиҳанда мавқеи худро бой 
намедиҳад. Фаромӯш набояд кард, ки агар хоҳем дар ҷомеа 

мавқею мақоми хоси худро гум насозем, обрӯю шаъну 
шарафи махсус дошта бошем, меҳри китобро аз худ дур 
насозем. Зеро маҳз китоб аст, ки инсонро бомаърифату 
маданият, хуштарбияву хушахлоқ ва доною закӣ мегардо-
над. Китоб дар ҳаёти башарият дӯсти боадлу инсоф аст.

ЯК ПАНД

Кӯдаке аз модар пурсид:
– Модарҷон! Агар биҳишт аз туст, чаро онро дар дастонат 
нагирифтӣ, балки зери по гузоштӣ?
Модараш посух дод:
– Ҷигарбандам, биҳиштро ба он хотир зери по гузоштам, ки 
туро дар оғӯшам бигирам!

Оё интернет ҷойи китобро 
гирифта метавонад?


