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 ķҚҚАБУЛИ САЙЁРАБУЛИ САЙЁР

Раиси маҳаллае, 
ки аз дарди халқ 
бехабар аст, ба 
вазифааш лоиқ нест!

Санаи 10–уми октябр дар маҳаллаи Ватанпарвари шаҳри Самарқанд бо 
иштироки ҳокими вилоят Э. Турдимов қабули сайёри навбатӣ шуда 
гузашт.
Дар давоми қабули шаҳрвандон ба масъалаҳои ҳимояи манфиатҳои 
шаҳрвандон ва ҳалли муаммоҳои мушкили онҳо эътибор алоҳида дода 
шуд. Муроҷиатҳо. асосан бо муаммоҳои хонаву ҷой, ҷойҳои корӣ, 
кредит, таъминоти газу барқ, таъмири роҳҳо, соҳаи таълим, ҳифзи 
тандурустӣ, хоҷагии коммуналӣ вобаста буданд.

Дар қабуле, ки 7 соат давом кард, аксарияти муроҷиаткунандаҳо дар ҳамон ҷо 
ҷавоби амиқ гирифтанд, баъзеашонро бо масъулони соҳа рӯ ба рӯ кунонида, иҷрои 
он зери назорат гирифта шуд. Ҳалли муроҷиатҳои беасосро рад карданд.

– Ман ва ҳамсарам аз кӯдакӣ ногиро ҳастем, – гуфт Сергей Бададян. – Ду сол пеш аз 
ин дар хобгоҳи махсуси шаҳри Самарқанд, ба мисли мо мӯҳтоҷон як ҳуҷраи сарпаноҳ 
дода буданд. Аммо якчанд хонаҳои ин бино холӣ истодааст. Бо сабаби эҳтиёҷи оилавӣ 
ба қабули ҳокими вилоят барои иваз кардани хонаи якҳуҷрагӣ ба дуҳуҷрагӣ омадем. 
Оиди ин масъала ҳоким ба мутасаддиён супориш дод.

Муаммои асосии бисёриҳо таъминоти газу барқ, манбаи гармидиҳӣ дар фасли 
тирамоҳу зимистон буд. Аксарияти онҳо бо чунин савол муроҷиат карданд: «Мо дар 
рӯзҳои хунук ба паст шудани фишори газ одат кардаем, оё қувваи барқ бе фосила 
дода мешавад?»

– Рафти тайёрӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон ба поён мерасад, – гуфт ҷониши-
ни директори техникии Ҷамъияти саҳомии корхонаи «Самарқанд ҳудудий электр 
тармоқлари» Валиҷон Қиличев. – Агар корхонаҳои коркарди барқ мунтазам фаъолият 
баранд, ин гуна норасоиҳо набояд шаванд. Инчунин, барои пешгирии ин камбудиҳо 
дар асоси шартнома аз давлати Туркманистон харидани қувваи барқ пешбинӣ шу-
дааст. Лекин ин ҳолат такрор шуданаш табиӣ. Чунки бисёр шаҳрвандон барои гарм 
намудани хонаҳо барқро аз меъёр зиёд сарф мекунанд, ки ба хомӯш гардидани он 
сабаб мешаванд.

Дар қабули сайёр, шаҳрвандон оиди муаммоҳое, ки онҳоро дар худи маҳалла низ 
ҳал кардан мумкин аст, ба ҳокими вилоят ва роҳбарони сектор муроҷиат карданд. 
Э. Турдимов раисони маҳаллае, ки аз дарди сокинони маҳалла худро дар канор ме-
гиранд, ба раиси маҳалла нолоиқ шуморид.

 K Мухбири худамон.
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 ķММУСОҲИБАУСОҲИБА

Ҷасур РИЗАЕВ:  
«Шифокор бояд фидокор, 
масъулиятшинос ва ғамхор бошад

Дар асоси лоиҳаи қарори Президен-
ти кишвар Шавкат Мирзиёев «Дар бораи 
куллан такмил додани сохтори бозомӯзии 
кадрҳои Донишкадаи давлатии тиббии 
Самарқанд ва афзунсозии самаранокии 
он» Донишкадаи давлатии тиббии Са-
марқанд ба донишгоҳ табдил хоҳад ёфт. 

Ин донишкада дар Осиёи Марказӣ кӯҳна-
тарин маърифатгоҳи тиббӣ ба ҳисоб раф-
та, соли 1930 ташкил гардидааст. Боиси 
ифтихор аст, ки собиқ хатмкунандагони 
он на танҳо дар Ӯзбекистон, инчунин ак-
сарияти ҷумҳуриятҳои собиқ Иттиҳоди 
Шӯравӣ, дар қитъаи Амрико, Канада, дав-

лати Исроил, Русия, Олмония ва ғайра 
кор мекунанд.

Мусоҳибаи мо бо ректори донишкадаи 
мазкур, доктори фанҳои тиб, профессор 
Ҷасур Ризоев дар бораи фаъолияти до-
нишкада ба вуқӯъ пайваст.

– Муҳтарам Ҷасур Олимҷонович, ав-
вало шуморо бо рӯзи шаҳри Самарқанд 
ва ба вазифаи сарвари ин боргоҳи илмӣ 
таъин гардидан табрик мегӯем.

– Ташаккур! Воқеан, ба сайқали рӯйи 
замин – Самарқанди бостонӣ, ки дар 
тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузо-
штааст, омадан ва дар яке аз донишкадаи 
бонуфуз фаъолият бурдан шараф ва масъу-
лият мебошад. Бовар кунед, бори нахуст 
ба курсии ректор нишастаму вуҷудамро 
ҳаяҷон фаро гирифт. Охир дар ин боргоҳи 
илм беш аз 40 ҳазор нафар мутахассисони 
дипломдори соҳаи тиб таҳсил гирифта-
анд, ки дар байни онҳо академикҳо Ҳамид 
Мансуров, Ислом Зокиров, Мӯсабоев, Ғу-
ломов, Орифов ва дигарон ҳастанд.

(Давомаш дар саҳ. 3).

 ķККОНФРОНСИ МАТБУОТӢОНФРОНСИ МАТБУОТӢ

 E Баҳодур РАҲМОНОВ, 
Тошқул АЗИМОВ. 

Ҳокими вилоят Э. Турдимов дар оғози он аввал ба ҳозирон дар бораи вазъи имрӯзаи соҳаҳои 
иҷтимоӣ- иқтисодии вилоят мухтасар ахбор дод. Сипас ба саволҳои журналистону блогерҳо 
посух гуфт.

Аксарияти саволҳо роҷеъ ба пешниҳоди ӯ дар 
бораи бар асоси қонунӣ ташкил кардани фаъолияти 

хизматгорзанҳои хона («оқсочҳо») буданд:
– Дар ҷамъомади видеоселектории роҳбари дав-

латамон, ки ҳафтаи гузашта баргузор гардид, масъа-
лаҳои дар ҷомеа баланд бардоштани нақши занҳо 
ва ҷавонон, инчунин таъмини шуғли онҳо мавриди 
муҳокима қарор ёфт, – гуфт Э. Турдимов ба чунин 
саволҳо посух дода. – Ман чун роҳбар аз вазъияти 
имрӯзаи бозори меҳнатӣ хабардор ҳастам. Мувофиқи 
маълумотҳо ҳоло аз вилоятамон 246 ҳазор нафар 
одам, аз ҷумла 72 ҳазору 800 нафар занҳо дар хориҷа 
бо фаъолияти меҳнатӣ машғуланд. Аксарияти онҳо 
дар Россия, наздик ба ҳафт ҳазор нафарашон дар 
Туркия шуғл меварзанд.

Бисёрии онҳо хизматгорзани хона буда, ба кӯда-
кону бачаҳои хурдсол низ нигоҳубин мекунанд. Вале 
масъалаи дар асоси қонунӣ ба роҳ мондани меҳнати 
онҳо то имрӯз ҳал нашудааст. Бояд гуфт, ки аз ҳамин 
сабаб ҳоло дар диёри мо ва хориҷа низ ҳолатҳои ба 
намояндагони ин касб бо назари паст нигоҳ кардан, 
шаъну қадру қимати онҳоро зери по кардан ба назар 
мерасанд. Дар воситаҳои ахбори оммавӣ ва шабакаҳои 
иҷтимоӣ дар ин бора хабарҳо кам нестанд. Ҳатто воқе-
аҳои бо марги хизматгорзанҳо анҷомёфта рӯй доданд. 
Бинобар ин, ҳангоми ҷамъомади мазкур бо мақсади 
ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳое, ки машғули ин 
навъи меҳнатанд, ташкил кардани чунин марказҳои 
таълимиро пешниҳод намуда будам. Мутаассифона, 
баъзеҳо онро нодуруст фаҳмиданд. Шояд ин аз сабаби 
истифодаи калимаи «оқсоч» (хизматгорзан), ки дар 
забони ӯзбекӣ аз қадим маъмул буду ҳоло хеле кам 
истифода мебаранд, рӯй дод. Вале қаблан ва ҳоло низ 
шахсони бо чунин фаъолият машғул ҳастанд.

Ҳоло, мутаассифона вазифаи чунин марказҳоро 
одамони «ӯҳдабаро» аз вазъият истифода бурда, ғай-
риқонунӣ иҷро мекунанд ва музди хизмати худро, ки 
гирифтанд, муносибатҳои байни кордиҳанда ва хиз-
маткунанда дигар ба гӯшаи хаёлашон ҳам намеояд. 
Дар натиҷа ҷабри онро ҳамон кордиҳанда ва хизмат-
кунанда мекашанд. Бинобар ин, барои ба занҳое, ки 
хоҳиши бо ин навъи меҳнат машғул шудан доранд, 
омӯзондани ҳуқуқу масъулият ва ташкил кардани 
созмони такмили ихтисоси онҳо чунин марказҳоро 
мувофиқи мақсад донистам.

Дар конфронси матбуотӣ иштирок кардани ҳатто 
намояндагони воситаҳои ахбори оммавии ҷумҳури-
ятӣ ва блогерҳо аз дигар ҳудудҳои диёрамон имрӯз то 
чӣ андоза масъалаи дер боз ҳалли худро интизор ва 
нозук будани бозори меҳнатӣ, аз ҷумла фаъолияти 
мардикорон ва хизматгорзанҳоро нишон дод. Маҳз 
бо саъю кӯшиш ва чунин пешниҳодҳо метавон онро 
ҳал кард.

МУКОФОТ МУБОРАК!

Дар шаҳри Тошканд ба ғолибони озмуни анъанавии «Аз ҳама бузург, аз ҳама азиз», ки 
бахшида ба 29-умин солгарди Истиқлолияти мамлакатамон гузаронда шуд, мукофотҳо 
супурданд.
Дар ин озмуни бонуфуз журналисти маъруф, сармуҳаррири таҳририяти муштараки 
рӯзномаҳои «Зарафшон» ва «Самаркандский вестник» Фармон Тошев низ бо мақолаҳои 
дар солҳои 2019-2020 дар матбуот чопшудаи худ иштирок карда, аз сафи ғолибони номинатсияи «Корҳои 
журналисти кормандони ВАО-и чопӣ» ҷой гирифт.
Аҳли рӯзномаи «Овози Самарқанд» устод Фармон Тошевро бо ин муваффақият самимона табрик мекунад. 

ОБУНА ШАВЕД!

Рӯзи 12-уми октябр дар ҳокимияти 
вилоят конфронси матбуотии 
навбатии Э. Турдимов баргузор гардид.

МАСЪАЛАЕ, КИ ДЕР БОЗ 
ҲАЛЛИ ХУДРО ИНТИЗОР АСТ

Индекси обуна 

419

– “Овози Самарқанд” рӯзномаи дӯстдоштаи мо - 
омӯзгорон мебошад, ки бо сидқ ва муҳаббати бепоён 
онро мутолиа мекунем. Аз ин рӯ, ҳар сол баробари 
оғоз гардидани мавсими обуна ба ин рӯзнома аз 
аввалинҳо шуда обуна мешавам. Тавассути ин 
рӯзнома аз навигариҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодии 
вилоят хабардор гардида, аз мақолаҳои ҷолиби 
фарҳангӣ, илмӣ ва шеъру ҳикояҳо ғизои маънавӣ 
мегирам. Аз ин рӯ, ба Шумо ҳам тавсия медиҳам, ки 
ба рӯномаи “Овози Самарқанд” обуна шавед! 

Дилшода ҲАЗРАТҚУЛОВА, 
устоди Донишгоҳи давлатии Самарқанд
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 ķААЗ ҲАЁТИ ИТТИФОҚҲОИ КАСАБАЗ ҲАЁТИ ИТТИФОҚҲОИ КАСАБА

Ривоҷёбии сохтор 
боз ҳам назаррас 
мешавад

 E Ифтихор РАҲИМОВ,  
ташкилотчии масъули Шӯрои 
ҷумҳуриятии иттифоқи касабаи 
ходимони таълим ва фан дар 
вилояти Самарқанд

Дар ин давр низ, ки тамоми дунё лаҳ-
заҳои санҷиширо аз сар мегузаронад, 
диққату эътибори давлатамон ба сохтори 
таълим кам нашудааст. Соли равон танҳо 
дар вилояти Самарқанд бисёр биноҳои 
замонавии мактабҳо қад рост карданд, 56 
мактабро тармим ва таъмир намуданд. Ба 
ин корҳои бунёдкорӣ дар асоси барномаи 
инвеститсионӣ 128 миллиард, аз ҳисоби 
маблағҳои бунёд (хазина)-и мубориза бар 
зидди инқироз ба миқдори 65 миллиарнд 
сӯм сарф карда шуд. Ғайр аз ин, бо та-
шаббуси ҳокими вилоят соли гузашта ва 
имсол барои ривоҷдиҳии сохтор ва даст-
гирии сохтори таълими халқ беш аз 102 
миллиард сӯм сарф гардид.

Ба маврид аст алоҳида таъкид ку-
нем, ки ба меҳнати ходимони сохтори 
ба зиммаи худ масъулияти тарбияи насли 
наврасро гирифта, аз ҷиҳати иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ пурра кафолат дода 
шудааст. Дар сохтор баробари навсозӣ, 
оммавӣ гардондани технологияҳои за-
монавӣ ва таҷрибаи пешқадам манфи-
атдории моддии ходимон низ пайваста 
зиёд мешавад. Масъалаҳои рағбатнок 
кардани меҳнати омӯзгор ва мураббиён, 
ҳифзи саломатӣ ва ташкили истироҳати 
онҳо ҳамеша дар мадди назари иттифоқи 
касаба аст. Дар ин рӯзҳои санҷишӣ низ 
ба роҳ мондани робитаҳои ҳамкорӣ ва 
фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ эътибо-
ри алоҳида нигаронда шуд. Дар натиҷаи 
саъю кӯшишҳо 73 ташкилоти ибтидоӣ 
ташкил гардида, 750 нафар шахсон ба 
узвияти иттифоқҳои касаба қабул карда 
шуданд. Ходимони ба ҳифзи иҷтимоӣ 
мӯҳтоҷе, ки дар соҳа меҳнат мекунанд, 
ҳамеша дар маркази диққат буда, ба воси-
таи ташкилоти поёнии иттифоқҳои ка-
саба аз ҳоли 7 нафар собиқадори ҷанг ва 
меҳнат, 216 нафар ҷанговари байналми-
лалчӣ ва 158 нафар ногиро хабар гириф-
та, ба онҳо кӯмакҳои моддиву маънавии 
гуногун расонда шуданд. Ба оилаҳои 
камтаъмин, се нафар талабаи бепарас-
тормонда стипендияи иттифоқҳои ка-
сабаро расонданд. Ба се нафар ногиро, 
ки дар ташкилотҳои соҳа кор мекунанд, 

роҳхатҳои сиҳатгоҳ дода шуд. Ба баланд 
бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии хо-
димони соҳа низ эътибори алоҳида ни-
гаронда мешавад.

Мисол, дар даври пандемия 129 му-
роҷиати хаттӣ, 104 шифоҳӣ ва 58-то ба 
воситаи «Телефони боварӣ» омада, ҳалли 
худро ёфтанд. Дар фароҳам овардани ша-
роити хуби корӣ ба ходимон, зиёд карда-
ни дараҷаи огоҳӣ аз қоидаҳои бехавфии 
меҳнат низ муваффақиятҳо ба назар ме-
расанд. Мисол, дар соли 2015 роҷеъ ба 
омӯхтани шароити меҳнат дар ҷойҳо, ни-
шон додани роҳу маслиҳатҳои дахлдор 224 
тадбир гузаронда шуд. Дар солҳои пасина 
шумораи онҳо беш аз 532–550-то шуданд.

Фарзандони оилаҳои камтаъминшуда, 
ки сарварони онҳо дар соҳа кор мекунанд, 
бо шартномаҳои ҷамоавӣ дастгирӣ карда 
мешаванд. Ба фарзандони ходимони соҳа 
асбобу ашёи таълим ва китобҳои дарсӣ 
тӯҳфа карданд.

Сол аз сол вазъи ривоҷдиҳии сайёҳии 
дохилӣ, ташкили саёҳати ходимони соҳа 
ба гӯшаҳои ободи диёрамон беҳтар меша-
вад. То ин вақт 57096 нафар ходимоне, ки 
дар сохтори таълим кор мекунанд, ҷойҳои 
сазовори диққати шаҳрҳои Тошканд, Хо-
разм, Бухоро, Зомин, Шаҳрисабз ва Нура-
торо зиёрат карданд. Саёҳатҳо дар самти 
сайёҳии дохилӣ ҳамеша бо риоя ба тала-
боти карантин амалӣ карда мешаванд. 
Фирмаи сайёҳии «Касаба Самарқанд»-и 
назди Иттиҳодияи ташкилотҳои итти-
фоқи касабаи вилоят саёҳатҳои имтиёз-
нок ташкил мекунад.

Сол аз сол шумораи ходимони соҳа, 
ки дар истироҳатгоҳҳои мамлакатамон 
саломатии худро беҳтар мекунанд, зиёд 
мешавад. Дар панҷ соли охир қариб 7 
ҳазор нафар ходими соҳа бо роҳхатҳои 
имтиёзноки иттифоқи касаба таъмин 
карда шуданд.

Дар соҳа гузарондани зинаҳои гуногу-
ни тадбирҳое чун «Меҳру эътибор ба ҳар 
як бача», «Спорт – пойдевори мустаҳка-
ми оила», «Падар, модар ва ман – оилаи 
спортчиён» ба ҳукми анъана даромадааст.

Қадр карда шудани меҳнати мураб-
биён, ислоҳотҳое, ки дар сохтор амалӣ 
мешаванд, шавқи ҷавононро ба соҳа зиёд 
мекунад. Ҷавонони ташнаи донишу зиё 
рӯз аз рӯз зиёд мешаванд. Ин маънои онро 
дорад, ки ривоҷёбии сохтор боз ҳам на-
заррастар мегардад.

Ноҳияи Ургут дар мавзеи наз-
дикӯҳӣ ҷойгир аст. Бинобар ҳамин, 
тайёрӣ ба мавсими зимистонгузаронӣ 
масъулияти калонеро талаб мекунад. 
Таҷрибаҳои солҳои гузашта, яъне паст 
шудани фишори газ ва кам гаштани 
қувваи барқро ба назар гирифта, аъ-
зоёни гурӯҳи корӣ дар байни аҳолӣ 
корҳои фаҳмондадиҳӣ мебаранд.

Дар ноҳия 103 маҳалла мавҷуд ме-
бошад. Талаби аҳолии маҳаллаҳо ба 
ангишт 17736 тоннаро ташкил меку-
над. Алҳол 20707 тонна ангишт гириф-
та шудааст ва онҳо дар навбати аввал 
ба маҳаллаҳои наздикӯҳӣ тақсим кар-
да мешаванд.

Барои 16 пункти табобатии деҳот, 
2 шифохона, 6 поликлиникаи оилавии 
қишлоқ, 1 поликлиникаи марказии 
бисёрсоҳавӣ ва 7 нуқтаи ёрии таъҷилӣ 
1257 тонна ангишт пешбинӣ шудааст. 
Вале ҷамъи ангишту брикетҳои ан-
гиштии захиракарда 1088 тоннаро 
ташкил мекунад.

Нақшаи таъминоти мактабҳои 
шӯъбаи таълими халқӣ бо ангиштсанг 
5474 тонна бошад, ки то ҳол 3184 тонна 
ин намуди сӯзишворӣ захира карда 
шудааст.

Дар ноҳия 47 ташкилоти таълими 
томактабӣ мавҷуд аст. Бунёди боғ-
чаҳои нав ва азнавсозии 4 ташкило-
ти томактабӣ давом доранд. Барои 
зимис тонгузаронии онҳо ба ҷойи 
598 тонна 476 тонна ангишт гирифта 
шудааст.

Барои бо қувваи барқ таъмин гар-
дондани аҳолӣ соли ҷорӣ дар ноҳия 
2000 симчӯби нав ва 36 подстансияи 
нав бояд шинонда шаванд. Инчунин, 
таъмири 88 зертакягоҳи барқӣ ва 
ивазнамоии 78,9 километр симҳо ба 
нақша гирифта шуд. Дар амал бошад, 
1190 симчӯб ва 31 подстансияи нав гу-
зошта шудаанд. Тамоми 88 зертакя-
гоҳи барқӣ таъмир шуда бошанд, ки 
навсозии симҳои ҳавои 56,5 киломе- трро ташкил мекунад.

Мувофиқи нақшаи соли равон 4860 
хонадон, 88 тадбиркори тарзи якка ва 
умумӣ, 21 мактаб ва 5 шифохона бо 
гази табиӣ таъмин карда мешаванд. 
Дар ноҳия қубурҳои гази гуногунфи-
шор 364,7 километр аст.

Аз рӯйи маълумоти 20-уми авгу-
сти соли 2020 дар ноҳияи Ургут 76292 
хонадон ба рӯйхат гирифта шуда бо-
шанд, 85 фоизи онҳо бо баллонҳои 
гази маишӣ таъминанд. То ҳамин 
рӯзи соли ҷорӣ боз 360 адад баллонҳои 
газии нав ба аҳолӣ дода шудаанд. Аз 
аввали сол то ҳол ба мардуми ноҳия 
4907540 тонна мукааб гази моеъ расон-

да додаанд. Боз тақсими 3904 адад бал-
лонҳои газӣ то охири сол ба нақша 
гирифта шудааст.

Ҳамаи 32 бинои истиқоматии би-
сёрошёнаи ноҳия бо гази табиӣ, қув-
ваи барқ ва об таъмин карда шудаанд. 
Соли 2019 аз ҳисоби хазинаи ободонӣ 
ва афзунгардонии фаровонии вилоят 
барои таъмиру азнавсозии 18 бинои 
бисёрқабатаи ноҳия ва ҳудудҳои на-
зди онҳо 3339,6 миллион сӯм маблағ 
ҷудо карда шуд, ки ин ҳам барои хуб 
паси сар кардани тирамоҳу зимистони 
солҳои 2020–2021 мусоидат мекунанд.

 K Хизмати ахбори ҳокимияти 
ноҳияи Ургут

 ķШШАРҲИ ҚАРОРАРҲИ ҚАРОР

Бо мақсади таъмини иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбе-
кистон аз 22-юми июни соли 2020 «Дар бораи тасдиқ намудани Стра-
тегияи миллии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон доир ба ҳуқуқҳои инсон» қаро-
ри Девони Вазирони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 9-уми октябри соли 
2020, таҳти рақами 641 «Дар бораи тасдиқ намудани Консепсияи Фору-
ми Самарқанд оид ба ҳуқуқи инсон ва Регламенти Форуми Самарқанд 
оид ба ҳуқуқи инсон» имзо гардид.

Қоидаҳои гузаронидани 
Форуми байналхалқӣ доир 
ба ҳуқуқҳои инсон дар 
Самарқанд тасдиқ гардид

🔰 Мақсади асосии Форуми Са-
марқанд доир ба ҳуқуқҳои инсон 
аниқ кардани муаммоҳои мавҷуда ва 
андешидани чораҳо бобати барта-
раф кардани онҳо тавассути мубоди-
лаи таҷрибаи байналхалқӣ дар 
соҳаи ҳуқуқҳои инсон, боз ҳам 
беҳтар намудани имиҷи мусбии бай-
налхалқии Ӯзбекистон дар ин соҳа 
мебошад.

🔰Форуми Самарқанд доир ба 
ҳуқуқҳои инсон дар ҳар ду сол як 
маротиба дар моҳҳои октябр- ноябр 
гузаронида мешавад. Бо пешниҳоди 
Кумитаи ташкилӣ доир ба гузарони-
дани форум дар дигар вақт низ гуза-
ронидан мумкин аст.

🔰 Мақомоти кории Форуми Са-
марқанд доир ба ҳуқуқҳои инсон 
Маркази миллии доир ба ҳуқуқҳои 
инсони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ме-
бошад.

🔰 Дар форум намояндагони сох-
тори таркибии СММ, ташкилоти 
байналмилалӣ ва минтақавӣ доир 
ба ҳуқуқҳои инсон, институтҳои 
миллӣ, парламентҳо, судҳо ва мақо-
моти ҳифзи ҳуқуқ, вакилони инсти-
тутҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ, экс-
пертҳои байналмилалӣ ва маҳаллӣ, 
олимон, коршиносон, рӯзноманиго-
рон ва дигар намояндагони ҷамоатӣ 
иштирок мекунанд.

Дар Иштихон моддаи 
нашъамандии «опий» 
боздошт гардид

Нашъамандӣ яке аз иллатҳоест, ки ҳоло инсони-
ятро ба балоҳои гуногун гирифтор намуда, оилаҳо, 
ҷамъиятро ба таназзул овардааст.

Дар мамлакатамон барои мубориза бар зидди 
ин «вабои аср» чораҳои ҷиддӣ андешида шудааст. 
Ходимони шӯъбаи мубориза бар зидди контрабанда 
ва аудити боҷхонаи Садорати боҷхонаи вилоят бо 
ҳамкории ходимони Хидмати бехавфии давлатӣ бо 
мақсади пешгирии ҷиноятҳои вобаста ба нашъаман-
дӣ дар ноҳияи Иштихон тадбир гузаронданд.

Ҳангоми тадбир воситаи автонақлиёти русуми 

«ВАЗ –2106»-и шаҳрванд А.Р. ҳангоми ҳаракат аз рӯйи 
самти «Ургут- Иштихон» дар канори роҳи М-39-и 
даромадгоҳи ноҳияи Иштихон боздошта шуд. Ҳан-
гоми тафтиш маълум гардид, ки дар кисаи дарунии 
курткаи шаҳрванд мавҷуд будани 1 дона моддаи бӯяш 
тези ҷигарранги ба селлофани зардранг печонида-
шудаи вазнаш тахминан 200 грамм, ки ба моддаи 
нашъамандии «опий» монанд будааст. Он ҳамчун 
далели ашёвӣ муваққатан боздошт шуд.

Ҳоло оид ба ҳолати мазкур корҳои тафтишотии 
пеш аз бозпурс идома дорад.

Албатта, шаҳрванд мувофиқи амалаш ҷазои му-
носиб мегирад. Ба ҷойи хулоса ҳаминро гуфтан ҷоиз 
аст, ки касони ба ҳаёти дигарон рахна андохта ва шах-
соне, ки воситаҳои нашъамандиро манбаи даромад 
кардаанд, албатта ҷазои қонунӣ мегиранд. Модоме 
ки чунин аст, бояд ҳар як лаҳзаи умрро ғанимат 
дониста, ҳар доим дар ёд дошта бошем, ки ба ивази 
меҳнати ҳалол умр гузаронидан ба хонадонамон бахт, 
ба рӯзгорамон файз ва барака меорад.

 K Хизмати ахбори Садорати боҷхонаи вилоят.

ХУБ ГУЗАШТАНИ 
ТИРАМОҲУ ЗИМИСТОН
ба тайёрии пешакӣ вобаста аст

Барои шаҳрванди 
Ӯзбекистон шудан боз 
як талаб гузошта шуд
 E Бектурсун МУРОДҚОСИМОВ,  
ходими масъули Вазорати адлияи 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон

Сатҳи забондониро бояд чӣ хел муайян кард? 
Ба ин суол аз қарори ба наздикӣ батасвибрасидаи 
ҳукумат метавон ҷавоб пайдо кард.

Шаҳрвандӣ – ин робитаи ҳуқуқии инсон ва 
давлат мебошад, ки дар маҷмӯъ ҳуқуқ, вазифа 
ва масъулияти тарафайнро таҷассум менамояд.

Додани ҳуқуқи шаҳрвандии Ҷумҳурияти Ӯз-
бекистон ба шахсоне, ки шаҳрванд нестанд ё 
шаҳрвандони дигар кишваранд, бино ба тартибе, 
ки дар Қонун «Доир ба шаҳрвандии Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон», аз 13-уми марти соли 2020, пешбинӣ 
шудааст, ба амал татбиқ мегардад.

Тибқи моддаи 13-уми Қонун, барои ҳуқуқи 
шаҳрвандии Ҷумҳурияти Ӯзбекистонро ба даст 
даровардан, инҳо асос шуда метавонанд: аз рӯйи 
таваллуд, ба фарзандӣ қабул кардан, дар натиҷаи 
қабул ё барқарор кардани шаҳрвандии Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон. Шаҳрванди Ҷумҳурияти Ӯзбекистон-
ро, бино ба дигар асосҳо низ, ки дар шартномаҳои 

Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ва қонуни дарамалбуда 
пешбинӣ шудааст, метавон қабул кард.

Дар Қонун пешбинӣ шудааст: оне, ки шаҳрван-
дии Ҷумҳурияти Ӯзбекистонро гирифтан мехоҳад, 
бояд ба таври бояду шояд забони давлатиро донад. 
Аммо, аз нигоҳи ҳуқуқӣ, санаде вуҷуд надорад, 
ки сатҳи зарурии донистани забони давлатиро 
муайян намояд.

Сатҳи забондонии (забони давлатӣ дар назар 
аст) онҳое, ки шаҳрвандии Ҷумҳурияти Ӯзбекис-
тонро қабул кардан мехоҳанд, аз ҷониби Маркази 
омӯзишӣ бино ба асосҳои коргузорӣ бо забони 
давлатӣ ва такмили малакаи назди Донишгоҳи 
давлатии забон ва адабиёти Тошканд ба номи Али-
шер Навоӣ муайян карда мешавад.

Аз рӯйи забони давлатӣ имтиҳони озмоишӣ 
гузаронда мешавад. Онҳое, ки дар имтиҳон ишти-
рок кардан мехоҳанд, бояд шахсан ё дар шакли 
электронӣ ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд: 
ариза, ҳуҷҷате, ки шахсиятро тасдиқ менамояд 
(яъне, гувоҳномаи таваллуди шахс, ки шаҳрванди 
кишвари хориҷӣ мебошад ё намебошад, ҳамчунин 
гувоҳнома дар бораи будубоши шахс дар Ҷумҳу-

рияти Ӯзбекистон ё картаи ID), сурати рангаи 3,5 
х 4,5 дар манзар (фон)-и сафед, барга (квитансия) 
оиди пардохти боҷ (20 фоиз аз арзиши ҳисобшудаи 
пойгоҳӣ).

 M
Нусхаи асли ҳуҷҷатҳо баъ-
ди нусхабардорӣ шудан, бар-
гардонда мешаванд. Баъди 
пешниҳоди ҳамаи ҳуҷҷатҳо, 
имтиҳон дар тӯли як моҳ бо 
роҳи тест, хаттӣ ва даҳонӣ 
гузаронда мешавад. Холҳои 
ниҳоие, ки бояд ҷамъ кар-
да шавад, 100 холро ташкил 
медиҳад, супоришҳо ба тар-
зи зайл тақсимбандӣ ме-
шаванд: тест – холи ниҳоӣ 
30; имтиҳони хаттӣ –холи 
ниҳоӣ 30; имтиҳони даҳонӣ – 
холи ниҳоӣ 40;

Бино ба натиҷагирӣ онҳое, ки дар маҷмӯъ аз 
50 балл кам гирифтаанд, аз имтиҳон нагузашта 
ҳисобида мешаванд ва баъди як моҳ метавонанд 
бо ариза аз нав имтиҳон супоранд. Барои ин ари-
задиҳанда бояд аз нав пардохт кунад, баргаи нав 
илова мегардад. Натиҷаи имтиҳони озмунӣ дар 
тӯли се рӯз эълон карда мешавад.

Ба иштирокдороне, ки аз имтиҳон сарбалан-
дона гузаштаанд, аз ҷониби Марказ ва шӯъбаҳои 
ҳудудии он сертификат дода мешавад, ки муддати 
амалкардаш беохир аст.

Дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар вилояти Самарқанд 
ҷамъ 6558 корхонаи хурд ва микрофирмаҳо (ғайр аз 
хоҷагии фермерӣ ва деҳқонӣ) ташкил карда шуд.
Доир ба намудҳои фаъолияти иқтисодӣ аз ҳама зиёд дар 
соҳаи савдо – 2697 корхонаи хурд ва микрофирмаҳо бунёд 
ёфтааст. Инчунин, 1230 корхона дар соҳаи саноат, 
1035 корхона дар соҳаи хоҷагии қишлоқ, ҷангал ва 
моҳипарварӣ, 597 -то ошхона ва ҷойи зист, 315 коргоҳи 
сохтмон, 124 дар соҳаи кашонидан ва нигоҳ доштан, 113 
-то алоқа ва ахборот, 106  дар соҳаи ҳифзи тандурустӣ 
ва хизматҳои иҷтимоӣ, инчунин, 334 намуди соҳаҳои 
дигар ташкил карда шудааст.
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 ķААЗ ГАНҶИНАИ НИЁГОНЗ ГАНҶИНАИ НИЁГОН

Панд
(Ҳикоят)

Бӯалии Даққоқ рӯзе ба наздики Абӯали Илёс, ки сипаҳсолор ва волии 
Хуросон буд, омад. Ин Абӯалӣ бо ҳама ҷалолат шахси фозил будӣ. Бӯалии 
Даққоқ дар пеши ӯ бинишаст ба ду зону.

Абӯали Илёс гуфт:

– Маро панде деҳ.
Гуфт: – Ё амир, як масъала мепурсам аз ту бонифоқ ҷавобам диҳӣ?
Гуфт: – Диҳам.
Гуфт: – Маро бигӯй, ки ту зар дӯст дорӣ ё хасм?
Гуфт: – Зар.
Гуфт: – Пас чӣ гуна аст, ки он чӣ дӯсттар дорӣ, ин ҷо раҳо мекунӣ ва 

он чи дӯст надорӣ, бо хеш бад- он ҷаҳон мебарӣ?
Абӯали Илсёро об дар чашм бигашту гуфт:
– Некӯ панде додӣ маро, ҷумлаи фоида андар ин бувад ва маро аз хоби 

ғафлат бедор кардӣ.

Самарқанд тумани 62 умумий ӯрта таълим 
мактабидан 2012 йил 12 июнда Асламов Фируз-
жон Фазлиддинович номига берилган рӯйхат 
рақами U №5345137 рақамли шаҳодатнома юқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

 Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт билан 
шуғулланувчи нотариус М. К. Жураев нотариал 
идорасида марҳум Сафиева Саидага (2020 йил 
26 августда вафот этган) қарашли мол-мулк учун 
мерос иши очилмоқда. Шу муносибат билан 
меросхӯрлар М. К. Жураев нотариал идорасига 
мурожаат этишларини сӯраймиз.   
 Манзил: Самарқанд шаҳри, Ӯзбекистон кӯ-
часи, 35-уй. 

Самарқанд шаҳар ҳокимлиги томонидан 
2012 йил 26 сентябрда 9295 реестр рақами билан 
рӯйхатга олинган «Al -Malik Samarkand Servis» 
масъулияти чекланган жамияти ихтиёрий ра-
вишда фаолити тугатилмоқда.

Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт би-
лан шуғулланувчи нотариус Нурқосимов Рам-
зиддин Сайфиддинович нотариал идорасига 
марҳум Қаюмова Замира Владимировна (2010 
йил 15 январда вафот этган) қарашли мол-
мулк учун мерос иши очилмоқда. Шу муно-
сабат билан меросхӯрлар Нурқосимов Рам-
зиддин Сайфиддинович нотариал идорасига 
мурожаат этишларини сӯраймиз.   
 Манзил: Самарқанд шаҳар, А. Жомий кӯчаси, 
80 -уй.

Самарқанд шаҳар давлат хизматлари марка-
зи томонидан берилган 10. 03. 2020 йил, 826429 
рақами билан рӯйхатга олинган «BAXROM BOBO 
MARKET» масъулияти чекланган жамияти их-

тиёрий равишда ӯз фаъолияти тугатилмоқда. 
 Шу муносабат билан унга билдирилган 
барча эътирозлар газетага эълон чоп этилгач, 
икки ой давомида қабул қилинади.  
 Жамиятимизни почта манзили: Самарқанд 
вилояти, Самарқанд шаҳри, Фарҳод кӯчаси, 4 
А-уй.

Самарқанд шаҳар давлат хизматлари маркази 
томонидан 05. 09. 2020 йил 888279 рақами билан 
рӯйхатга олинган «1 QADAM» оилавий корхонаси 
ихтиёрий равишда фаъолияти тугатилмоқда. 
 Шу муносабат билан унга билдирилган 
барча эътирозлар газетага эълон чоп этилгач, 
икки ой давомида қабул қилинади.  
 Жамиятнинг почта манзили: Самарқанд ви-
лояти, Самарқанд шаҳри, Гагарин кӯчаси, 157 
-уй.

Самарқанд шаҳар давлат хизматлари мар-
кази томонидан берилган якка тартибдаги тад-
биркор Ахтамова Гулноз Эркинова 08.02.2019 
йил 932866 рақами билан рӯйхатга олинган, 
ихтиёрий равишда фаолияти тугатилмоқда.  
 Шу муносабат билан унга билдирилган 
барча эътирозлар газетага эълон чоп этил-
гач, икки ой давомида қабул қилинади.  
 Жамиятнинг почта манзили: Самарқанд ви-
лояти, Оқдарё тумани, Даҳбед, Машраб кӯчаси, 
2 -тор кӯча, 5 -уй.

Самарқанд шаҳридаги 9-умумий ўрта таълим 
мактабидан 1980 йилда Нарзикулов Фахриддин 
Амриевич номига берилган В № 144480 рақамли 
ўрта маълумот тўғрисидаги аттестат йӯқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 22-умумий ўрта таъ-

лим мактабидан 1983 йилда Нарзикулова (Са-
фаева) Фируза Тухтасиновна номига берилган 
Д № 475613 рақамли саккиз йиллик маълумот 
тўғрисидаги гувоҳнома йӯқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 22-умумий ўрта таъ-
лим мактабидан 1985 йилда Нарзикулова (Са-
фаева) Фируза Тухтасиновна номига берилган Г 
№ 396677 рақамли ўрта маълумот тўғрисидаги 
шаҳодатнома йӯқолганлиги сабабли бекор қи-
линади.

Самарқанд шаҳридаги 29-умумий ўрта таъ-
лим мактабидан 2003 йилда Рахматов Азим 
Махсудович номига берилган O’R-A № 1486918 
рақамли аттестат йӯқолганлиги сабабли бекор 
қилинади.

Самарқанд шаҳри, Минская кўчаси, 64-уй 
учун Насруллаев Ихтиёр Джамшедович номига 
берилган кадастр ҳужжати тўплами йўқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри давлат хизматлари мар-
кази томонидан 2018 йил 02 августда 626646 ре-
естр рақами билан рӯйхатга олинган “SHIRIN 
GRAND GROS” нодавлат таълим муассасаси 
(қисқартирилган номи: “SHIRIN GRAND GROS” 
НТМ) ихтиёрий равишда тугатилмоқда. 
 Шу муносабат билан унга билдирила-
диган барча эътирозлар газетада эълон чоп 
этилгач, икки ой давомида қабул қилинади. 
 Жамиятнинг почта манзили: Ӯзбеки-
стон Республикаси, Самарқанд вилояти, Са-
марқанд шаҳри, Ҳ.Олимжон кўчаси, 51-уй.  
 Муассасанинг солиқ тӯлайдиган идентифи-
кацион рақами: (СТИР: 305681653)

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ķХХОТИРА МУҚАДДАС АСТОТИРА МУҚАДДАС АСТ

Модари муқаддасу 
омӯзгори покниҳоде буд

Гӯянд, маро чу зод модар,
Пистон ба даҳон гирифтан омӯхт.
Шабҳо бари гоҳвораи ман,
Бедор нишасту хуфтан омӯхт…

Роҳҳои манзилу маконҳо дарозу тӯлонӣ бошанд, ки роҳи зиндагонии одамизод 
кӯтоҳ аст. Афсӯс, ҳанӯз орзую мақсадҳо зиёд бошанд, ки роҳи ҳаёти модари 
муқаддасу омӯзгори покниҳоди маҳаллаи Равонаки ноҳияи Самарқанд 
Ҳамидахон Валихӯҷаева ба поён расид. Ӯ ҳамаро маъюсу ғамзада сохта, аз ин 
дунё ба охират сафар намуд.

Ҳамидахон Валихӯҷаева 18-уми февра-
ли соли 1948 дар мавзеи Регистони шаҳри 
Самарқанд, дар оилаи хизматчӣ ва шоир 
Наберахӯҷа Валихӯҷаев ба дунё омада 
буд. Тарбияи хуби падару модарро гириф-
та, соли 1966 мактаби миёнаи рақами 8-и 
шаҳрро ба забони тоҷикӣ хатм намуд. Худи 
ҳамон сол донишҷӯйи бахши ғоибонаи фа-
култети забон ва адабиёти руси Институ-
ти давлатии педагогии Самарқанд гардид. 
Баробари таҳсил ҳамчун устои дӯзанда дар 
коргоҳи «Ателе»-и шаҳри Самарқанд кор 
кард.

Аз соли 1969 сар карда, таҳсилашро дар 
шакли рӯзона давом дод. Баъди хатми до-
нишкада бо роҳхати комиссияи давлатӣ 
фаъолияти педагогиашро дар мактаби рақа-
ми 42-и ноҳияи Самарқанд сар кард. Соли 
1971 бо Шодмон Амонуллоев оила бунёд 
намуд ва касби педагогиашро дар мактаби 
рақами 33 идома дод. Дар ин мактаб то 
ба синни нафақа бо дили софу нияти пок 
кор кард.

Бо гузашти солҳо зану шавҳар соҳиби 
чор фарзанд – Шоҳрух, Шӯҳрат, Эраҷ ва 
Ҳилола гардиданд. Онҳо, ки худ соҳибмаъ-
лумот буданд, тарбияи фарзандонро хуб ба 
роҳ монданд. Дар натиҷа фарзандон низ 
мисли волидайн меҳнатдӯст ва хушхулқу 
боодоб ба воя расида, ҳоло ҳар кадоме дар 
ҷомеа мавқею манзалати худро соҳибанд.

Дар давраҳои ҳаёти якҷоя Ҳамидахон 
Валихӯҷаева, ки модарарӯсашро болои каф 
бардошта мегашт, Худованд ҳамчун подо-
ши амал ба ӯ се келини ғамхору меҳрубон 
ато кард. Ва ӯ то нафаси охирин аз онҳо 
миннатдор буд.

Ҳамидахон Валихӯҷаева табиатан зани 
покнаҷоду софдил буд. Бинобар ҳамин, мис-
ли як зани мусулмон амалҳои ҳаҷро ба ҷо 
оварда, ҳоҷибибӣ шуд. Нафақахӯр бошад, 
ки оромиро намедонист. Бар замми корҳои 
зиёди худ мактабхониву дарстайёркунии 
тамоми 11 нафар наберагон зери назорати 
ӯ буд. Дар натиҷа, бо дуову роҳбарии ӯ яке 
аз набераҳои духтариаш – Сокинахон Ка-
молҷонова имсол донишҷӯйи Донишгоҳи 
ба номи Ломоносови шаҳри Москва гардид.

Ҳамагӣ чанд рӯз пеш Худо ба онҳо дида-
ни рӯйи абераро насиб гардонд. Вале абе-
раи аввалинашро Ҳамидахон Валихӯҷаева 
ба дастони табаррукаш нагирифта, бо ин 
олами ҳастӣ падруд гуфт. Илоҳо, Парвар-
дигор ҷояшро аз биҳишт гардонад.

 K Як гурӯҳ хешовандон  
ва дӯстон.

Ҷасур РИЗАЕВ:  
«Шифокор бояд фидокор, 
масъулиятшинос ва 
ғамхор бошад»

(Аввалаш дар саҳ. 1).
Нахустин ректор Лев Немсович буда, он айём 

ҳамагӣ 160 нафар ба хондан қабул шудаанд. Сипас, 
Ю. Недосеков, (1935–1942), Х. Зоҳидов (1942–1945), 
Р. Абдуллоев (1945–1951), А. Одилов (1951–1955) 
М. Мирзомуҳаммадов (1959–1961) М. Ҳаитов, 
У. Ваҳҳобова, А. Шамсиев дар донишкада роҳбарӣ 
кардаанд.

Ҳоло дар боргоҳи тиббӣ қариб 5 ҳазор талаба 
сирру асрори табобатро меомӯзанд, ки ба онҳо 
беш аз ҳазор нафар устодон сабақ медиҳанд. Барои 
асрори табобатро омӯхтан шароитҳо муҳайёст.

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки пас аз ба донишгоҳ 
табдил ёфтани донишкадаи мо нуфузу эътибори 
он дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам афзун хоҳад шуд. 
Дар оянда аз хориҷа низ довталабон қабул шуда, 
таҳсил дар андозаи байналхалқӣ ҷараён мегирад. 
Ҳоло сохтмони иншооти нав ба охир мерасад. Пас 
аз ба истифодабарӣ супурда шудани бинои нави 
замонавӣ парастуҳои аввалин аз Ҳиндустон омада 
таҳсил хоҳанд гирифт.

– Ҳамкорӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ чӣ хел аст?
– То имрӯз бо бист кишварҳои Аврупо ва 6–7 

давлатҳои Осиёи Марказиву Япония шартнома ба 
имзо расид. Дар байни онҳо Донишгоҳи миллии 
Чувашистон (Русия), Донишгоҳи миллии Терно-
пол (Украина), мактаби олии Полша, Донишгоҳи 
тиббии Белоруссия ва ғайра ҳастанд. Минбаъд 
таҷриба иваз кардани донишҷӯён ва муаллимону 
профессорон ба нақша гирифта шудааст. Хатмку-
нандагон соҳиби ду диплом – донишгоҳи тиббии 
Самарқанд ва хориҷӣ, яъне мамлакати таҳсил 

гирифтаашон мешаванд. Зеро мақсади мо ба рей-
тинги 1000-гонаи мактабҳои олии беҳтарини дунё 
ворид шудан аст.

– Инак, соли хониши нав оғоз ёфт. Ҷараёни 
таҳсил чӣ хел мебошад?

– Имрӯзҳо дар тамоми дунё муаммои асосӣ – 
вируси тоҷдор аст. Мо қабл аз оғози соли хониши 
нав тайёрии ҳамаҷониба дидем. Ҳамаи маводи 
таҳсилро ба формати электронӣ дар шабакаи мах-
сус ҷойгир намудем. Ҳоло талабаҳои мо дар шакли 
онлайн таҳсил мегиранд. Лекин иқрор шудан 
лозим, ки устодону шогирдон пазмони утоқҳои 
дарсӣ ва шакли таълими анъанавӣ мебошанд. 
Воқеан, дар соли хониши 2020–2021 беш аз ҳазор 
нафар номи донишҷӯйро гирифтанд. Аксария-
ти онҳо факултаи навтаъсиси табобати халқиро 
маъқул донистанд.

– Ба фикри шумо табобат чист ва шифокор 
кист?

– Ҳиппократ таъкид кардааст, ки дар байни 
санъат санъати табобат олиҷаноб аст. Адиби та-
вонои рус Чехов менависад, ки пешаи табиб ҷа-
сорат ва он касб садоқату фидокорӣ, қалбу фикри 
тозаро талаб мекунад. Мӯъҷизаи табобат эътибо-
ри дақиқназаронаи шифокорон ба беморон аст. 
Сӯҳбати маҳрамона, дилнишин ва чеҳраи кушоди 
табиб оғози шифо ёфтани шахси хаста мебошад.

Имрӯзҳо дар тамоми дунё, аз он ҷумла, дар 
кишвари мо бо пандемияи «COVID-19» мубориза 
мебарем. Табибони мо дар ин самт фидокорона 
меҳнат мекунанд. Афсӯс, аллакай чанд нафар ҳам-
касбони мо қурбони он шуданд. Ин фидокории 

онҳоро садоқат ба касб ва савганди Ҳипократ гӯем 
хато нахоҳад шуд.

– Аҷиб, чӣ сабаб шуд, ки шумо пешаи табиби-
ро интихоб кардед?

– Бобоям духтури дандон буданд. Ман кори 
ӯро дӯст доштам. Тақдирро бинанд, ки падари бу-
зургворам панҷ маротиба ба Донишкадаи тиббии 
Тошканд ҳуҷҷат супорида, бахташон натофт. Шояд 
аз ҳамон сабаб таъкид мекарданд, ки орзуяшон 
касби боборо гирифтани ман аст. Камина пас аз 
хатми мактаби таълими умумии рақами 254-уми 
пойтахт шомили Донишкадаи тиббии Тошканд 
шудам. Солҳои таҳсил бештари вақти ман болои 
китобҳои дарсӣ гузашт. Донишкадаро бо дипломи 
имтиёзнок хатм карда, таҳти роҳбарии профессор 
Ҳайдар Комилов рисолаи номзадӣ ва сипас про-
фессор Абдуҷаббор Бобоҷонов рисолаи докториро 
ҳимоя намудам. Бо гузашти айём устод шуда, 14 
нафар шогирдонам унвонҳои илмӣ гирифтанд.

Имсол дар Донишкадаи давлатии тиббии Са-
марқанд имтиҳонҳои қабул чӣ хел гузаштанд?

– Талаби асосии Президентамон решакан 
кардани коррупсия аст. Мо барои шаффофият аз 
камераҳои назоратӣ пурсамарона истифода бур-
дем. Лекин дар ин самт бисёр меҳнат карданамон 
лозим. Умед аст, ки ин иллат аз байн меравад. 
Зеро бо устодони таъмагир, худписанд, мунофиқ 
муросо нахоҳем кард. Аллома Ҷалолиддини Румӣ 
байте дорад:

Чун диҳад қозӣ ба дил ришват қарор,
Кай шиносад золим аз мазлуми зор?!
– Ҳар як шахс «хоббӣ» – машғулияти дӯстдо-

шта дорад…
– Агар ман табиб намешудам, албатта санъат-

кор мешудам. Гап дар сари он, ки аз бачагӣ суруд 
хонданро дӯст медорам. Ҳатто бо ҳофизони ном-
дор Муҳриддин Холиқов (руҳашон шод бод!), Азим 
Муллоҷонов ва дигар санъаткорон тавассути оинаи 
нилгун борҳо баромад карда будем. Ҳозир ҳам гоҳ- 
гоҳ дар нишастҳои оилавӣ ва тадбирҳо захма ба 
тор зада, табъи мухлисонро болида месозам. Доир 
ба сарварони давлат, саркардаҳо, олиму фозилон 
китобҳоро варақ мезанам. Асари безаволи «Ал- 
қонун»-и Ибни Сино китоби рӯимизии ман аст.

– Ҳоло дар донишкада «стипендияи ректор» 
ҷорӣ шудааст. Он ба чӣ гуна донишҷӯён дода 
мешавад?

– Президентамон дар ҷамъомади селекторие, 
ки бахшида ба Рӯзи омӯзгорон ва мураббиён бар-
гузор гардид, таъкид карданд, ин толибилмони 
болаёқатро мебояд ҳаматарафа дастгирӣ намуд. 
Ана барои чӣ мо «стипендияи ректор»-ро ҷорӣ 
кардем. Донишҷӯёни аълохон, дар корҳои ҷамоатӣ 
фаъол ва ба ҳимояи иҷтимоӣ мӯҳтоҷ дар асоси 
хулосаи комиссияи махсус ба миқдори 5 баробари 
стипендия рағбатнок мегарданд. Ин маблағ ҳар 
моҳ дода мешавад.

– Мӯҳтарам Ҷасур Олимҷонович, мақсадҳои 
оянда аз чиҳо иборатанд?

– Мақсади асосӣ тайёр кардани кадрҳои ба-
ландихтисос мебошад. Чунки пешаи табибӣ ин-
сонпарварист ва масъулиятшиносӣ аст.

 K Мусоҳиб З.ҲАСАНЗОДА.

 ķММУАММО ВА МУЛОҲИЗАУАММО ВА МУЛОҲИЗА

Баланд гардидани 
обрӯйи муаллим танҳо 
ба маош вобаста аст?
 E Бахтиёри ҶУМЪА

(Давомаш. 
Аввалаш дар шумораи гузашта)

 ½ МАҚСАД – БАЛАНДБАРДОРИИ 
ОБРӮЙИ МУАЛЛИМ

Бо мақсади баландбардории обрӯву ну-
фузи омӯзгорон ҳар сол дар тамоми рӯйи 
дунё Рӯзи муаллимон – иди касбии кор-
мандони соҳаи маориф ҷашн гирифта ме-
шавад. Аз рӯйи анъана ин кор бо мақсади 
муайян кардани омӯзгорони бомаҳорат, 
дастгирӣ ва рӯҳбаландкунии онҳо, баланд 
бардоштани вазъи иҷтимоӣ ва обрӯю нуфу-
зи касби педагогии онҳо амалӣ мегарданд. 
Он дар ҳар мамлакат дар санаҳои гуногун, 
мувофиқи анъанаҳои миллӣ, урфу одат, 
воқеаҳои муҳими таърихӣ, инчунин, ба 
хотираи шахсони машҳур гузаронида ме-
шавад.

 M
Дар бештар аз 100 дав-
лати ҷаҳон Рӯзи бай-
налхалқии омӯзгорон 
5-уми октябр аст. Ин 
идро соли 1994 ЮНЕСКО 
таъсис додааст ва он 
ба рӯйхати рӯзҳои уму-
миҷаҳонӣ ва байнал-
халқии Созмони Ми-
лали Муттаҳид дохил 
аст.

Иди касбии омӯзгорони Хитой 10-уми 
сентябр ба ҳисоб меравад. Дар мамлакат 
барои баландбардории обрӯйи соҳибони 
ин касб - Рӯзи миллии муаллимонро соли 
1985 расман таъсис додаанд.

Дар Ҳиндустон санаи ҷашнгирии Рӯзи 
муаллимон ба таърихи мамлакат алоқа-
манд аст: 5-уми сентябр рӯзи таваллуди 
президенти дуввуми Ҳиндустон Сарве-
полли Радхакришнан мебошад. Дар ин рӯз 
талабаҳо ҷойи муаллимонро мегиранд ва 
ҳамчун омӯзгор дарс мегузаранд. 

Дар Аргентина 11-уми сентябр мардум 
тамоми муаллимону мураббиёнро табрик 
мегӯянд. Ин рӯз ба хотираи Доминго Сар-
менто, ки солҳои 1865-1868 вазифаи ва-
зири корҳои дохилӣ ва маорифро ба ҷо 
меовард, ҷашн гирифта мешавад. Маҳз ӯ 
таълими ибтидоии ҳатмиро ҷорӣ карда 
буд ва 800 муассисаи таълимӣ ва ҳарбиро 
ташкил кард. Ҳатто мактаби омӯзгоронро 
таъсис дода, ба ташкили китобхонаҳо асос 
гузошт.

Дар Бутан рӯзи 1-юми май ба шарафи 
зодрӯзи шоҳи саввум Ҷигм Дорҷи Вангчук, 
дар Чехия ба муносибати рӯзи таваллуди 
омӯзгори маъруф, асосгузори педагогикаи 
илмӣ Ян Амос Коменский Рӯзи муаллимон 
эълон шудааст.

Педагогҳои Полша 14-уми октябр, Вет-
нам – 20-уми ноябр, Индонезия – 25-уми 
ноябр, дар Таиланд 16-уми январ… иди 
касбии худро қайд мекунанд.

Дар Ӯзбекистони мо 1-уми октябр Рӯзи 
муаллимон ва мураббиён эълон шудааст. 
Дар арафаи ҷашни имсола Президенти 
мамлакатамон Шавкат Мирзиёев ба гурӯҳи 
калони омӯзгорони мамлакат, аз ҷумла аз 
вилояти мо 10 нафар муаллимону мураб-
биёнро бо орденҳои «Меҳнат шуҳрати», 
дараҷаи II «Соғлом авлод учун», «Дӯст-
лик», медалҳои «Содиқ хизматлари учун» 
ва «Шуҳрат» сазовор гардонд.

 ½ ПОЁНИ ШАБИ СИЁҲ САФЕД АСТ

Дар соҳаи таълими халқӣ фидоиёни 
касби худ зиёданд. Онҳоро бемактабу мак-
табро бе онҳо тасаввур кардан душвор аст. 
Яке аз онҳо омӯзгори фанни риёзиёти мак-
таби таълими умумии рақами 16-и ноҳияи 
Самарқанд Абдуфаттоҳ Қаҳҳорӣ мебошад.

Абдуфаттоҳ Қаҳҳорӣ худ ҳамин мак-
табро тамом кардааст. Пас аз хатми До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд дар ҳамин 
таълимгоҳи зодгоҳаш 50 сол боз кор меку-
над. Муаллими ду давра, ду системаи таъ-
лим ба ҳисоб меравад. Бештар аз 30 фоизи 
омӯзгорони имрӯзаи мактаб шогирдони ӯ 
мебошанд.

(Давомаш дар саҳ. 4).
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Баланд гардидани обрӯйи муаллим 
танҳо ба маош вобаста аст?

(Аввалаш дар саҳ. 3).
 Инак, андешаҳои муаллими пуртаҷриба:
– Барои ман системаи таълими шӯравӣ маъқул буд. Он, ба наза-

рам, ҳаматарафа ва мукаммал метобад. Таълим дар мактабҳои миё-
на ёздаҳ сол давом мекард. Вале дар давраи нав якбора ба системаи 
таълими 9-сола гузаштем. Дар ҳар куҷо коллеҷҳо сохтем. Коллеҷҳо аз 
мактабҳо дур буданд. Рафтуомади талабагон душвор гашт. Муаллим 
ба бухгалтер- ҳисобчӣ мубаддал шуд. Ҳамаи инҳо, аз афташ, хатои 
мо буд. Шукр, ки ҳозир эътибор ба мактаб зиёд мегардад. Системаи 
маориф ва таълиму тарбия ба тартиб дароварда мешавад. Албатта, 
ҳамааш якбора не, оҳиста- оҳиста ба низом медарояд.

Маоши муаллимон зиёд карда шуд. Дар оянда боз зиёд мешавад. 
Ин, албатта, ба обрӯю нуфуз ва самараи кори муаллимон таъси-
ри мусбат мерасонад. Вале афсӯс, ки дар ин байн бо пешрафти 
кори мо Ковид-19 пешпо зад. Мо маҷбур шудем, ки ба таълими 
масофавӣ гузарем. 

Ҳоло бо хоҳиши падару модарон нисфи бачаҳо ба мактаб ме-
оянду нисфашон дар хона нишаста, таълиму тарбия мегиранд. 
Бо ин тарзи таълим баъзе бачаҳои сустхон дарсҳоро нағз аз худ 
карда наметавонанд. Ин аҳвол дер давом намекунад. Ваксинаашро 
кор карда бароварданд. Иншооллоҳ, поёни шаби сиёҳ сафед аст.

Ман ба қарибӣ бо системаи таълими мактабҳои назди Балтика 
шинос шудам. Дар ҳар як синфи он мамлакатҳо то 20 нафар хо-
нандагон таълиму тарбия мегирифтаанд. Дар мактабҳои мо чӣ? 
Мактаби мо 74 синф дорад. Дар ин синфҳо то 40–47-нафарӣ хонанда 
мехонад. Пештар хонандагони синф аз 30 нафар зиёд набуданд.

Ҳар кас ба забони худ сухандон гардад,
Донистани сад забон осон гардад.
Мо тарафдори он, ки ҳар як фард ба забони модарии худ таълиму 

тарбия гирад. Имсол ҳам ҳаракат кардем, ки ягон синфи тоҷикӣ 
кушоем, аммо муяссар нашуд. Хоҳишмандон 10–11 нафарро ташкил 
карданд. Бачаҳо аввал ба забони модариашон таълим гиранд, баъд ба 
кадом забоне набошад, бемалол маълумотгириашон осон мегардад.

Мавқеи мактабро рейтинги асосӣ – ба мактабҳои олӣ дарома-
дани шогирдон нишон медиҳад. Имсол аз байни хатмкардагони 
5 синф 31 нафар ба донишкадаву донишгоҳҳо дохил шуданд, ки 
ин боиси сарфарозии муаллимони мактаби мост.

 ½ РЕНЕССАНСИ САВВУМ

Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар 
нутқи худ бахшида ба маросими тантанавии Рӯзи муаллимон ва 

мураббиён қайд кард, ки дар мамлакатамон баробари тағйиротҳои 
васеъмиқёси демократӣ, аз ҷумла, ба воситаи ислоҳоти соҳаи 
таълим дар Ӯзбекистон давраи нави Эҳё, яъне ташкили пойдево-
ри Ренессанси сеюм ҳамчун мақсади асосӣ гузошта мешавад. Ба 
сифати вазифаи стратегӣ онро ба дараҷаи ғояи миллӣ бардоштан 
мехоҳем. Агар таълими томактабӣ, таълими мактабӣ, таълими 
миёнаи махсус ва олӣ, инчунин, муассисаҳои илмӣ- маданӣ чор 
ҳалқаи узвии Эҳёи сеюм бошанд, мураббии боғча, муаллими 
мактаб, профессору омӯзгорон ва зиёиёни илмиву эҷодӣ чор 
сутунҳои такягоҳи давраи нави Эҳё гуфта ҳисоб кунем, падару 
модарон рукни панҷуми ин ҳалқаи Ренессансанд.

Дар ин сурат вазифаи омӯзгорон, мақсади таълиму тарбияи 
насли наврас чӣ хел ба роҳ монда шавад?

Санъат ҒАФУРОВ, тадбиркори маҳаллаи Деҳнави ноҳияи 
Самарқанд:
– Тарбияи бачаҳо, яъне насли наврас дар ҳама давру замон аз 

ҳама муҳим ба ҳисоб меравад. Маскани таълиму тарбия асосан 
мактаб мебошад. Бинобар ҳамин, моҳонаи омӯзгорон баланд 
бошад, хаёлашон ба дигар ҷо банд намешаванд. Аз пайи кори 
дуввум ё манбаи дигари даромад намедаванд. Албатта, баъде, ки 
моҳонаашон баланд шуд, тамоми диққату эътиборро ба кор ме-
бахшанд. Мехонанд, аз навигариҳо бохабар мешаванд, бо роҳҳои 
нави инноватсионӣ ба таълиму тарбияи хонандагон машғул ме-
шаванд. Дар натиҷа сифату самараи кораш ҳам беҳтар мегардад.

Саодат ҒАНИЕВА, раиси ҷамъомади шаҳрвандони маҳаллаи 
Гулободи ноҳияи Самарқанд:
– Устоду муаллим чу бувад камозор,
Хирсак бозанд кӯдакон дар бозор.

Беҳуда шоир ин сатрҳоро нагуфтааст. Дар ҳақиқат, муаллим 
пеш аз ҳама серталабу сахтгир бошад. Вай, ки ба хонандагон илму 
дониш меомӯзонад, бояд худаш аввало соҳибмаърифат бошад, аз 
ҳама гӯшаву канори соҳаи худ хабардор шавад.

Агар музди меҳнати муаллимон зиёд гардад, ҳар як муаллим 
дониши худро такмил медиҳад. Боз як чизи дигар ҳаст: агар 
омӯзгор дар ҳақиқат касби худро дӯст дорад, ба муваффақиятҳои 
педагогӣ бештар ноил мегардад.

 M
Хотиррасон мекунем, ки мувофиқи рейтин-
ги даҳгонаи беҳтарини системаи таълими 
мактабҳои дунё (3-юми октябри соли 2017) 
ба он мамлакатҳои Австралия, Япония, Ко-
реяи Ҷанубӣ, Финландия, Норвегия, Синга-
пур, Нидерландҳо, Германия, Ирландия, Ан-
глия дохил мешаванд.

Дилором АБДУРАҲМОНОВА, услубшиноси фанҳои забон ва 
адабиёти Садорати таълими халқи вилоят:
– Дар мамлакатамон бо роҳнамоии Президенти мӯҳтарамамон 

ба баланд бардоштани обрӯву эътибор ва нуфузи муаллимон эъти-
бори калон дода мешавад. Бинобар ҳамин, муаллим ҳам, барои ба 
ҳамин обрӯ ва эъзозу эътибор муносиб шудан бояд аз таҳти дил, 
бо тамоми ҳастӣ ҳаракат кунад.

Омӯзгор, пеш аз ҳама ба тарзи доимӣ ба болои худ кор кунад, 
дониши худро бой гардонад, аз навигариҳои олам хабардор шуда, 
ба хонандагон дуруст расонад, онҳоро ба рӯҳи меҳру муҳаббат 
ва садоқат ба Модар- Ватанамон тарбия карданро вазифаи асосӣ 
донад. Зеро ба онҳо бовар карда, бойигарии аз ҳама бебаҳои 
мамлакатамон – тарбияи ҷавонони ояндадор супорида шудааст.

ДАР ҲАМИН БОБАТ:
Тақдири ватанро тарбияи ҷавонон ҳал мекунад.

Аристотел.

Мақсади таълим – ба дарки олами атроф ва бедор кар-
дани истеъдоди ботинӣ барои дар амал ҷорӣ сохтани худ 
ҳамчун шахс ва фаъолнокӣ дар бобати ҳамдарду ҳамнафаси 
мамлакати худ шудани хонандагон ёрӣ расонидан аст.

Кен Робинсон.

Таълим силоҳи аз ҳама пурқудрате барои он аст, ки олам 
дигар карда шавад.

Нелсен Мандела.

(Давом дорад).

 ķИИБРАТБРАТ

Падарам ба 
хотири мо... 

Вақте аз кор ба хона меомад, мепурсидам: 
- Падарҷон, хаста ҳастӣ? 
Мегуфт: 
- Не, ҷони падар... 
Вақте медидам ба фикр фурӯ рафтааст, ме-

пурсидам: 
- Падарҷон, ягон муаммо дорӣ? 
Мегуфт: 
- Не, ҷони падар... 
Вақте сари дастархон меваро ба ман медод, 

мегуфтам: 
- Ту намехоҳӣ? 
Мегуфт: 
- Не, ҷони падар... 
Вақте бозор мерафтем, бори вазнинро меги-

рифт, мепурсидам: 
- Падарҷон, бароят вазнин нест? 
Мегуфт: 
- Не, ҷони падар... 
Вақте иде мешуд барои мо либоси нав меха-

рид, вале худаш либоси кӯҳнаи худро мепӯшид, 
мепурсидам: 

- Падар, чаро барои худат либоси нав наме-
харӣ? 

Мегуфт: 
- Дӯст намедорам, ҷони падар... 
Рӯзҳову солҳо гузашт, калон шудам, пухта шу-

дам. Якбора фаҳмидам, ки падарам дурӯғ мегуфт. 
Хаста мешуд, мушкилӣ дошт, бемор буд, борҳои 
зиндагӣ вазнин буд, ғизои хубро дӯст медошт, 
истироҳатро дӯст медошт, аммо... 

Ба хотири мо дурӯғ мегуфт, ки хуш бошем. 
Ба хотири мо нахӯрд, напӯшид. Ба хотири мо на 
гармо гуфт на сармо, шабу рӯз кор кард, то мо 
гурусна намонем. Ба хотири мо муҳоҷир шуд, 
то аз дигарон қафо набошем... Ба хотири мо ба 
ҳама сахтиҳои зиндагӣ тоб овард. Ба хотири мо 
мӯйҳои сараш сафед гашт, пир шуд. Аммо мо 
бар ивази ин ҳама чӣ кардем?! Чӣ? Сад афсӯс...
Чизе не!!!

 K Таҳияи  МАВЛУДА.

САРСАДОРАТИ БОНКИ МАРКАЗИИ САРСАДОРАТИ БОНКИ МАРКАЗИИ 
ВИЛОЯТИ САМАРҚАНДВИЛОЯТИ САМАРҚАНД

Бигузор, осмони шаҳри Бигузор, осмони шаҳри 
куҳанбунёду ҳамешаҷавони мо куҳанбунёду ҳамешаҷавони мо 
доим мусаффо бошад.доим мусаффо бошад.
Барои ҳамшаҳриёни мӯҳтарами Барои ҳамшаҳриёни мӯҳтарами 
худ бахту толеи бузург, саодати худ бахту толеи бузург, саодати 
бепоён ва хушбахтии оилавию бепоён ва хушбахтии оилавию 
осоиштагии рӯзгорро таманно осоиштагии рӯзгорро таманно 
мекунем.мекунем.
Доим барои ривоҷу равнақ ва Доим барои ривоҷу равнақ ва 
ободии шаҳри муборакамон ободии шаҳри муборакамон 
меҳнат кунем, то шӯҳрати меҳнат кунем, то шӯҳрати 
Самарқанд  дар ҷаҳон боз ҳам Самарқанд  дар ҷаҳон боз ҳам 
бештар доман паҳн кунад!бештар доман паҳн кунад!

самарқандиёни азиз ва меҳмонони арҷманди самарқандиёни азиз ва меҳмонони арҷманди 
шаҳри муаззамро бошаҳри муаззамро бо  

18-уми октябр18-уми октябр  
- Рӯзи шаҳри Самарқанд табрик мекунад,- Рӯзи шаҳри Самарқанд табрик мекунад,
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