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18-уми октябр – Рӯзи шаҳри Самарқанд

ҲАР РӮЗ АЗ АХБОРИ 
МАМЛАКАТУ ҶАҲОН 
ТАВАССУТИ ШАБАКАИ 

OVOZI.UZ
 ХАБАРДОР ШАВЕД!

ЗАМОН ТАҒЙИР 
МЕЁБАД, ТАЛАБ ДИГАР 
МЕШАВАД - ҲАР ЯК 
ДАҚИҚА ҒАНИМАТ

МАСЪАЛАИ  
БЕҲДОШТИ СИФАТИ 
ТАЪЛИМ ДАР УРГУТ 
БАРРАСӢ КАРДА ШУД

РӮЗИ ШАҲРИ 
САМАРҚАНД 
ВАСЕЪ ҶАШН 
ГИРИФТА 
МЕШАВАД

МУАССИСАИ ХУСУСИИ 
ТИББӢ ВА ТАШКИЛОТИ 
ТАЪЛИМИ ТОМАКТАБӢ 
БА ИСТИФОДА 
СУПОРИДА ШУД

ДАР ШАБАКАИ OVOZI.UZ МАВОДҲОИ ҶОЛИБРО ТАМОШО КУНЕД!

Иттифоқи касаба бояд 
ёрирасони мардум бошад

 E Суҳроб РАФИҚОВ,  
раиси Шӯрои Иттиҳоди ташкилотҳои иттифоқи касабаи 
вилоят, депутати Шӯрои намояндагони халқи вилоят

Дар кишвар бобати омӯхтан ва ҳал кардани муаммо ва 
мушкилоти зану духтарон, дастгирии моддӣ ва маънавии 
онҳо, таъмини шуғли бонувон чорабиниҳои мақсаднок 
амалӣ мегарданд. Аз ҷумла аз тарафи гурӯҳи кории махсуси 
ҷумҳурӣ доир ба ҳифзи иҷтимоии оилаҳои ниёзманд, бо 
кори доимӣ фаро гирифтани духтарон, ҳалли муаммоҳои 
мавҷудаи онҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Самарқанд 
корҳои омӯзишӣ гузаронида шуд. Аъзои гурӯҳи корӣ хона ба 
хона гашта, вазъи 5305 оилаи кабизоат, ба ҳифзи иҷтимоӣ 
мӯҳтоҷ ва нотинҷи 1096 маҳалларо омӯхтанд. Дар рафти 
омӯзишҳо 6478 муаммоҳо аниқ гардид, ки 39 фоизи 
муроҷиатҳо оиди таъмин бо хонаву ҷой ва таъмир кардани 
манзили истиқоматӣ, 4,5 фоиз доир ба беҳсозии саломатӣ, 
37 фоиз оиди ниёзмандӣ ба ёрии моддӣ, 8 фоиз доир ба 
таъмини шуғл ва дигар масъалаҳо вобаста буданд.

Аз тарафи мутасаддиёни соҳа бар-
номаи чораву тадбирҳои амиқ дар ин 
самт таҳия карда шуд, ки дар дои-
раи он ва бо мақсади таъмини иҷрои 
фармойиши Девони Вазирони Ҷумҳу-
рияти Ӯзбекистон аз 9-уми апрели 
соли 2020 «Дар бораи омӯхтан ва ҳал 
кардани муаммоҳои зан ва духтарони 
вилояти Самарқанд, дастгирии моддӣ 
ва маънавии онҳо» барои Самарқанд 
10237,6 миллион сӯм равона карда 
шуд ва то ҳол аз ин маблағ 9 милли-
ард сӯм молиягузорӣ гардид.

Сипас, тақсимоти маблағ ба шаҳру 
ноҳияҳо тасдиқ карда шуд. Бино бар 
тавсияи ҳокимони шаҳру ноҳияҳо дар 
доираи барнома то ҳол дар вилоят 
ба 1607 нафар бонувони эҳтиёҷманд 

барои таъмин бо хонаву ҷой, хариди 
масолеҳи сохтмонӣ, табобат ва хари-
ди дорувориҳо, инчунин, ташкили 
ҷойҳои нави корӣ ёрии амалӣ расо-
нида шуд.

Аз ҷумла, 1077 нафар зану духта-
рон бо мошинаи дарздӯзӣ таъмин гар-
дида, барои ин 1482,5 млн сӯм сарф 
ва дар асоси хонаи корӣ ҷойҳои нави 
корӣ ташкил карда шуд. Инчунин, 
барои таъмини хонаву ҷойи 199 на-
фар бонувон ба маблағи 959,4 млн сӯм 
масолеҳи бинокорӣ харид карда шуд. 
Ба 146 нафар зан духтарон доруворӣ 
тақдим гардид. Барои табобати 41 на-
фар занон, супоридани пардохтҳои 
коммуналии 8 нафар ва расонидани 
ёрии моддӣ ба 118 нафар бонувон 

ҷамъ 440,2 миллион сӯм ҷудо кардан.
Бо мақсади таъмини шуғли онҳо 

ба 3 нафар зан бо маблағи 15,0 милли-
он сӯм гармхонаҳо бунёд, ба 12 нафар 
бонувони оилаҳои ниёзманд бо ма-
блағи 71 миллион сӯм чорвои калони 
шохдор супорида шуд ва шуғли онҳо 
таъмин гардид. Ғайр аз ин, ба 1 нафар 
барои кушодани салони ороишӣ, ба 
2 нафар барои хариди таҷҳизоти па-
зандагӣ ёрии амалӣ расониданд ва бо 
мақсади беҳсозии шароити рӯзгори 
як гурӯҳ зан ва духтарон ба 22 нафар 
мошинаи ҷомашӯӣ, ба 41 нафар плит-
каи газ, ба 30 нафар баллони газ, ба 4 
нафар телевизор ва ба 4 нафар яхдон 
тақдим гардид. 

(Давомаш дар саҳ. 3).

Ҳифзи ёдгориҳои 
меъморӣ – вазифаи 
фарзандии мо 

 E Тошқул АЗИМОВ

Дирӯз рӯзномаи «Овози Самарқанд» ва 
Садорати агентии кор бо ҷавонони вилоят 
дар ҳамкорӣ ба муносибати Рӯзи шаҳри 
Самарқанд дар мавзӯи «Ҳифз ва нигоҳдо-
рии обидаҳои таърихӣ ва қадамҷойҳои 
шаҳри Самарқанд – вазифаи фарзан-
дии мо» байни ҷавонон сӯҳбати мизи 
мудаввари онлайн гузаронданд. Онро 
бо сухани муқаддимавӣ сармуҳаррири 
рӯзномаи «Овози Самарақанд» Баҳодур 
Раҳмонов кушод. Вай дар бораи аҳамияти 
ёдгориҳои меъморӣ ва қадамҷойҳои маъ-
руфи Самарқанд, ки дар тамоми ҷаҳон 
шиносномаи шаҳр шудаанд, ҳарф зад. 
Таъкид кард, ки ҳифз ва нигаҳдории онҳо 
дар оянда вазифаи ҷавонони имрӯза аст. 

Бинобарин, ҷавонони самарқандӣ бояд 
аввало таърихи ин ёдгориҳоро омӯзанд, 
нисбати онҳо дар дил меҳр парваранд 
ва то чӣ андоза аҳамият доштани онҳо-
ро барои наслҳои оянда дарк кунанд. Аз 
ҳамин ҷиҳат, ҳифз ва нигаҳдории онҳо 
хеле зарур аст.

Сипас, раиси Иттиҳодияи ташки-
лотҳои иттифоқҳои касабаи вилоят, 
депутати Шӯрои намояндагони халқи 
вилоят Сӯҳроб Рафиқов дар ин мавзӯъ 
чунин гуфт:

– Иштирокчиёни мӯҳтарам, ҷавонон, 
ман аз он мамнунам, ки бо ташаббуси 
ташкилотчиён дар ин мавзӯъ ҷамъомад 
баргузор мегардад. Чунки ман хатмку-
нандаи Донишкадаи давлатии меъмории 
Самарқанд ҳастам. Доир ба ҳамин соҳа 

рисолаи номзадӣ ҳимоя кардаам. Дар 
ташкилотҳои бинокорӣ ва ҳокимиятҳои 
ноҳияи Сиёб ва шаҳри Самарқанд кор 
кардаам. Ҳангоми ҳокими ноҳияи Сиёб 
ва шаҳри Самарқанд буданам, бевосита 
бо ин масъала низ машғул шуда будам. 
Баробари муваффақиятҳо дар ҳифз ва 
нигаҳдории ёдгориҳои меъморӣ баъзе 
хатоҳо низ роҳ дода шуд, аз ҷумла сохт-
мони биноҳои бисёрқабата ва баланд дар 
атрофи ин ёдгориҳо, ки бо гузашти солҳо 
онҳо боз вайрон карда шуданд. Бинобар 
ин, барои дар оянда роҳ надодан ба чунин 
хатоҳо ҳоло на танҳо ташкилотҳои мута-
саддӣ, инчунин тамоми самарқандиён, аз 
ҷумла шумо ҷавонон дар ин бора фикру 
пешниҳодҳои худро бояд гӯед.

Дар сӯҳбати мизи мудаввар омӯзгори 
Донишкадаи давлатии меъмории Са-
марқанд Ориф Ҳайитов, корманди рӯз-
номаи «Самарқанд» Қувондиқ Маҷидов, 
донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Са-
марқанд ва Донишкадаи давлатии меъ-
мории Самарқанд Дилрабо Асланова, 
Ситора Шамсиддинова ва дигарон фикру 
мулоҳизаҳои худро баён карданд.

Дар охир ба саволҳои иштирокчиён 
посух дода шуд.

 E Фирӯз АБДУМӮЪМИНОВ

Бо муносибати Рӯзи шаҳри Са-
марқанд дар Боғи истироҳатии ба 
номи А. Навоӣ аз тарафи ҳокимияти 
вилоят ярмаркаи хоҷагии қишлоқи 
«Саховати табиат» ташкил карда шуд.

Дар ярмарка, маҳсулотҳои хоҷа-
гии қишлоқи ҳудудҳои вилоятамон 
коркарди маҳсулоти тайёр, инчу-
нин, молҳои трикотажӣ, либосворӣ, 
пойафзолҳо бо тамғаи «Made in 
Uzbekistan» бо нархҳои арзон пешка-
ши аҳолӣ мегардад.

– Дирӯз аз шабакаҳои иҷтимоӣ 
хондам, ки имрӯз ярмарка кушода 
мешавад, – гуфт сокини шаҳри Са-
марқанд Мавлуда Орифова. – Ҳоло 
ҳамроҳи шавҳарам омадем ва ба он 
шоҳид гардидем, ки дар ин ярмарка 
нархҳои маҳсулот аз бозор арзонтар 
аст. Растаҳоро нозу неъматҳои гу-
ногун оро медиҳанд, ки аз дидани 
онҳо чашм меболад. Вақте ки ин фа-

ровонивро мебинед, дар дил эҳсоси 
шукр пайдо мешавад. Дубора ба ма-
кони муқаддас будани шаҳри азими 

Самарқанд ва хоки маҳину замини 
саховатманд доштани он боварӣ ҳо-
сил мекунед.

Донишгоҳи байналмилалии 
туризми «Роҳи абрешим»
расман кушода шуд

Дар шаҳри Самарқанд маросими ботантанаи ба истифода 
додани Донишгоҳи байналмилалии туризми « Роҳи абрешим» 
баргузор гардид.

Дар тадбир ҷонишини Сарвазири Ҷумҳурияти Ӯзбекистон, 
раиси Кумитаи давлатии ривоҷдиҳии сайёҳӣ А. Абдуҳакимов 
ва ҳокими вилояти Самарқанд Э. Турдимов иштирок ва сухан 
карданд.

Зикр гашт, ки донишгоҳи мазкур бо қарори роҳбари давла-
тамон аз 28 – уми июни соли 2018 «Дар бораи ташкил кардани 
Донишгоҳи байналхалқии туризми «Роҳи абрешим» ташкил 
шуда, дар Осиёии Марказӣ аввалин донишгоҳи соҳаи сайёҳӣ 
мебошад.

Дар донишгоҳ аз соли хониши 2019–2020 сохтори креди-
тии таҳсил ба роҳ монда шудааст ва таҳсил дар забонҳои ӯз-
бекӣ, русӣ ва англисӣ амалӣ мегардад. Дар зинаи бакалавр 
донишҷӯён забонҳои хориҷии анг лисӣ (франсузӣ, немисӣ) ва 
яке аз забонҳои расмии Ташкилоти ҳамкории Шанхай, яъне 
забони русӣ ё ҷопонӣ (хитоӣ)-иро меомӯзанд.

Ба хатмкунандагон ҳуҷҷат дар бораи таълими олӣ – дипломи 
намуди муқаррарӣ дода мешавад.

Таъкид гардид, ки мақсад аз ташкили донишгоҳ бо роҳи 
истифода аз технологияҳои замонавии инноватсионӣ ва илмӣ- 
педагогӣ ва истифодаи дастовардҳои навини фан ва техника, 
мувофиқи стандартҳои таълими миллӣ ва байналхалқӣ дар 
соҳаи туризм омода кардани кадрҳои ботаҷриба мебошад.

 K Мухбири рӯзнома

ЗАМИНИ ПУРСАХО 
ДОРАД САМАРҚАНД…

 : Аксбардор Бахтиёр МУСТАНОВ
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САМАРҚАНД РИВОҶ МЕЁБАД...САМАРҚАНД РИВОҶ МЕЁБАД...

Тандурустӣ
Ҳоло дар вилоят 759 муассисаи хусусии тиббӣ фаъолият дорад. Аз он 95 
муассиса дар шароити статсионарӣ амал мекунанд. Ин муассисаҳо дорои 
3720 ҷойи хоб мебошанд, ки сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ 20 фоизро 
ташкил мекунад.
Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ дар вилоят ҷамъ 20 муассисаи хусусии нави тиббӣ ташкил гардиданд, 
ки аз онҳо 6 муассиса дар шароити статсионарӣ ва 14 муассиса дар шароити амбулаторӣ кор 
мебаранд. Дар заминаи ташкили муассисаҳои хусусии тиббии нав 146 ҷойи нави корӣ ташкил шуд. 
Дар сектори хусусӣ беш аз 7000 кормандони тиббӣ фаъолият доранд, ки аз онҳо 2318 нафар 
шифокорони тоифаи олӣ мебошанд.
Ғайр аз ин, диагностикаи лабораторияи клиникӣ, терапия, хирургияи умумӣ, гинекология ва ғайра 
дар шароити амбулаторӣ кор мебаранд. Дар онҳо аз тарафи мутахассисони ботаҷриба хизматҳои 
тиббӣ расонида мешавад.

Таълими томактабӣ
Дар моҳҳои январ- августи соли ҷорӣ дар вилоят 77 ташкилоти таълими 
томактабӣ дар асоси шарикии давлатӣ- хусусӣ ба кор сар кард.
Дар вилоят созишномаҳо аз рӯйи 142 лоиҳа ба маблағи 322,4 миллиард 
сӯм дар бораи ташкили ташкилотҳои таълимии томактабӣ дар заминаи 
шарикии давлатӣ- хусусӣ ба имзо расида, барои 108 лоиҳа ба маблағи умумии 164,1 миллиард сӯм 
кредитҳои имтиёзнок ҷудо карда шуданд.
То охири сол ба истифода додани боз 65 ташкилоти таълимии томактабӣ ба маблағи 145,3 
миллиард сӯм дар назар аст.
Дар натиҷа, зиёда аз 12000 нафар кӯдакон дар ташкилотҳои таълими томактабӣ фаро гирифта 
мешаванд ва тақрибан 1700 ҷойҳои нави корӣ ташкил мегардад.

Иқтисод
То 1-уми сентябри соли 2020 ҳаҷми 
содирот дар вилоят 192.840,6 ҳазор 
доллари амрикоиро ташкил кард. Ин 
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 
82,2 фоизро ташкил медиҳад.
Ҳиссаи тиҷорати хурд 56,5 фоиз ва ҳаҷми умумии содирот ба ҳар 
сари аҳолӣ 49,5 доллари амрикоиро ташкил кард.
Дар ин давра, вилоят ба зиёда аз 130 кишвари дунё маҳсулоти 
гуногун экспорт намуда, беш аз ҳама ба Федератсияи Россия (21,6 
фоиз), Қазоқистон (17,3 фоиз), Тоҷикистон (11,2 фоиз), Туркия 
(10,7 фоиз) ва Чин (10,7 фоиз) маҳсулот фиристод. Ба кишварҳои 
ҷаҳон беш аз ҳама маҳсулоти хӯрокворӣ (52,7 фоиз), аз ҷумла 
молҳои истеъмолӣ (37,6 фоиз) экспорт карда шуд.

Иҷтимоиёт
Дар нӯҳ моҳи сипаришудаи соли ҷорӣ аз 66479 нафар 
шаҳрвандони эҳтиёҷманд, ки ба «Дафтари оҳанин» дохил карда 
шудаанд, 57447 нафар, яъне 86 фоизашон бо кор таъмин 
гардиданд.
– 4  438 нафар муваққатан ба корҳои ҷамоатӣ;
– 3  652 нафар ба ҷойҳои нави кории вакант;
– 4  672 нафар ба ҷойҳои нави корӣ, ки дар асоси лоиҳаҳои агросаноатӣ ташкил шудаанд;
– 386 нафар шаҳрвандон ба соҳибкорӣ;
– 21087 нафар шаҳрвандон мувофиқи қарори Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон таҳти 
рақами ҚП‑4742 шуғли худро таъмин карданд;
– 104 нафар ба соҳаи ҳунармандӣ;
– 386 нафар ба ҷойҳои нави корӣ, ки дар асоси лоиҳаҳои саноатӣ таъсис дода шудаанд;
– 8271 нафар шаҳрванд тавассути ба иҷора додани замин;
– 7290 нафар шаҳрванд ба корҳои сохтмони хонаву ҷой ҷалб карда шуданд.

САМАРҚАНД! Вақте ки ин номро ба забон меоред, дар он як ҷаранг, оҳанг, афсун ва таровати хосаеро эҳсос мекунед. Самарқанди куҳанбунёду ҳамешҷавон дар зарварақҳои таърих мақоми ба худ хосро соҳиб 
аст. Аз қадим чун маркази илму фан, фарҳанг, маърифат шӯрати ҷаҳонӣ дорад. 

Аз ин шаҳр олимони бузурге ба камол расида, дар рушди илми ҷаҳонӣ саҳми калон гузоштанд. Табиати зебо, қадамҷойҳои муқаддас ва мардуми меҳмоннавози ин шаҳри куҳан ҳамеша дар эътибори мардуми 
дунё мебошад. Аз ин рӯ, мардуми ҷаҳон ҳамеша ҳаракат мекунанд, то ба ин шаҳри афсонавӣ, сайқали рӯйи замин ташриф оварда, онро тамошо кунанд.

Ҳоло Самарқанд яке аз вилоятҳои бузургтарин ва сераҳолитарини мамлакат ба ҳисоб меравад. Дар вилоят соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, иқтисод, саноат, кишоварзӣ хуб ривоҷ ёфтааст.

Хоҷагии об
Соли ҷорӣ аз ҳисоби 236,0 млрд сӯм 
бунёд ва реконструксияи сохторҳои 
оби нӯшиданӣ ва партовобҳо муқаррар 
карда шудааст. Бо мақсади бартараф 
кардани ниёзи мардум ба оби нӯшиданӣ бунёди 310,0 километр 
шохаи об, сохтмон ва реконструксияи 87 адад иншооти обӣ ба 
нақша гирифта шудааст.
Дар натиҷаи ин кор, дар маҷмӯъ 107,5 ҳазор нафар аҳолӣ бори 
аввал бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин мешаванд ва дастрасии 
121,0 ҳазор нафар мардум ба оби нӯшиданӣ беҳтар мегардад.
Аз рӯйи таъминоти партовобҳо таъмир ва реконструксияи 48 
километр нили обӣ ва бунёди 5 дона иншооти тозакунӣ дар назар 
аст.
Дар натиҷаи ин кор, бори аввал 39,6 ҳазор нафар аҳолии минтақа 
бо шабакаҳои канализатсия таъмин карда мешаванд ва сатҳи 
хизматрасонии канализатсия дар вилояти Самарқанд аз 10,7 
фоиз то 11,9 фоиз афзоиш меёбад.

Кишоварзӣ
Дар вилояти Самарқанд ҷамъ 
63-то кооперативҳои кишоварзӣ 
таъсис ёфтааст. Аз ҷумла:
– боғдорӣ- полизкорӣ – 4 адад;
– қулфинайпарварӣ ва ангупарварӣ – 8 адад;
– мева- сабзавотҳо – 34 адад;
– ангурпарварӣ- полизкорӣ – 17 адад.
Барои кооперативҳои саҳроӣ 1327 гектар замин ҷудо карда 
шуд ва ба онҳо 3041 нафар аъзои оилаи ниёзманд вобаста 
гардиданд, ки аз он ба 48 кооперативи саҳроӣ 3,4 миллиард 
сӯм субсидия дода шуд. Барои дар замини наздиҳавлигӣ шуғли 
худро таъмин кардан ба 2437 нафар шаҳрванд 5,7 миллиард 
сӯм субсидия дода шуд.

ВАРЗИШ
Дар вилоят 2 адад Мактаб- интернати захираҳои олимпӣ, 
5 Мактаби махсуси варзишӣ, 1 мактаби варзишии қаиқронӣ, 
21 адад мактабҳои варзишӣ, Академияи футбол ва Мактаби 
профессионалии футболи «Динамо» фаъолият дорад.
Дар муддати сипаришудаи соли ҷорӣ 687 мусобиқаҳои варзишӣ ва тадбирҳои оммавии 
варзишӣ, 132-то мусобиқаҳои варзишии онлайн гузаронида шуда, иштироки беш аз 77 
ҳазор нафар таъмин карда шуд.
Ғайр аз ин, дар соли хониши 2020–2021 ҷамъ 240 нафар ғолиб ва ҷоизадорони 
мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва ҷаҳонӣ ба муассисаҳои таълими олӣ (ғайр аз самти тиббӣ) 
қабул гардиданд.
Инчунин, бино ба ҳолати 1-уми октябри соли 2020 варзишгарони вилоят дар 
чемпионатҳои Ӯзбекистон 30 медали тилло, 17 медали нуқра ва 48 медали биринҷӣ, 
дар чемпионатҳои Осиё 1 медали тилло, 5 медали нуқра ва 9 медали биринҷӣ ва дар 
турнирҳои байналхалқӣ 2 медали тилло, 2-то нуқра ва 4-то медали биринҷиро ба 
даст оварданд.

Саноат
Дар саноати бофандагӣ 
истеҳсоли гилем ва 
маҳсулоти гилем аҳамияти 
муҳим дорад.
Дар вилояти Самарқанд 
истеҳсоли гилем ва маҳсулои гилем 27,2 фоизи 
соҳаи саноати бофандагиро ташкил мекунад. 
Дар ҳудуди вилоят 24 адад корхонаҳои 
истеҳсолкунандаи гилем фаъолият доранд, ки 
онҳо дар шаҳри Самарқанд (12 адад), ноҳияҳои 
Ургут (6 адад), Пайариқ (3 адад), Самарқанд (2 
адад) ва Оқдарё (1 адад) ҷойгиранд.
Ҳоло дар ин соҳа 3661 нафар коргарон меҳнат 
мекунанд. Соли ҷорӣ нақшаи экспорти маҳсулоти 
саноатӣ 95 миллион доллари амрикоиро фаро 
гирифта, аз он 40,6 фоиз ё ки 38,7 млн.доллари 
амрикоӣ ба гилем ва маҳсулоти гилем рост меояд.
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 ķММУАММО ВА МУЛОҲИЗАУАММО ВА МУЛОҲИЗА

 E Бахтиёри ҶУМЪА

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузаш та).

 ½ МАКТАБИ МАН

Мо аз рӯйи вазифа дар таълимгоҳҳо 
мешавем. Баъзеи онҳо наву дилкаш аст. 
Тамоми шароитҳои зарурӣ доранд. Ҳатто 
видеокамераҳо гузошта шуда, дарбон мон-
даанд. Дар рӯзҳои иду тантана хонандагон 
ҳунарнамоӣ карда, ба воситаи рақсу суру-
дхонӣ истеъдоду маҳорати худро намоиш 
медиҳанд. Волидайни хонандагон мактабро 
ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. Вале… Баъ-
зе мактабҳо баръакси онҳо бошанд, ки мун-
тазам соҳиби натиҷаҳои баланд мегарданд.

Таълимгоҳ барои ҷонишини директори 
оид ба хониши синфҳои тоҷикии мактаби 
таълими умумии рақами 19-и ноҳияи Паст-
дарғам Миҷгона Хоҷаева ба хонаи дуввумаш 
табдил ёфтааст. Мо бо ӯ сӯҳбат кардем.

– Вақти бори аввал ҳамчун омӯзгор ба 
мактаб қадам монданам, ҳанӯз дар ёдам 
ҳаст, – гуфт Миҷгона Хоҷаева. – Аз байн 15 
сол гузашт. Ҳамкасбоне, ки бо ман дар тар-
бияи насли наврас саҳмгузорӣ мекарданд, 
бароям чун аҳли як оила шуданд. Ҳама дарду 
ғами мактабам дарду ғами ман аст.

Дар давоми ҳамин 15 соли корӣ як қисм 
устодони фидоӣ ба нафақа рафтанд ва ҷойи 
онҳоро кадрҳои ҷавон пур карданд. Се нафар 
роҳбарони мактаб дар давоми ин солҳо ди-
гар шуданд. Ҳар кадоми онҳо аз худ нишонаи 
бузурге гузоштанд. Баъди таътил вақти ба 
кор баромаданам фаро расид, ман боз ба 
мактабам шитоф там. Роҳбари нав маро бо 
чеҳраи кушод қабул карданду бо нармӣ на-
будани дарсро фаҳмониданд.

«Дар мактаби ман дарс набошад ҳам, 
бароям меёбед», – гуфтам. «Мактаби ман 
намегӯянд, мактаб аз они кас намешавад», – 
гуфтанд роҳбар. Ман суст наомадам: «Чаро? 
Охир мактаби ман намегуфтаанд? Оилаи 

ман, Ватани ман, маҳаллаи ман мегуфтаанду 
мактаби ман не?»..

Баъди кашокашиҳои зиёд он кас таслим 
шуданд. Ба ман дуним соат дарс ҷудо кар-
данд. Дар давоми як сол бо дувуним соат кор 
кардам. Ду нафар хонандаро ба озмун тайёр 
кардам ва хушбахтона дар олимпиадаи ви-
лоятӣ якеаш ҷойи аввал ва дуюмаш ҷойи 
дуввумро ба даст оварданд. Соли гузашта 
бошад, ба муваффақиятҳо нигоҳ карда, 9 
соат дарс ҷудо карданд …

– Акнун аз таърихи таъсиси мактабатон 
ҳам чанд сухан гӯед?

– Таълим дар мактаби ман ба ду забон 
аст. Фарзандони ӯзбеку тоҷик дар ду баст 
омехта дарс мехонанд. Мактаби ман соли 
1971 бо роҳи ҳашар сохта шудааст. Ҳоло би-
нои он назарногирона мебошад. Танҳо як хо-
наи компутерӣ дорем. Хонаҳои лабораторӣ 
ё синфхонаҳои алоҳида, ки барои фанҳои 
англисиву русӣ хеле лозим аст, нестанд. Дар 
мактаб 26 синф мавҷуд аст. Синфҳо на ҳар 
сол аз тарафи роҳбарони синф таъмир карда 
мешавад. Китобхонаи хурдакаке дорему ҳар 
сол марафони китоб гузаронида онро то 
ҳадди имкон бой мегардонем.

Дар мактаб 5 муаллимаи фанни забон 
ва адабиёт ҳастанд. Аз сабаби кам будани 
дарсҳо танҳо ба як муаллима дарс дода ме-
шаваду дигарҳо бошад, дар штатҳои гуногун 
кор мекунанд… Имсол боз хеле дарсҳоро 
кӯтоҳ карданд.

– Албатта, сифату самараи таълим ба 
иншооту таҷҳизот вобаста аст?

– Соли гузашта ба сохтмони зали вар-
зишӣ сар карданд. Он бояд то иди Нав рӯз 
тайёр мешуд. Лекин то ҳол тайёр нашудааст 
ва ба вайронае мубаддал мегардад. Ҳар сол 
мактабро ба дастур медароранд, лекин ку на-
тиҷа? Муаммоҳое, ки дар мактаби хурдакаки 
ман ҳаст, хеле бисёранд… Мо устодон, пада-
ру модарон мехоҳем, ки фарзандони мо ҳам, 
дар мактабҳои замонавӣ таҳсил гиранд… 
То кай ин хел бепарвоиҳо давом мекунад?

– Муаллима, бо вуҷуди ҳамаи ин, ком-
ёбиҳои мактабатон калон аст. Дар замири 
он заҳмати беназири муаллимон меистад.

(Давомаш дар саҳ. 6).

Иттифоқи касаба бояд 
ёрирасони мардум бошад

(Аввалаш дар саҳ. 1)
Инчунин, дар асоси рӯйхатҳое, ки доир ба пеш-

ниҳоди хизмати тиббӣ ва ёрии моддӣ тақдим гар-
дидааст, ба 136 нафар зану духтарон карточкаи 
пластикӣ кушода, 314,3 миллион сӯм маблағ гуза-
ронида мешавад.

Бо мақсади бунёди хонаву ҷойҳои нав барои 
шаҳри Самарқанд 574,3 млн сӯм ва барои ноҳияи 
Каттақӯрғон 514,6 млн сӯм ҷудо карда шуд.

Бино ба ҳолати имрӯза аз 9 млрд маблағи мо-
лиягузоришуда ёрии моддии 4,4 миллиард сӯмина 
амалӣ гардид. Ба маблағи боқимонда, ки 4,6 млрд 
сӯм мебошад, боз корҳо иҷро мегарданд.

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи барномаи иҷрои корҳо 
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят татбиқи лоиҳаҳои бузург 
ба назар гирифта нашудааст. Барои созмони ҷойҳои 
нави корӣ аз рӯйи 24 самт таклифҳо қабул карда шуд 
ва нақшаҳои тиҷоратӣ таҳия гардид.

Бояд гуфт, ки барои ташкили ҷойи кории доимӣ 
барои зан ва духтарон нақшаи тиҷоратӣ ба гурӯҳи 
корӣ пешкаш карда мешавад. Ба соҳиби лоиҳаи нақ-
шаи тиҷоратие, ки гурӯҳи корӣ маъқул медонанд, 
дар асоси тартиби муқаррарӣ аз тарафи Иттиҳоди 
ташкилотҳои иттифоқи касабаи вилоят маблағ ҷудо 
карда мешавад.

 M
Бо супориши сарвари мамлакат 
таҳти ташаббуси раиси Феде-
ратсияи Иттифоқи касабаи Ӯз-
бекистон «Телефони бовари-
нок»-и гурӯҳи кории ҷумҳурӣ доир 
ба омӯхтан ва ҳал кардани муам-
моҳои зан ва духтарон, татбиқи 
чорабиниҳо бобати дастгирии 
моддиву маънавии онҳо бо рақа-
ми кӯтоҳи 1211 ташкил карда шу-
дааст. 

Худ аз номаш аён аст, ки ин телефони боваринок 
асосан бо мақсади дастгирии моддиву маънавии зан 

ва духтарон ташкил гардидааст.
Инак, беш аз се моҳ аст, ки «Телефони боваринок» 

амал мекунад ва дар ин муддат беш аз ҳазор муроҷиат 
ба рӯйхат гирифта шуд.

Бо мақсади саривақтӣ ҳал кардани ҳар як муроҷи-
ати шаҳрвандон дар ҳокимияти вилоят штаб ташкил 
карда шудааст. То ҳол ҳар як муроҷиат ва муаммои зан 
ва духтарон аз рӯйи дахлдорӣ якҷоя бо мутасаддиён 
ҳал карда мешавад. Дар байни муроҷиатҳо, мушки-
лиҳое низ ҳастанд, ки барои ҳалли онҳо вақт лозим 
аст. Чунин ҳолатҳо зери назорат гирифта мешаванд. 
Ба шаҳрвандоне, ки ба ёрии ҳуқуқӣ ниёз доранд, аз 
тарафи мутахассисон ёрии амалӣ расонида мешавад.

Масалан, сокини маҳаллаи Ҷартеппаи ноҳияи 
Ургут Мунаввара Рауфова ба «Телефони боваринок» 
занг зада, муроҷиат кард, ки боми хонааш лойпӯш 
аст ва ҳангоми боришот аз шифти он об мечакад. 
Шаҳрванд барои харидани шифер ёрии амалӣ пур-
сид. Вазъи рӯзгори муроҷиаткунандаро омӯхта, та-
моми масолеҳи зарурӣ, инчунин, ду дар ва ду тиреза 
расонида шуд.

Сокини маҳаллаи Буюк Тӯрони ноҳияи Паст-
дарғам Анора Рӯзимуродова низ ба мо муроҷиат 
карда, аз вазъи ногувори рӯзгори худ шикоят кард. 
Ҳангоми омӯзиш аён гардид, ки ин зан ду нафар 
фарзанди ноболиғи худро танҳо нигоҳубин мекунад. 
Хонаи истиқоматии вай аз ду ҳуҷра иборат буда, ба 
таъмир ниёз дорад. Бинобар ин, маблағи зарурӣ ҷудо 
гардида, ҳоло дар хонаи шаҳрванд корҳои таъмир-
созӣ давом дорад.

Ҳангоми таҳлили муроҷиатҳо ба чунин хулоса 
меоем, ки дар ҷойҳо ба муроҷиаткунандагон ба тав-
ри гуногун муносибат менамоянд. Яъне тафовутҳо 
назаррасанд. Баъзе роҳбарон бо дарди халқ сарукор 
доранд. Аммо дар баъзе ҳудудҳо лоқайдии мутасад-
диён низ мушоҳида мешавад.

Набояд фаромӯш кард, ки дар замири ҳар як му-
роҷиат дарди як инсон ниҳон аст. Ғайр аз ин, зан- 
духтарони мо ба осонӣ дарди дили худро достон 
намекунанд. Аз ин рӯ, ба ин масъала беэътибор будан 
ва беписандона муносибат намудан, кори ғайри-
мақбул ба ҳисоб меравад.

 ķШШАРҲИ ҚАРОРАРҲИ ҚАРОР

Ба киҳо ҷубронпулӣ 
медиҳанд?

Президенти мамлакатамон 13-уми октябри соли равон «Дар бораи чораҳои 
иловагии такмили сохтори ба тадбиркорӣ ҷалб кардани тадбиркорон ва ри-
воҷдиҳии тадбиркорӣ» қарор қабул кард. Дар он аз ҷумла ба ҷавонон ва занҳое, 
ки мехоҳанд машғули тадбиркорӣ шаванд, додани имтиёзҳо пешбинӣ гардида-
аст.

Аз 15-уми ноябри соли 2020 ба ҳар 
як хатмкунандаи (ҷавонон ва занҳо) 
курсҳои таълимие, ки бар асоси бар-
номаҳо ва талаботи муайянкарда 
ташкил гардидаанд, давлат 70 фои-
зи хароҷоти ба ташкилотҳои касбу 
ҳунар ва ташкилотҳои ғайридавла-
тии таълими тадбиркорӣ пардохта, 
вале ба ҳар як хатмкунанда ба миқ-
дори на беш аз 1 миллион сӯм ҷубро-
ниулӣ медиҳад;

Ба ҷавонон ва зану духтароне, ки 
курсҳои касбу ҳунар ва тадбиркории 
ташкилотҳои ғайридавлатии таъли-
миро бо муваффақият хатм карда, 
сертификати онро гирифтаанд, ба-
рои ташкил кардани бизнеси худ 
БТС «Микрокредит банк» бе таъми-
нот ба миқдори то 33 миллион сӯм 
кредит медиҳад;

Ба шахсоне, ки микрофирма ва 
корхонаи хурд таъсис доданд, бар 
асоси кафолати шахси саввум, поли-
си суғурта, гарави молу мулке, аз ҳи-
соби кредит харида мешавад, кафо-
лати Хазинаи давлатии дастгирии 
тадбиркорӣ ва дар асоси навъҳои 
дигари таъминоти дар ҳуҷҷатҳои 
қонунмандӣ пешбинӣ шуда то ба 
миқдори 225 миллион сӯм микро-
кредит медиҳад;

Микрокредитҳо ба муддати то 3 
сол бо даври имтиёзноки 6 моҳи аз 
рӯи ставкаи асосии Бонки Марказӣ 
дода мешаванд.

Аз 1-уми июли соли 2022 БСТ 
«Микрокредитбанк» дар доираи бар-
номаҳои «Ҳар як оила – тадбиркор», 
«Ҷавонон – ояндаи мо» ва дигари ри-
воҷдиҳии тадбиркории оилавӣ аз 
ҳисоби захираҳои мақсадноки дав-
латӣ ба шахсоне, ки курсҳои таъли-
мии дахлдори тадбиркориро хатм 
кардаанд, бар асоси барномаи яго-
наи микрокредитӣ кредит медиҳад.

Дар давоми соли 2021 БСТ «Мик-
рокредитбанк» дар шаҳру ноҳияҳои 
ҷумурият, инчунин ба воситаи васеъ 
ҷорӣ кардани технологияҳо рақамӣ 
шабакаҳои инфрасохтори бонкӣ, ки 
расондани хизматҳои микромоли-
явӣ фароҳам меоранд, ташкил карда 
мешаванд.

Аз 1-уми январи соли 2021:  
20 фоизи маблағи боҷи давлатиеро, 
ки барои аз рӯихати давлатӣ гуза-
рондани субъектҳои тадбиркорӣ ги-
рифта мешавад, ба Палатаи савдову 
саноат равона мекунанд;

Қисми ба Палатаи савдову сано-
ат равона кардан маблағҳое, ки аз 
фурӯши активҳои давлатӣ меоянд, 
аз 3 то 5 фоиз (аз ҳисоби кам карда-
ни қисми ба идораи активҳои дав-
латӣ ва Хазинаи трансформатсия ва 
хусусигардонӣ равонашаванда) зиёд 
карда мешавад;

Дар Ҷумҳурияти Қароқалпоқис-
тон, вилоятҳо ва шаҳри Тошканд 
офисҳои ваколатдори Оҷонсии ри-
воҷдиҳии тадбиркорӣ кушода меша-
ванд.

 ķААНҶУМАНИ МАТБУОТӢНҶУМАНИ МАТБУОТӢ

Дар давраи пандемия 
муроҷиат ба суд кам шуд

 E Зоҳир ҲАСАНЗОДА

Дирӯз дар хонаи матбуоти вилоят бо ишти-
роки раисони судҳои вилоятӣ оид ба корҳои 
ҷиноӣ, маъмурӣ, шаҳрвандӣ ва иқтисодӣ анҷу-
мани матбуотӣ баргузор гардид.

Сармуҳаррири таҳририяти муштараки рӯз-
номаҳои «Зарафшон» ва «Самаркандский вест-
ник» Фармон Тошев анҷуманро ҳусни ифтитоҳ 
бахшида доир ба сиёсати адолатпарварона ва 

башардӯстонаи Президенти кишварамон мӯҳта-
рам Шавкат Мирзиёев ҳарф зад. Сипас, раиси 
суди вилоят оид ба корҳои ҷиноӣ Олим Ҳаитов 
доир ба фаъолияти 9 моҳи соли равон ахборот 
дод.

– Дар муддати ҳисобот 2675 парвандаи ҷиноӣ 
баррасӣ гардид, – гуфт Олим Бӯриевич. – Дар 
натиҷа нисбат ба 2146 нафар ҳукм эълон гардид. 
Бояд таъкид намуд, ки 25 нафар аз толори суд 
озод шуданд. Аз ҷониби судҳои вилоятӣ ва ноҳи-

явӣ 320 маротиба суди сайёр гузаронида шуд.
Инчунин, ҷонишини раиси суди вилоят оид 

ба корҳои ҷиноӣ Ӯткур Мамадалиев низ шунида 
шуд.

Раиси суди маъмурӣ Ботиралӣ Диёров ах-
борот дода гуфт, ки дар муддати сипаришудаи 
соли равон 706 парвандаи маъмурӣ баррасӣ 
шуда, аз онҳо 350-то қаноатманд гардида, 268 
парванда рад шудааст. Умуман, тавассути суди 
вилоят ва шаҳру ноҳияҳо нисбат ба 27 929 нафар 
корҳои маъмурӣ баррасӣ шуда, нисбат ба 15 976 
нафар шахс ҷазои маъмурӣ муайян шудааст, ки 
аз онҳо 14 миллиарду 66 миллиону 600 ҳазор сӯм 
ба буҷаи давлат ситонида мешавад.

– Имсол аз ҷониби суди шаҳрвандии вилоят 
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як ҳазо-
ру 691 кам ариза баррасӣ карда шуд, – иброз 
дошт иҷрокунандаи вазифаи раиси суди вило-
ятӣ оиди корҳои шаҳрвандӣ Б. Норов. – Шояд 
сабаби асосии он пандемия бошад. Агар мо 
корҳои шаҳрвандиро таҳлил кунем, 162-то ни-
зои меҳнатӣ, 185-то низои оилавӣ, 1314-то ни-
зои замин ва ғайра мебошад. Аммо парвандаи 
вайрон шудани ақди никоҳ бештар аст.

– Дар тӯли се чоряки сол аз ҷониби суди 
иқтисодӣ 5 278 парварда дида шуд, – ахборот дод 
иҷрокунандаи вазифаи раиси суди вилоят оиди 
корҳои иқтисодӣ Орифҷон Нуралиев. – Дар аз 
шахсони қонуншикан натиҷа шаш миллиарду 
667 миллион сӯм боҷи давлатӣ ситонида шуд.

Маълум аст, ки ривоҷ додани тадбиркорӣ 
сиёсати муҳими иқтисодӣ мебошад. Бинобар 
ҳамин, дар давоми нӯҳ моҳ аз ҷониби судҳои 
шаҳру ноҳиявӣ 1090 парванда муҳокима шуда, 
аз он 992-тоаш қаноатманд гардид.

Кушодашавии Маркази 
ахбор- китобхонаи 
ба номи Пушкин

 E Ф.ШУКУРОВ

Корҳои таъмири капиталии Маркази ахбор- 
китобхонаи ба номи А. Пушкин ба анҷом расид ва 
маросими ифтитоҳи он ботантана баргузор гар-
дид. Дар маросими кушодашави он ҳокими вило-
яти Самарқанд Э. Турдимов, ҷонишини Сарвазир, 
раиси Кумитаи давлатии рушди А. Абдуҳакимов, 
раиси шӯъбаи вилоятии хазинаи «Нуронӣ», Қаҳра-
мони Ӯзбекистон Ҳ. Нормуродов иштирок ва су-
ханронӣ намуданд.

Пас аз маросими тантанавӣ барои меҳмонон 
экскурсия ташкил карда шуд ва онҳо бо навига-
риҳои дар китобхона ташкилшуда, имкониятҳои 
барои китобхонон омодагардида шинос шуданд.

Мавқеи китобхонаҳо дар ҳифз ва барқарорсо-
зии маданият ва маънавияти миллӣ, тараққиёти 
илмиву техникӣ, такмил додани ҷараёни таҳсил 
хеле калон аст, – гуфт директори китобхона Шаҳо-
дат Аҳмадова, – Китобхона дар бинои таърихӣ 

ҷойгир буда, имрӯз тамоман намуди наву замона-
виро ба худ гирифт. Бинои нав пурра таҷҳизонида 
ва барои 500 нафар хонанда муқаррар шуда, бо 
технология ва асбобҳои ахборӣ таъмин гардид.

Баъд аз таъмири капиталӣ навъҳои нави хиз-
матрасонӣ ташкил карда шуд: хонаи наврасон, 
экспозитсияи музей, ки китобҳои қадимаро на-
моиш медиҳад, хонаи мултимедиа, студияи саб-
ти овоз, майдони намоишӣ барои адабиёти нав, 
толори истифодабарии китобҳои электронӣ ва 
компютерҳо, толори вохӯрӣ ва мунозираҳо омода 
гардид. Акнун Маркази ахбор- китобхонаи мо тай-
ёр аст, ки хонандагони худро бо намоиши китобҳо, 
адабиёти нав ба нави писандида ва вохӯриҳои 
эҷодӣ пешвоз гирад. Дар ин ҷо барои афзудани 
салоҳияти маънавии онҳо ҳамаи шароит мавҷуд 
мебошад.

Бояд қайд кард, ки китобхона бори аввал 
соли 1911 ифтитоҳ ёфта, яке аз ташкилкунан-
дагони он кишваршинос ва археологи машҳур 

В.Л. Вяткин мебошад. Дар он нахуст ҳамагӣ 2 
ҳазор нусха китоб мавҷуд буд. Сипас, дар солҳои 
70-уми асри гузашта китобхона ба бинои ҳозира 
кӯчонда шуд. Ҳоло бошад дар захираи он зиёда аз 
630 ҳазор нусха китоб маҳфуз аст ва нашрҳои дав-
рӣ, китобҳои электронии ба дискҳои СД ва ДВД, 
мусиқаҳои нота ва наворҳо низ аз ҷумлаи онҳо 
мебошанд. Имрӯз китобхона барои 15 маркази 
ахборӣ- китобхонаи вилоятамон маркази ахбории 
аз ҳама калонтарин ба шумор меравад, ки кӯмаки 
тадқиқотиву услубӣ мерасонад. Қобили таъкид 
аст, ки дар ин ҷо зиёда аз 10 ҳазор адад адабиёти 
нодир мавҷуд буда, феҳристи китобҳои қадима 
мураттаб гардидаанд ва акнун китобхонон мета-
вонанд аз он истифода баранд.

Ба замми ин, бо ҳамкории китобхонаҳои ҷумҳу-
риятамон дастуруламалҳои услубӣ- библиографӣ 
интишор карда, тадбирҳои гуногуни муфид гуза-
ронда мешавад.

Маркази ахбор- китобхонаи мазкур бо Китоб-
хонаи миллии Ӯзбекистон ба номи А. Навоӣ, 
институти ба номи Гётеи шаҳри Тошканд ва са-
форатхонаи ИМА ҳамкорӣ менамояд. Дар натиҷа, 
хонандагони китобхона метавонанд аз адабиёти 
ба забонҳои гуногуни дунё истифода баранд. На-
вигариҳо, эълонҳо ва дигар намуди намоишҳо 
дар сайти www.либсамарканд.уз дастрас мебо-
шад. Аудиторияи калони истифодабарандагон 
имкони истифодаи захираҳои ахбори миллӣ ва 
ҷаҳонро дорад.

Баланд гардидани 
обрӯйи муаллим танҳо 
ба маош вобаста аст?
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 ķММУШОАРАИ САМАРҚАНДУШОАРАИ САМАРҚАНД
 � Бисотии САМАРҚАНДӢ, 

(шоири асри XIV)

ЗИКРИ САМАРҚАНД
Зи найшакар дили ман бастаи Самарқанд аст,
Чу андалеб, ки бар бӯйи ғунча дар банд аст.
Ба дида хуни ҷигар банд мешавад ҳама шаб,
Маро, ки гӯшаи хотир бад- он ҷигарбанд аст.
Зи дида гиряи талхам фитод дам бар дам,
Ба ёди лаъли лаби ӯ, ки шаккару қанд аст.
Зи нахли навбари қадди ту ёфт он, ки чу ман
Ба дидане зи ҷафойи рақиб хурсанд аст.
Ҳанӯз мечакад аз шаккари лаби ӯ шир,
Вале ба атсаи дил ҷамъро парокандаст.
Ба шарбате бинавозам кунун, ки аз шакарат
Набот раста бигаштасту сар ба сар қанд аст.
Забон чу савсан аз ӯ шавад Бисотиро,
Ба васфи сунбули зулфаш ҳанӯз дар банд аст.

 � Саидаҳмадхоҷа Сиддиқии АҶЗӢ

САМАРҚАНД
Эй ҳавои мушкомезат сафобахши фазо!
В-эй ғуборат дода бар оинаи олам ҷило!

Бӯалӣ як сар зи хоки ҳикматомезат асар,
Хислати хокат ду сад аллома бардорад ба по.

Равнақафзои баҳорат буда боғи иҷтиҳод,
Зинаторои канорат чашми чанде з-авлиё.

Кист ҷуз Исову Мӯсо ҳосили имрӯзаат?!
Ку Абӯлайси Фақеҳат, Шайх Мансурат куҷо?!

Эй Самарқанд, эй биҳишт, эй маҳзани ирфону илм!
Хуфта дар зери лиҳофи ғафлатат бинам чаро?

То кай аз хоки шарифат сар кашад дунпарварӣ,
Чанд ин ҷисми латифат ҷаҳл созад зери по?!

Чашмаи фазлу фунунат гашт аз дасти кӣ кӯр?
Фитнаро абвоб бар рӯят шуд аз дасти кӣ во?

Ҷуббаву дастори холиро шавӣ бозор чанд?
Чун Бухоро ном бифрӯшӣ, худоро, то куҷо?

Бас кунун арзи тағофул, интизоронро нигар,
Бори дигар чашмаҳои чашми ирфонат кушо!

Яъси маъюсӣ басо уммедворам мекунад,
Шояд эй Аҷзӣ, расад офат ба ин кирму вабо!

 � Абдулғании ҶАВДАТ

ДАР САМАРҚАНД АСТ
Тамошо кун, биё доим баҳорон дар Самарқанд аст,
Ҷаҳонро гулшани якто гулистон дар Самарқанд аст.
Насими рўҳбахшу ҷонфазо бахшад ҳавои ў
Ба ҳар иллат даво бо ғусса дармон дар Самарқанд аст.
Ғаму андўҳу дарду кулфату ранҷу алам гум шуд
Чаро хурсандию хушию шодон дар Самарқанд аст.
Анору анҷиру ангуру аз ҳар меваи олам
Пур аз анвои неъмат боғу бўстон дар Самарқанд аст.
Зи Оби раҳматаш бишкуфта ҳамчун ҷаннатулризвон
Чунон Боғи баланду Боғи майдон дар Самарқанд аст.
Бирезад дурру гавҳар киштгоҳу мевазорашро
Ҳамеша оби дарёи Зарафшон дар Самарқанд аст.
Ҷамоли пахтазораш қалби ғамгинро кунад хушнуд
Аҷиб деҳқони доно, пахтакорон дар Самарқанд аст.
Самарқанди манам Ҷавдат намоям таърифаш доим
Ба мадҳи ин Ватан ашъорхонон дар Самарқанд аст.

 � ДИЁРӢ

НОНИ САМАРҚАНД
Нони ҳама ҷо нағзу вале нони Самарқанд,
Пешӣ кунад аз се амале, нони Самарқанд.

Аз санъати разморию аз нури танӯрӣ,
Бо лаззати ҳамчун асале нони Самарқанд.

Бо нисбати гилмояю бо нисбати гулзор,
Ҳам конигилӣ, кони гуле нони Самарқанд.

Дар таҷриба бурданд ба Хоразму Бухоро,
Наншаст чу аслаш ба диле нони Самарқанд.

Аз оинаи зодгоҳаш нуру зиё ёфт,
Дар силки ҳунар хатти ҷалӣ нони Самарқанд.

Бо меҳнату бесобиқа, гӯянд, азизон,
Машҳур ба офоқ бале, нони Самарқанд.

 ķДДАР АРЗҲОИ ДӮСТӢАР АРЗҲОИ ДӮСТӢ

Шаҳре бо симои орифона
 E Меҳрангез ҚОДИРОВА,  
рӯзноманигори нашрияи расмии 
«Ҷумҳурият»-и Тоҷикистон 

Бо убур кардани марзи давлатӣ ба куҳан-
шаҳри ҳамешаҷавон – Самарқанди бостон ворид 
мешавем, ки ҳанӯз 1000 сол қабл маркази илму 
маърифат ва тамаддун маҳсуб меёфт. Шаҳре, 
ки дар ҳар зарраи хок ва дару девораш таърихи 
муштараки халқҳои тоҷику ӯзбек сабт аст. Шаҳре, 
ки дар ҳар қадам «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён» садо ме-
диҳаду ҳар фарди он бо нигоҳи пур аз меҳр, ки 
солҳо мунтазири дидори навбатӣ буданд, зери 
оҳанги пуршевани «Агар аз гиря кардан об ме-
шуд дил, дили ман буд» пешвозат мегиранд ва 
шукри эҳёи дубораи риштаҳои дӯстии чанди-
насра мекунанд, ки бо ибтикори сарварони ду 
давлат –Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон 
Шавкат Мирзиёев ва Президенти Ҷумҳурияти 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба миён омад.

Боздиди ҳайати мо аз ин шаҳри таърихӣ хеле хотирмон 
буд. Сайри мо нахуст аз майдони Регистон оғоз ёфт, ки ин 
мавзеъро қалби Самарқанди куҳан низ меноманд. Он яке 
аз зеботарин ёдгориҳои Осиёи Марказӣ мебошад, ки бо 
шаҳомату зебоӣ ва санъати баланди меъмориаш қалбҳоро 
тасхир кардааст. Маҷмаи Регистон аз 3 мадраса иборат аст, 
ки онҳо дар давраҳои гуногун ва бо тарҳи миллӣ сохта шуда-
анд. Мадрасаи Улуғбек қадимтарини онҳо ба шумор рафта, 
маркази маданӣ, маърифатӣ ва фарҳангии асри XV буд. Он 
тӯли солҳои 1417–1420 бунёд ёфта, то ҳол дар шакли аввалаи 
худ нигоҳ дошта мешавад. Ин боргоҳи илм аз бузургтарин 
донишгоҳҳои исломӣ низ буд, ки дар он донишмандоне 
чун Ҷомиву Навоӣ дарс мегуфтанд. Ҳамчунин, мадраса 
макони вохӯриву мулоқоти пайвастаи устоду шогирд буд. 
Дар қисмати ғарбии майдони Регистон мадрасаи Шердор 
қомат афрохтааст, ки солҳои 1619–1636 сохта шудааст. Дар 
байни ин ёдгориҳо мадрасаи Тиллокорӣ, ки соли 1646 бу-
нёд гаштааст, ҷолибу назаррабост. Зеро меҳробу минбар, 
сутун ва деворҳои он бо оби тилло оро ёфтаанд. Бо дидани 
ин ҳама, кас бори дигар бовар ҳосил мекунад, ки ин мулк 
сарзамини илму ирфон асту маркази тамаддун. Ва шумораи 
зиёди сайёҳон далели он аст, ки ин меъмории муҳташам 
дар маркази таваҷҷӯҳи оламиён қарор дорад.

Дар баробари ин, барои сайёҳон, махсусан барои ҳар 
тоҷику тоҷикистонӣ, зиёрати хонаи устод Айнӣ, ки дар 
қисмати марказии кӯчаи Регистон воқеъ мебошад, азизу 
муқаддас аст. Манзиле, ки дар он устод Садриддин Айнӣ 35 
сол зиста, асарҳои мондагореро чун «Одина»-ву «Мактаби 
кӯҳна» ва «Ғуломон»-у «Ятим» иншо кардаанд.

Ҳавлии устод аз ду қисм иборат аст. Қисмати аввали он 
охири асри XVIII ва аввали асри XIX бунёд ёфта, қисмати 
дувумашро соли 1930 худи устод сохтаанд. Бо сайри саҳни 
ҳавлӣ ба ҳуҷраи кории устод ворид мешавем. Ба ҳуҷраҳои 
бо тарҳи хеле сода сохташуда нигоҳ афканда, устодро як 
лаҳза саргарми кор дармеёбам, ки ба таълифи китоб машғу-
ланду нигоштаҳои навқаламонаи шогирдонашонро таҳрир 
мекунанд. Барои навиштани «Намунаи адабиёти тоҷик», 
ки баъдҳо шиносномаи миллати тоҷик шуд, мавод ҷамъ 
меоранд ё ба дӯстонашон нома менависанд. Ҳамин хел 
манзараҳо аз пеши чашмамон мегузаранд ва бо ҳаяҷону 
изтироб ба дару девори хонаи устод назар дӯхта, аз дарвозаи 

он берун мешавем. Моро роҳбаладон ба кӯчае мебаранд, ки 
ба номи Садриддин Айнӣ гузошта шудаасту замоне он ҷо 
худи устод боғ бунёд карда будаанд. Ҳоло дар он филиали 
Академияи илмҳои Турон ҷойгир аст, ки Фарҳод Аҳмедов 
сарварии онро ба уҳда дорад.

– Дар ин макон боғи калоне буд, ки ба устод Айнӣ таал-
луқ дошт. Устод дар рӯзҳои гарми тобистон ба ин ҷо омада, 
дар сояи дарахтони канори ҳавз ба эҷод машғул мешуданду 
дӯстон ё шогирдонашонро қабул мекарданд, – иброз дошт 
Фарҳод Аҳмедов.

 M
Бо дидани ин мавзеъҳо ва зиёрати 
оромгоҳи Хоҷа Аҳрори Валӣ, ки дар 
қисмати ҷанубу ғарбии шаҳр ҷойгир 
аст, сафарро идома медиҳем. Роҳ-
баладон аз таърихи куҳани шаҳри 
азим нақл мекунанд, ки он яке аз 
нуқтаҳои муҳимтарини Роҳи бузур-
ги Абрешим ба ҳисоб рафта, Чинро 
бо баҳри Миёназамин мепайваст. 

Ҳамзамон, шаҳр аз бузургтарин маркази илмии Шарқи 
асримиёнагӣ маҳсуб меёфт ва имрӯз бо ёдгориҳои бе-
назири меъмориаш, аз ҷумлаи оромгоҳҳои Шоҳизинда, 
мақбараи Амир Темур, масҷиди Бибихонум, Хоҷа Дониёр, 
Абумансур Мотрудӣ, масҷиди Ҳазрати Хизр, расадхонаи 
Мирзо Улуғбеку шаҳраки Афросиёб таваҷҷуҳи оламиёнро 
ба худ ҷалб кардааст. Самарқанд бо ин ва даҳҳои дигар 
иншооти таърихиаш соли 2001 ба рӯйхати мероси фарҳан-
гии ЮНЕСКО шомил шуд.

Бо қалби лабрез аз фараҳу шодӣ шаҳрро сайр мекунем. 
Мисле ки дар Ватани худамон гаштугузор дорем. Зеро ҳар 
сокини Самарқанд пурмеҳру самимона пешвозат мегирад. 
Ба гирди дастархони пурнозу неъмати самарқандиён 
менишинему аз пазироии гармашон ба ҳайрат меоем. 
Ин қадар меҳр, ин қадар самимият… Гӯё устод Рӯдакӣ бо 
уди эъҷозофаринаш дилнавозу дилситон гирди хони мо 
ҳозир мешавад ва бо онҳое, ки «Бӯйи ҷӯйи Мӯлиён»- ро 
замзама мекарданд, ҳамовоз мегардад. Ҳамин тариқ, боз 
роҳ ҷониби Панҷакент мегирем.

Достони рамзи шеру офтоб
 E Н.ЧОРИЕВ,  
устоди Донишкадаи давлатии тиббии Самарқанд

Дар таърихи инкишофи тамаддун ва фарҳанги инсонии асрҳои миёнаи мамлакатҳои исломии Ховарзамин 
шоҳкориҳои меъмории Майдони Регистони Самарқанд саҳми бузурги таърихию маданӣ дорад.
Шоҳкориҳои мазкур аз мадрасаҳои Улуғбек (1417–1420), Шердор (1619–1639) ва Тиллокорӣ (1646–60) таркиб 
ёфта, машҳуртарин ва назарработарини он Мадрасаи Шердор аст, ки бо фармони ҳокими 
тамаддунпарвари Самарқанд Баҳодури Ялангтуш бунёд гардидааст. Баҳодури Ялангтуш аз муридони 
Маҳдуми Аъзами Даҳбедӣ буда, ба тариқати нақшбандия эътиқод дошт. Бад- ин боис, вай барои амали 
шиори «Дил ба ёру даст ба кор»-и ин тариқат барои бунёд намудани ду меъмории бузурги аср: Мадрасаҳои 
Шердор ва Тиллокорӣ, ки намунаҳои олии санъати меъмории асрҳои миёна мебошанд, фармон дода, о то 
ниҳояти камол ба анҷом расонидааст.

Мадрасаи Шердор аз ҷониби шарқ рӯ ба мағриб дар рӯ ба 
рӯи Мадрасаи Улуғбек бино гардида, дар пештоқи он нақши 
тасвири Шери офтоббардӯш ва Бузғола (Бурҷи ҷаддӣ) ситораи 
ҳашткунҷа нақш гардидааст, ки ин рамз (намо) – и бузур-
ги астрономӣ шаҳомату тавоноии Рӯшаноию Хираду Доду 
Некӣ ва Донишу Тавоноии мардуми Машриқзаминро дар худ 
таҷассум намудааст. Ибтидои пайдоиши нақши Шеру Офтоб 
ба таълимоти космологии дини меҳрпарастии Зардуштӣ 
рафта гиреҳ мехӯрад.

Нақши Шеру Офтоб аз рамзҳои астрономии рӯзгори мозии 
таълимоти космологии мардуми сарзамини ориёиву суғдист, 
ки ин намои бузург дар рӯи парчамҳои динии давлатию 
пештоқҳои маъбадҳои меъмории эрониёну турониёни қадим 
инъикос ёфта буд.

Пайдоиши илми астрономия аз таълимоти космогонию 
космологии дини меҳрпарастӣ (митроизм – маздопарастӣ) 
– и Зардушт ибтидо гирифтааст, зеро худи вожаи «астроно-
мия» – ро аз талаффузи юнонии номи «зароастр» гирифтаанд.

Нақши Шеру Офтоб ба таълимоти космогонии дини 
маздопарастии Зардушт робитаи узвӣ дошта, аз таълимоти 
ситорашиносии он ибтидо гирифтааст. Дар таълимоти кос-
мологии Зардушт иборат будани 1 дақиқа аз 60 сония, 1 соат 
аз 60 дақиқа, 1 рӯз аз 12 соат, як шабонарӯз аз 24 соат, 1 ҳафта 
аз 7 рӯз, 1 моҳ ба ҳисоби миёна аз 30 рӯз, 1 сол аз 12 моҳ, 12 
моҳ аз 365 рӯз, 1 сол аз 4 фасл, 1 фаст аз 90 рӯз ва 4 фасл низ аз 1 
сол – 12 моҳ, як гардиши солонаи бурҷҳои осмонӣ мутаносиб 
ба дувоздаҳ бурҷ – 1 даври гардиши сол аз гардиши 12 бурҷи 
фалак таъкид ва тасвир гардидааст.

Дини зардуштӣ ба илми ситорашиносии қадим асос ёфта, 
дар он Митра (Меҳр- Офтоб) мавриди парастиш қарор гириф-
та буд. Дар таълимоти космологии Зардушт Коинот бо нерӯи 
бузурги офариниши Аҳуро Маздо (Нури Мутлақ) падид омада, 
он аз манзума (система) – и Нури Мутлақ фалак ул- афлок, фа-
лаки собита (фалаки дувоздаҳ бурҷи сипеҳр) ва ҳафт фалаки 
гардишгар: Моҳ, Тир (Аторуд, Меркурий), Аноҳито (Зуҳра – 

Венера), Меҳр (Офтоб), Баҳром (Миррих – Марс), Муштарӣ, 
Кайвон (Зуҳал – Сатурн) иборат аст.

Офтоб аз ситораҳои бузурги маркази Коинот буда, маври-
ди парастиши дини меҳрпараст (маздопараст) – и Зардушт 
гардидааст. Аҳуро Маздо (Озари Бузург, Нури Мутлақ) офа-
ридгори Коиноту ҳамаи манзумаи сайёраҳову ситораҳои 
осмонӣ буда, нури он дар қурси Офтоб таҷассум ёфтааст.

Дувоздаҳ бурҷи сипеҳр – фалаки ҳаштуми манзумаи Ко-
инот буда, онҳо аз бурҷҳои:

Ҳамал (Бара), Савр (Гов), Ҷавзо (Дупайкар) – (Баҳор),
Саратон (Харчанг), Асад (Шер), Сунбула (Хӯша), – (Тобис-

тон),
Мизон (тарозу), Ақраб (Каждум), Қавс (Камон) – (Тирамоҳ),
Ҷаддӣ (Бузғола), Далв (Дӯл), Ҳут (Моҳӣ) – (Зимистон)
иборат буда, дар ҳар як дувоздаҳ бурҷи доираи фалак 

Офтоб дар давоми як сол ҳаракат менамоянд. Бад- ин маънӣ, 
шоири бузурги ҳамосасарои Шарқ Абулқосим Фирдавӣ чунин 
нигоштааст:

Зи бурҷи Бара то Тарозу ҷаҳон,
Ҳаме торикӣ дорад андар ниҳон.
Ҳакимони ситорашиноси мозӣ дувоздаҳ бурҷи сипеҳҳро 

бо чор фасли сол ва чаҳор унсури офариниш мутаносиб дони-
ста, онро ба чаҳор бурҷ: 1. Бурҷи озарӣ (оташӣ): Ҳамал, Асад, 
Қавс; 2. бурҷи обӣ: Ҳут, Саратон, Ақраб; 3. бурҷи бодӣ: Ҷавзо, 
Мизон, Далв; 4. бурҷи хокӣ: Савр, Сунбула, Ҷаддӣ тақсим 
кардаанд (Фарҳанги забони тоҷикӣ, ҷ. 1. саҳ. 215).

Дар дувоздаҳ хони тилисм бурҷи сипеҳри ҳаштум Шер 
дар пайи шикору дунболагирӣ ва ҳуҷуми Бузғола (Ҷадӣ) 
дарафтодааст, ки он нишони Деви Зулмату сардиро рондани 
Митра (Меҳр, Офтоб) ва Шери тавонои ҳамлавар мебошад. 
Ба ҳар ҳол, маънои рамзии астрономии нақши Шеру Офтоб 
ва Бузғола ба таълимоти космологии Зардушт ва назари-
яи илмии астрономии ҷавобияи мутаносиб ба таълимоти 
космологии Улуғбек ва мадрасаи олияи ӯ рабти узвӣ дорад.

Тасвири Шери ҳамлавару Офтоби дурахшони нурафшоне, 

ки дар пайи дунболагир кардани Бузғола (Ҷадӣ) дарафтода, 
рамзи бузурги илмии астрономии ҳунари меъморӣ буда, 
ишорат бад- он

маъност, ки як сол аз дувоздаҳ моҳ ва доираи сипеҳр аз 
дувоздаҳ бурҷ иборат буда, оғози соли нави оини меҳрпарастӣ 
аз бурҷи Ҳамал (бара) буда, оғози Наврӯз ба 1 – уми моҳи фар-
вадини солшумории шоҳаншоҳӣ (мутобиқи 21 марти соли 
милодӣ) мувофиқ меояд.

Дар оғози баҳор, ки оғози фасли сол, оғози офариниш, 
пайдоиш, эҳёву нузҳати коинот, бедорӣ, ҳушёрӣ ва кишту 
кори одамон буда, кишоварзон дар ин фасл ба кишти ҳосил 
мепардозанд, он ҳосили киштшуда дар авҷи гармои фасли 
тобистон, ки ба бурҷи Асад рост меояд, пухта ба камоли худ 
мерасанд. Бурҷи Асад аз 21 июл то 21 август давом намуда, 
дар ин ҳангом Офтоби дурахшанда аз бурҷи Асад мебарояду 
ҳамаи ҳосили дар оғозии рӯзи офариниш – Наврӯз кишта-
шударо бо шиддати гармои нурҳои оташбори худ пухта, ба 
дараҷаи камолот мерасонад. Деҳқонон ҳосили пухташудаи 
худро ҷамъ менамоянд.

Ҳангоми аз бурҷи Асад баромадани Офтоб ҳосили дар 
бурҷи Ҳамал (Бара) – и мавсими Наврӯз кишташуда, дар 
муддати шаш моҳ то рӯзгори иди Меҳргон, ки ба даҳуми 
моҳи сентабр рост меояд, ба камоли пухта шудан мерасад ва 
ғундошта шуда, деҳқонон иди Меҳргонро тантанавор пешвоз 
менамоянд. Аз айёми иди Наврӯз то Иди Меҳргон дар муддати 
шаш моҳ дарозшавии Рӯшноии рӯз афзуда, сипас аз шаш моҳ 
аз бурҷи Тарозу (Мизон) то бурҷи Бара (Ҳамал) дарозшавии 
Торикии шаб афзун гардида, достони набарди дерпои ин ду 
нерӯ дар давоми сол бад ин минвол идома меёбад. Бад- ин 
маъно Шери Рӯшноӣ бо Деви (бузғола) – и Зулмату Сардӣ дар 
набарди доимӣ буда, билохира бо пирӯзии нерӯи Рӯшаниву 
Некӣ аз болои Торикиву Бадӣ анҷом мепазирад…

Тасвири Шери Офтоббардӯши ҳамлавар ба сӯи Бузғола 
рамзи асрономии ишорат ба ғалабаи Рӯшанӣ (нур) бар Торикӣ 
(Зулмат), Гармо ба Сармо, Хирад ба Бехирадӣ, Некӣ бар Бадӣ, 
Дод бар Бедодӣ, Ростӣ бар Дурӯғ… буда, шери ҳамлавари та-
свиргардида, рамзи Рӯшанию Тавоноӣ, Хираду Дониш, Некӣ 
алайҳи рамзи Торикию Нотавонӣ, Бехирадиву Бедонишӣ, 
Бадӣ … – рамзи Бузғола (Ҷадӣ) буда дар оғози фасли сармо 
(зимистон) мувофиқ меояд, дунболагирӣ кардааст.

 M
Дар тасвири Шери Офтоббардӯш рам-
зи эътиқод бар ғалабаи қатъии нерӯи 
Меҳри Рӯшанӣ ба Торикӣ, Нур бар Зул-
мат, Рӯз бар Шаб, Некӣ бар Бадӣ таҷас-
сум ёфтааст. Шер рамзи қудрату Та-
воноӣ, Офтоб рамзи Меҳру Рӯшноӣ, 
Дониш ва Хираду Некӣ ва Бузғола – рам-
зи Торикӣ, Зулмат, Сардӣ, Фиреб, Дурӯғ 
ва Нотавонию Душманӣ ва Тарсуист.

(Давомаш дар саҳ. 8).

 ķААЗ ДИДАВУ ШУНИДАҲОЗ ДИДАВУ ШУНИДАҲО

Ҷону дилам – 
Самарқанд

 E Б.ҶУМЪАЕВ

Пагоҳӣ ба кор мерафтам. Дар автобус одам чандон 
бисёр набуд. Бо вуҷуди он се- чор нафар рост меистоданд. 
Дар истгоҳи навбатӣ ҷавонзани кӯдакдоре ба автобус 
савор шуд. Ҷойи нишасти холӣ набуд. Вай барои аз ҷо 
хезонидани ягон кас ҷуръат намекард.

Ҳамин вақт чашми ҷавоне, ки мисли ӯ рост мерафт, 
ба духтараке афтод. Вай дар курсии тарафи тирезаи ав-
тобус боҳузуру ҳаловат нишаста, бо телефони дастааш 
ба кадом як сайти интернетӣ «сайру тамошо» мекард. 
Ҷавон ба ӯ рӯй оварда гуфт:

– Хоҳарам, намебинед, ки зани бачадор даромаданд. 
Барои ин кас рост истода рафтан мушкил. Пагоҳ- фардо 
ҳамин хел рӯз ба сари шумо ҳам меафтад. Ақлатон на-
мегирад, ки аз рӯйи одоб хеста, ба ин кас ҷой диҳед?

Духтарак абрӯ чин карда, дилу бедилон аз ҷой хест. 
Ҷавон ба зани кӯдакдор ишора кард, ки шинад.

Марди солхӯрдае, ки ин рафтори ҷавонро мушоҳида 
мекардааст, гуфт:

– Офарин, писарам. Хайрият, ки ҳоло ҳам шумо ба-
рин ҷавонони боақлу фаросот будаанд. Дигарҳо ҳурмату 
эҳтиромро фаромӯш карда, кайҳо аз доираи одамгарӣ 
баромадаанд.

– Э амак, – гуфт ҷавон, – ман чӣ, ҳоло шумо ҷӯраи 
маро надидед. Номаш Бунёд бошад, ки ҳамаи мо ӯро 
Довар мегӯем. Вай мебуд, дар ин хел мавридҳо зуд тар-
тибу низоми намунавӣ ҷорӣ мекард. Барои ба ронанда 
гирифта додани роҳкиро ёрӣ мерасонд. Илтимос мекард, 
ки мардум дар таги дари автобус рост наистанд. Ба фа-
ромадану баромадани дигарон халал нарасонанд. Касе 
бо бор ё бача савор шуданӣ бошад, мададгорӣ мекард. 
Барои баъзе бефаросотҳо намунаи ибрат нишон медод… 
Умуман, дилшиканӣ кори осон, вале дастёрӣ ё дилёбӣ аз 
дасти ҳар кас ҳам намеояд. Ҷӯраамон ҳамин хел як бачаи 
дилёбу дидадаро аст. Худаш аз ҷигари Самарқанд – Реги-
стон. Самарқандро ҷону дилаш барин дӯст медорад. Дар 
байни ду гап «ҷону дилам – Самарқанд» мегӯяд.

– Наход? – нобоварона гуфт мард.
– Бовар накунед, ихтиёратон, вале ман рости гапро 

мегӯям, – барои исботи суханонаш боз далел пеш овард 
ҷавон. – Худи Довар як бачаи хушқаду қомати базеб аст. 
Ба сару лисбоспӯшиаш ҳама ҳавас мекунад. Аз дарашон, 
ки баромад, ба ҳар гуна ҳолатҳои гирду атроф бепарво 
не. Агар бинад, ки бачае беназорат ба кӯча баромадааст, 
аз дасташ дошта, ба хонаашон гирифта медарорад. Ба 
падар ё модараш мефаҳмонад, ки бача чӣ қадаре азиз 
бошад, тарбияааш аз он азизтар аст. Бетарбия мондани 
кӯдак- ҷиноят. Шумо кӯдкакатонро беназорат мондеду вай 
ба кӯча баромадааст. Ҳозир чӣ бисёр, дар кӯча мошин би-
сёр. Агар ягон кору ҳоле шавад, оқибаташро андешидед? 
Хайр, бигузор ин воқеа бо бефаросатии шумо сар занад, 
ки гуноҳи шофёри бечора чӣ? Вай ҳам зану бача дорад. 
Бегоҳ зиндаву саломат ба хонааш даромада рафтанаш 
даркор. Ҳеҷ гоҳ садама рӯй надиҳаду шумо як тасаввур 
кунед, ки бо айби кадоме ба ҳабсхона афтодани як бечора 
аз рӯйи инсоф аст?! 

(Давомаш дар саҳ. 6).
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 ķММУШОАРАИ САМАРҚАНДУШОАРАИ САМАРҚАНД

 � Азим СУЮН

САМАРҚАНД 

Дар ин дунё ду қадде тоҷдор аст: 
Ба Мағриб Риму дар Машриқ Самарқанд. 
Дили аҳли башарро гашта пайванд, 
Самарқандам, ту ҷони ман, Самарқанд! 
Ҳама илми ҷаҳон, ҳам ҳур тафаккур 
Шуда дар Оқсарой аз шамс пурнур. 
Гузар созад ҳамеша рӯҳи Темур, 
Самарқандам, ту ҷони ман, Самарқанд. 
Макони чор фасл, андар куҷо он? 
Агар донӣ, чунин ҷо ҳаст-Тӯрон. 
Ва пойдор аст андар Ӯзбекистон, 
Самарқандам, ту ҷони ман, Самарқанд. 
Абад боқист дар ҳар лаҳзаву он, 
Ту имрӯзӣ, ҷавониву дурахшон. 
Зи Истиқлол бахту умр гулсон, 
Самарқандам, ту ҷони ман, Самарқанд. 

Тарҷумаи Баҳодури УБАЙДУЛЛОҲ

 � Салим КЕНҶА

ҶОН САМАРҚАНДАМ
Ту, эй боғу баҳори нозанинам, ҷон Самарқандам,
Ту ҳастӣ сайқали рӯи заминам, ҷон Самарқандам.

Ҳамехоҳам набинам дарду доғатро дар ин дунё,
Фақат рушду камолатро бубинам, ҷон Самарқандам.

Дар оғӯшат ҳамеша, модари ҷон, шодмон ҳастам,
Туӣ ҷонам, туӣ оину динам, ҷон Самарқандам.

Маро илҳом мебахшад хиёбон, кӯчаҳои ту,
Баҳори бехазони гул баринам, ҷон Самарқандам.

Ниҳоли боғу роғи ту зи мева пур бувад доим,
Зи ҳар шохи дарахтат мева чинам, ҷон Самарқандам.

Даме, ки зинда ҳастам ман, дар авсофат ғазал хонам,
Ту шеъри аввалину охиринам, ҷон Самарқандам.

Хурӯшад табъи дил аз ҳусни зебою диловезат,
Аё, эй зодгоҳи дилнишинам, ҷон Самарқандам. 

 � АҲТАМҚУЛӢ

ЧУ ШАМСИ ПУРҶИЛО
Чу шамси пурҷило ҳастӣ, Самарқанд,
Ба гавҳарҳо ту ҷо ҳастӣ, Самарқанд.
Чинорон фол бикшояд зи мозӣ,
Ҷаҳонро раҳнамо ҳастӣ, Самарқанд.
Ба қӯрғонҳои он Соҳибқирон ту
Ҳамеша маҳлиё ҳастӣ, Самарқанд.
Бирезад ахтарон ҳикмат ба қалбам,
Садо аз асрҳо ҳастӣ, Самарқанд.
Зи хоки ҳазрати мо Ал- Бухорӣ
Чу покиза зиё ҳастӣ, Самарқанд.
Барои покии дилҳо биёянд,
Муқаддас хонақо ҳастӣ, Самарқанд.
Бигардад осмон андар манорон,
Дуое аз само ҳастӣ, Самарқанд.

Тарҷумаи Ф.ШУКУРЗОДА

 � Ориф ХОҶӢ

САМАР ҚАНДАМ
Фалакро такягаҳ гашта манорат, 
Қадиму бостонӣ ҳар чанорат. 
Шифобахшанда ин оби зулолат, 
Биёрад ташналабҳо бар канорат. 
Заминат хокҷойи авлиёҳо, 
Ба чашмон тӯтиё хоки мазорат. 
Бубахшанд шаҳриёрон мулку ҷонро, 
Шаванд то як кафи хоки диёрат. 
Самарқандам, самар қандам, Самар, Қанд, 
Вафодор Орифи ту ҷоннисорат. 

Тарҷумаи Асадулло ШУКУРОВ

 ķФФАРЗАНДОНИ ОБРӮМАНДИ САМАРҚАНДАРЗАНДОНИ ОБРӮМАНДИ САМАРҚАНД

Олиме, ки Қуръони каримро ба 
франсавӣ тарҷима кардааст

 E Ҷумҳур ҶАЪФАРЗОДАИ САМАРҚАНДӢ 

Самарқанд дар аввали асри 20. Гузари Чорроҳа. Солиёни 
дароз ба яке аз ҳавлиҳои он намояндагони миллатҳои гуногун 
рафтуомад доштанд. Онҳоро донишу фазл, меҳмондорию 
забондонии соҳиби хона Мирмаъсум Ализода мафтун карда 
буд. Мирмаъсум аз ҳар сафараш ба онҳо хабарҳои тоза да-
стовез меовард. Рӯзномаҳои «Ҳавалулматин», «Тарҷумон», 
«Чеҳранома» дар нишастҳои онҳо мавриди қироату баҳс 
қарор мегирифт.

Мирмаъсум Косиб забонҳои арабӣ, туркӣ ва ҳиндиро 
медонист ва писараш Саид ризо Ализодаро аз забони арабиву 
улуми динӣ бархӯрдор намуда, баъдан ба мактаби Абулқоси-
ми тараққипарвар дод.

Саидризои ҷавон пас аз соҳибмаълумот гардидан дар 
гузари худ мактаби ҷадидия мекушояд. Чанде пас бо амри 
ҳукуматдорон ин мактабро (соли 1912) мебанданд. Саидризо 
Ализода то Инқилоби Бухоро маҷбур мешавад дар корхонаи 
падараш машғули бофандагӣ шавад.

Исмоил Ҷаъфарзода нақл кардааст, ки боре Мирмаъсум 
писараш Саидризоро ба Озарбойҷон, ба хонаи хеши давлат-

манду бомаърифаташон, яке аз роҳбарони ширкати калони 
нафти Боку Зайналобиддин Тағӣ бурдааст.

Саидризо бо ҳидояти Зайналобиддин Тағӣ ба омӯзиши 
забони фаронсавӣ машғул мешавад. Баъд аз он номи яке аз 
писарашро ҳамчун эҳтиром Тағӣ ҳам мемонад.

Хонаи С. Ализода ба маҳфилгоҳи илму адаб дар Самарқанд 
шуҳрат пайдо карда буд ва Садриддин Айнӣ, Туғрал, Чӯлпон, 
Абдурауф Фитрат, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Хоҷа Абдулазиз, 
Абдулқосим Лоҳутӣ, Тӯрақул Зеҳнӣ ба он ҷо рафтуомад до-
штанд.

Баъд аз Инқилоби Октябр Саидризо Ализода муаллифи 
аввалин адабиёти таълимӣ ба забони тоҷикӣ мебошад, ки 
«Дабистони тоҷик» (1920), «Сарфу наҳви тоҷикӣ», «Саодат-
нома» (1926) аз ҷумлаи онҳоянд.

Ҳамчунин, дар соли 1926 асари Е.А. Бертелс «Мовароун-
наҳр» -ро ба забонҳои тоҷикӣ, урду, фаронсавӣ, ҳиндӣ, арабӣ, 
туркӣ тарҷума намуда, дар шаҳри Лоҳур ба чоп мерасонад. 
Бо хоҳиши писараш Исмоил Қуръони Каримро ба забони 
фаронсавӣ тарҷума ва нашр мекунад. Ҳоло ин Қуръон дар 
осорхонаи Париж маҳфуз аст.

Бори охир Саидризо Ализода соли 1936 ба ҷурми забондо-

ниаш (гӯё гумоштаи империализми ҷаҳонӣ будан) гирифтори 
таъқиб мегардад, ки дар натиҷаи он соли 1945 (дар ҳуҷҷатҳо-
яш соли 1938 нишон дода шудааст), баъд аз маҳрумияти 8 – 
сола дар зиндонҳои Самарқанду Тошканду Таболск риштаи 
умраш дар зиндони шаҳри Владимири Русия канда мешавад.

Дар давоми 8 соли зиндонияш ба роҳбарони давлат 400 
нома менависад, ки ҳамааш бе ҷавоб мондааст. Ҳамон сол 
писараш Исмоил Тағиро бо домодаш ҳабс карда буданд. До-
модаш яке аз нависанда ва тарҷумонҳои шинохтаи замонаш 
Ҳасан Ирфон буд.

Баъди 32 соли марги ӯ набераҳояш дар ҷустуҷӯи қабри 
бобояшон то маҳбаси Владимир мерасанд. Он ҷо сардори 
маҳбас Ривинскийро меёбанд ва ин шахс нақл кардааст, ки 
дар муқоваи парвандаи Саидризо Ализода аломати хитоб 
гузошта буданд, ки он маънои маҳбуси хело хатарнокро 
нишон медод. Бо вуҷуди ин, байни Ривинский ва Саидризо 
алоқаи дӯстӣ барқарор мегардад.

Саидризо Ализода ба Ривинский забони яҳудиро меомӯ-
зонад. Одатан маҳбусҳоро баъд аз ҳукми қатл дар хандақҳо 
якҷоя хокпӯш мекарданд. Вале Ривинский ҷасади Ализода-
ро алоҳида мегӯронад ва дар болои қабраш тахтасанге бо 
навиштаҷот мегузорад.

Ӯ то вохӯрӣ бо наберагони марҳум нигоҳубини қабрро 
ба зимаи худ гирифта буд.

Соли 1975 набераҳояш ҷасади бобояшон Саидризо Али-
зодаро ба Самарқанд оварда, ба хок месупоранд.

Ҳамон сол дар Самарқанд як кӯча ва як мактабро ба номи 
Саид- ризо Ализода мегузоранд.

Андар сухандонӣ, хушхатӣ 
ва эҳтиром ба миллат

 E Нусрат РАҲМАТ,  
узви Иттифоқи нависандагони 
Ӯзбекистон. 

Эй фарзанди азиз! Ҳамеша дар хотир 
дор, ки ин дунёро бо аслиҳа не, бо сеҳри 
сухан забт кардан осонтар аст. Суханҳои 
зукко, сафирони хушхат, хаттотони моҳир 
дар ҳама замон ва ҷамъият бақадр буда-
анд. Танҳо он шахсоне, ки ба чунин ис-
теъдоди ноёб соҳибанд, хосу омро ба худ 
пайрав сохта, онҳоро ба мубориза даъват 
карданашон мумкин аст. Ҳангоми дар 
минбар будан чунон суханҳои сершира 
гуфтанро одат кун, ки сомеъон аз ту дил-
гир нашуда, баръакс ҳатто вуҷудашон ҳам 
ба гӯш табдил ёфта, ба корҳои нек руҷӯъ 
намоянд. Сухан фақат воситаи алоқа нест, 
агар лозим шавад, он ҳам шамшер, ҳам 
сипар аст. Калом бояд ба некӣ ва камолот 
хидмат намояд:

Мепарастам ҳамонро,
Майле ба нур дорад.

Таъзим биорам ба ҷо,
Нуре ба дил бикорад!
Боз:
Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард,
Сухан талху ширину дармони дард!
Фаромӯш макун, ки сухандонӣ низ қои-

да ва талабҳои ба худ хос дорад. Пеш аз ба 
минбар баромадан қатъӣ назар аз бисёрӣ 
ё камии ҷамоат масъулиятро ҳис карда, ба 
суханронӣ тайёрӣ дидан лозим.

Дар лаҳзаҳои баҳсу мунозира бо диққат 
фикру мулоҳизаҳои мусоҳибро гӯш кардан 
лозим: оташин нашуда, ба аспи ҷаҳл на-
нишаста, каме бошад ҳам бо овози пасту 
нарм, бо факту далел мубориза бубар.

Вақеан, ҳокими ҷаҳл – ҳокими ҳама!
Фаромӯш макун, вақте ки овозатро ба-

ланд мекунӣ, дон, ки ноҳақ ҳастӣ! Ҳатто 
гапи дуруст ҳам бо ғазаб ва нафрат баён 
гардад, ба дашном монанд мешавад. Дар 
хотир нигоҳ дор, ки мардум дар ҷамъо-
мадҳои гуногун кӯшиш ба харҷ медиҳанд, 
ки тарафи неки хешро намоиш диҳанд. Дар 

чунин лаҳзаҳо хислату фазилатҳои беҳта-
рини онҳоро эътироф намудан муфид аст. 
Хуб дон, ки дар байни издиҳом камбудиҳои 
дигаронро ошкор сохта, доир ба нуқсонҳои 
худ лаб фурӯ бандӣ, ё ки танқид кардагонро 
таъқиб кунӣ, ҷавонмард нестӣ!

Дар он ҷое, ки худтанқидкунӣ, ошкор-
баёнӣ ва роҳи демократия баста аст, дар 
ҷамъият тараққиёт нахоҳад шуд.

Бояд танқиди ту мардумро рӯҳбаланд 
созад ва ба мубориза даъват намояд!

Зеро:
Ғазали булбул шунавам гӯён инсон, 
  иштиёқ дорад ба боғ.
Эй хубон, мабод боғро ҳукмрон:
ғук, ки мемонад ба зоғ!
Боз як панд ба гӯш дор.
Мегӯянд, ки агар ту бо сиёсат машғул 

нашавӣ, сиёсат бо ту машғул мешавад. 
Аммо баробари он аксарият сиёсатро ба 
ғирромбозӣ мебароранд. Дар ин масъала, 
маслиҳатам ҳамин аст, ки ҳафт маротиба 
чен карда, як маротиба буридан лозим. Аз 

сиёсатбозиҳои мунофиқ, ки тинҷиву осо-
иштагӣ ва фаровонии мардумро барҳақ ба 
ҷои аввал нагузоштанд ва дар паи мансаб 
ва шуҳратгадоӣ ҳастанд, ба ту чӣ фоида?! 
Зотан аллома Шайх Саъдии хирадманд 
ба маънои рамзӣ хеле бамаврид насиҳат 
кардааст:

Пулат нест, чӣ ҳаст туро дар бозор,
Ба саллаат чанг назанад, дилозор.
Хулоса, аз муҳите, ки дуд аз оташ зи-

ёдтар фавора мезанад, канораҷӯӣ кардан 
маъқул. Ҷону ҷигарам, як қатра хуни инсон 
ба намоишу вазъхонӣ ва ибодату ҷамоати 
мо намеарзад!

Инчунин, аз риёкору нобакор, ки пар-
чами дирӯз бӯсидаашро имрӯз пайтоба 
кардааст, эҳтиёт шудан лозим! Ва аз ҳар 
шахсе, ки худ дар ғами халқ нест, вале на-
моишкорона худро ба минбар мезанад, 
эҳтиёт шуданро фаромӯш макун!

Инсон барои озодӣ ва демократияи 
ҳақиқӣ як умр мубориза мебарад! Ба 
фарқи издиҳом рафта, аз муборизаи пок-
сиришт худро ба канор магир! Сухане, 
ки дар минбар гуфта шудааст, ба тухми 
дар замин пошдода шабоҳат дораду бо 
гузашти айём реша давонда, ҳосил овар-
данаш лозим.

Бидон, ки нафрати хирадмандону ҳай-
рати нодонҳоро афзункунанда сохтакорӣ 
ва риёкорист.

САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ 
ИНСТИТУТИ  

меҳнат жамоаси

Ҳаббазо, шаҳри Самарқанд, биҳиштӣ тимсол,
    Ҷуз биҳишташ ба тароват натавон ёфт мисол.

вилоятимиз аҳли ва меҳмонларини 18-октябр вилоятимиз аҳли ва меҳмонларини 18-октябр 
Самарқанд шаҳри куни билан муборакбод этади.Самарқанд шаҳри куни билан муборакбод этади.

Сизга узоқ умр, бахт-саодат, фаровон турмуш ва Сизга узоқ умр, бахт-саодат, фаровон турмуш ва 
мустаҳкам соғлик тилайди! мустаҳкам соғлик тилайди! 

Чеҳрангиздан табассум аримасин, омад ва бахт Чеҳрангиздан табассум аримасин, омад ва бахт 
қуши асло сизни тарк этмасин!қуши асло сизни тарк этмасин!

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

Табрик
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Баланд гардидани 
обрӯйи муаллим танҳо 
ба маош вобаста аст?

(Аввалаш дар саҳ. 3).
– Албатта. Мактаби ман гарчанде назарногир 

бошад ҳам, шогирдони зиёдеро тарбия карда, ба 
воя расондааст. Онҳо ҳоло дар соҳаҳои гуногун 
ба нафъи халқу Ватан хизмат мекунанд. Имсол 
бошад, аз 16 нафар хонандаи хатмкунандаи 
гурӯҳи тоҷикӣ 12 нафарашон ба мактабҳои 
олӣ дохил шуданд. Як нафар духтаракамон, 
ки ба институти тиббӣ ҳуҷҷат супурда, дохил 
гардид, аз сабаби супурда натавонистани пули 
контракт аз баҳри хондан баромад.

– Муаллима, чӣ хеле, ки медонед, Прези-
дентамон вазъи иҷтимоии омӯзгоронро беҳтар 
карданианд. Ҳатто дар видеоселекторҳо гуф-
танд, мо барои ба 1000 доллар баробар кардани 
моҳонаи муаллимон ҳаракат мекунем. Агар 
моҳонаатон ҳамин қадар шавад, шумо чӣ хел 
кор мекардед?

– Оҳ, он вақт устодони мо шабу рӯз дар мак-
таб монда, бо хонандагон дарс мегузаштанд.

 ½ СОҲАИ ТАЪЛИМ ВА ИҚТИСОДИЁТ

Рӯзи 23-юми сентябри соли равон таҳрири 
нави Қонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Дар 
бораи таълим» қабул шуд. Ин қонун ҷойи қо-
нунҳои «Дар бораи таълим» ва «Барномаи мил-
лии тайёр кардани кадрҳо»-ро, ки соли 1997 
қабул шуда буданд, гирифт.

Мо оиди ин қонун, амалигардии он дар 
ҳаёт ва вобастагии таълим бо иқтисодиёт фик-
ри иқтисодчӣ Илҳом Вафоевро пурсидем. Ӯ 
чунин гуфт:

– Қонуни мамлакатамон, «Дар бораи таъ-
лим», ки то ҳол амал мекард, аз ин 23 сол 
муқаддам қабул шуда буд, бо таҳрири нав аз 
нав қабул гардид. Қонуни пештара аз соҳаи 
иқтисодиёт алоҳида амал мекард. Ҳатто инқи-
рози умумҷаҳонии молиявии 2008 ҳам ба тағ-
йирёбиҳои он асос нашуд.

Солҳои охир шумораи бачагоне, ки ба син-
фи якум аввалин бор қадам мегузоранд, ме-
афзоянд. Сабаби ин суръати афзоиши аҳолӣ 
мебошад. Соли ҷорӣ нисбат ба солҳои пеш 30 
ҳазор нафар зиёд мактаббача ба синфҳои якум 
қабул карда шуданд. Ин ҳолат дар солҳои оянда 
ҳам давом мекунад. Ин барои сари вақт сар 
кардани фаъолияти мактабҳо таъсири манфӣ 
расонид. То ҳоло як қисми мактабҳо бо сабаби 
ба талабҳои карантин ҷавоб надоданашон кори 
худро сар накардаанд.

Акнун каме дар бораи иҷрои Қонуни нави 
«Дар бораи таълим». Он мактаб сар шуда- 
нашуда, дар хониши бачаҳо мушкилиҳо овар-
да истодааст. Аз рӯйи мантиқ бояд наврас дар 
давоми як- ду сол забони модариро омӯзад. Ба-
рои мисол, хонандагони синфи якум, ғайр аз 
забони модарӣ, боз се забони дигарро аз худ 
карданашон лозим аст. Ин бошад, аз сабаби 
парокандагии фикр аз худ кардани дарсҳои 
дигарро паст мекунад. Дар шароити пандемия 
ин кор барои саломатии кӯдакон зарар расони-
данаш ҳам мумкин аст.

Қонуни нав дар дараҷаи муайян бо соҳаи 
иқтисод вобастагӣ дорад. Яъне, баъди хатми 
синфи чорум талабаҳоро дар асоси завқу ҳавас 

ба фанҳо, ба гурӯҳҳо тақсим кардан дар назар 
дошта шудааст. Бояд ки пас аз хатми синфи 
6-ум ҳар як талаба ихтисоси фаъолияти касбии 
худро интихоб кунад ва ба меҳнат кардан тайёр 
бошад, новобаста аз он ки муаллим шудан ме-
хоҳад ё ки дӯзанда. Системаи то ҳол амалкарда, 
баъди хатми синфи нӯҳуми мактаби миёна дар 
литсейҳои академӣ ва коллеҷҳои касбӣ хондан 
бошад, аз соли ҷорӣ тамоман дигаргун шуд. 
Муаммо дар он аст, ки аз ин баъд фақат нисфи 
тамомкунандагони мактаби таълими умумӣ ба 
мактабҳои олӣ қабули имсола (140 ҳазор кас) ё 
ба техникумҳо ва мактабҳои касбӣ (шумораи 
қабул 200 ҳазор кас) қабул карда мешаванд. Тақ-
дири қисми дигари онҳоро дар бораи интихоби 
касб бояд мактаби миёна ҳал кунад. Аммо ин 
тарзи корбарӣ бисёр саволҳоро ба миён меорад.

Аз рӯйи статистикаи расмӣ маълум аст, 
ки музди кории якмоҳаи муаллимони мактаб-
ҳои таълими умумии вилоят аз ду миллион 
сӯм зиёдтар аст ва ин рақам ба маоши миёнаи 
коргарони соҳаи иқтисодиёт наздик мебошад. 
Барои зиёд кардани маоши муаллимҳо иқти-
сод бояд бо суръати баланд пеш равад. Аммо 
пандемия ба ин ҷараён зарбаи калон расонид 
ва барои аз ҳолати инқироз баровардани иқти-
соди мамлакат мӯҳлати муайян лозим аст. Аз 
ҳисоби ихтисор шудани ҷойҳои корӣ, кам пул 
фиристодани муҳоҷирони меҳнатӣ қисми му-
айяни оилаҳои мамлакат дар шароити вазнин 
афтоданд ва фикр мекунам, ки ягон муаллим 
дар ин ҳолат «маоши маро зиёд кун» гуфтанро 
ба худ раво намебинад. Шароити рӯзгорро бо 
дигар роҳ осон кардан мумкин. Бояд ҳукумат 
барои коҳиш додани суръати баланди бекурб-
шавии пул (инфлатсия) ҳаракати амалӣ ва чо-
раҳои таъсиррасон пешбинӣ намояд. Имони 
комил дорам, ки ин роҳи мувофиқи талаби 
ҳамаи шаҳрвандони мамлакат мебошад ва ба 
дилмонӣ намеорад.

Умед мекунем ки дар муддатҳои кӯтоҳ 
муаммоҳои дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ 
бамиёномада (афзоиши суръати МУД (Маҳсу-
лоти умумии дохилӣ) дар нимсола 0,2 фоиз) 
бартараф мешаванд ва соҳаи таълим ба мисли 
соҳаи тандурустӣ ва соҳаҳои дигари иҷтимоӣ 
ба роҳ монда мешавад.

Мактаб гаҳвораи маданият ва рӯҳи 
халқ аст, ман аз он ифтихор дорам, ки 
дар сари ин гаҳвораи маданият ва рӯҳи 
халқ аввал муаллими синфҳои ибтидоӣ 
меистад.

В.А. Сухомлинский.

Бидонед: Касе, ки намедонад, набояд 
аз омӯхтан шарм кунад, ки қимати ҳар 
кас ба қадри маълумоти ӯст.

Ҳадис.

Ганҷинаи донишро ба ҳар қимате би-
харед, арзон аст.

М. Ҳиҷозӣ.

 ķММУШОАРАИ САМАРҚАНДУШОАРАИ САМАРҚАНД

 � ХОҶА

ЭЙ САМАРҚАНДУ 
БУХОРО

Эй Самарқанду Бухоро!…
Эй Самарқанду Бухоро шод бош,
Дар ҳама давру замон обод бош!
Рӯдакӣ бар Оли Сомон гуфта буд:
– Эй шаҳи адлу накӯ бодод бош!
Ман ба гӯши дилбаронат гуфтаам:
– Эй парирӯ бо қади шамшод бош!
Бо забону наслу ному асли хеш,
Доимо, эй халқи ман обод бош!
Эй Самарқанду Бухоро! –
Эй макони илму фарҳанги дарӣ!
Бо забони модарӣ,
Ҷовидон дар олами бунёд бош!
Шеъри тар, эй Хоҷа бар лаб зинда шуд,
Ҳар замон дар маҳфили иншод бош!

 � Фозил ШУКУРЗОД

САРВОДАИ САМАРҚАНД
Сарводае ба васфи Самарқанд гуфтаем,
Омехта ба шаҳду шакар қанд гуфтаем.
Пурсанд гар гузаштаи ин мулки бостон,
Марзест мардхезу зафарманд гуфтаем.

Эй мулки дилписанд, ки хокат муборак аст,
Меҳру вафои мардуми покат муборакат.
Аз қаъри асрҳо бирасад ин садо ҳанӯз,
Ҳастӣ «ҳамеша ту хаҳ»-у дилбанд гуфтаем.

Бурҷи дил аст ин ҳама бурҷу манори ту,
Рамзи сафову сидқ Имоми Бухори ту.
Дорӣ ту пос шеваи Хайёму Рӯдакӣ,
Хору хаси ту низ бувад панд гуфтаем.

Васфат зи ҳар каронаи офоқ бишнавем,
Аз ту нидои ҳамдили муштоқ бишнавем.
Дил меравад зи ҷой чу «Ушшоқ» бишнавем,
Аз сад нидои қалб фақат чанд гуфтаем.

Аз Хорақону Хоҷаи Пирях паёми мо,
Аз Тирмизию ҷумла азизон каломи мо.
Ҳарчанд норасост дар ин поя номи мо,
Бо шавқи дил мадеҳи Самарқанд гуфтаем.

 � Гулчеҳра ҲАЛИМОВА

МАН ЗИ РЕГИСТОНИ ТУ
Эй Самарқанд, ман бароят шеъри нав сар кардаам,
Аз гулу себаргаҳоят ҷома дар бар кардаам.

Духтари шаддоду бебокат манам дар ҷашни ту,
Нақшҳои дилпазире аз симу зар кардаам.

Ман зи Регистони ту реге намеёбам кунун,
Сабзаҳо бишкуфтаву гулҳо муаттар кардаам.

Ин манори Шердорат шермардонро нишон,
Бар чунин мардии мардони ту бовар кардаам.

Боғи Тиллои ту боғи файзборе будааст,
Боғҳоятро ба як ҷаннат баробар кардаам.

Шоҳи Зинда зиндагонро рамзи ибрат гаштааст,
Ман бузургонро зиёрат бори дигар кардаам.

Васфи ту Гулчеҳра мегӯяд мудом бо ифтихор,
Эй Самарқанд, ман ба эъҷози ту бовар кардаам.

 � Шаҳзод КЕНҶАЗОДА

САМАРҚАНДАМ
Бароям, эй сабо, овардӣ паёғоми Самарқандам,
Ки дурам ман, чӣ зебо гуфтиям номи Самарқандам.
Забон ҳайрон, бигӯям ё нагӯям, шодӣ рафт аз ман,
Мусофирам, ба ёд ояд, фақат коми Самарқандам.
Шаби торик, хиёбони ҷавонон, боми Регистон,
Шабеҳи он набошад дар замин, роми Самарқандам.
Агар амсоли онро ман кунам таъриф, куҷо дорад,
Чу нону обу себу ноку бодоми Самарқандам?!
Замину осмонаш пок, чун халқи накӯву хоксори худ,
Ҳама фориғ зи ғам, озодӣ – аҳкоми Самарқандам.
Намехоҳам, тамоми сарвати дунё шавад аз ман,
Бароям беҳтарин ҷоиза, шаҳҷомӣ – Самарқандам.

Ҷону дилам – 
Самарқанд

(Аввалаш дар саҳ. 5).
Вай ҳамин хел гапҳоро бо факту 

рақамҳо қатор карда, ба онҳо маъ-
рӯза мехонад. Ҳамин ҳамин меша-
ваду онҳо дую дубора бачаи худро 
беназорат намегузоранд. Ҳа, ҳар кас 
ҳам ин қадар дилсӯзонаву ғамхорона 
дар ҳаққи бачаҳои бегона ҳаракат 
намекунад. Вале Довар барои ин гуна 
корҳо вақту қувваташро дареғ на-
медорад. Барои вай бачаҳои худиву 
бегона нест. Ҳама барои вай фар-
зандони шаҳри бузурги Самарқанд 
мебошанд.

Ҷавон бо ин гуна гапу суханон 
то рафт диққати мусофирон ба худ 
ҷалб мекард. Ҳатто дар чеҳраи ҳамон 
духтараки ҷойнадода ҳам, ифодаи 
хушҳолӣ ҳувайдо гардида буд. Шояд 
аз ин гапҳо ронандаи автобус ҳам 
баҳраманд мегардид, ки вазифаи ху-
дро бо кайфияти хушу чеҳраи кушод 
иҷро мекард.

– Фақат бо гапу суханони нағз 
мефаҳмонад ё ҷангу ҷанҷол ҳам ме-
бардорад? – пурсид зане. Ба вай, аз 
афташ бепарвогузории кӯдакон сахт 
расида буд.

– Вай асабӣ шавад, ё ба ғазаб ояд, 
ҳаракат мекунад, ки худро дорад. 
Аввал ба нағзӣ мефаҳмонад, наша-
вад, ҷанҷол ҳам мекунад. Масалан, 
дар боғи истироҳатӣ пасмондаи си-
гор ё коғази бекораи ягон чизро ба 
даруни қуттии партов нею ба ҷойи 
ростомада партофтани ягон касро 
бинад, мефаҳмонад, ки ин кор нағз 
нест. Эҳтиром кардани хизмати фар-
рошу боғбонҳоро мегӯяд. Агар он 
одам ё духтар хатои худро фаҳмида 
ислоҳ накунад, ҷанҷол ҳам мебардо-
рад. Фаррошу кӯчарӯбҳоро ҳурмат 
менамояд. Ҳама вақт аз наздашон 

бо эҳтиром мегзарад. Салом дода, 
аҳволпурсӣ мекунад. Ҳатто як ма-
ротиба худам бо чашмонам дидам, 
ки барои ба мошин бор кардани як 
боғҷома хазон ба як фаррошзан ёрӣ 
медод. Вале гадову садақаталабонро 
бад мебинад. Садҳо зориву тавалло 
кунанд, ки як тин намедиҳад.»Инҳо 
доғи шаҳрамон, – мегӯяд ӯ. – Дасту 
пояшон бутун, кор кунанду нона-
шонро ҳалол карда хӯранд!»

– Аҷоиб! Кошки ин хел ҷавонон 
зиёд бошанд. Султони йигитҳо 
будааст- ку, ҷӯраат, – луқма партофт 
марде, ки дар тараддуди фаромадан 
буд.

– Аҷоиб ҳам гап?! Мабодо мусо-
фир ё ронандае ягон кӯча ё манзи-
леро пурсад, батаънӣ мефаҳмонад. 
Зарур шавад, ҳатто нақшаи чӣ хел ба 
он рафтанро кашида медиҳад. Худаш 
ҳамаи гӯшаву канори шаҳрамонро 
панҷ панҷааш барин донад, ки боз 
доимо ҳамроҳ харитаи шаҳрро ги-
рифта мегардад. Вай мегӯяд, ки ба 
ин хел одамон раҳнамоӣ кардан зу-
рур. Агар самарқандӣ бошему шаҳра-
монро дуруст надонем, ин айб, ҳатто 
доғи шаъни самарқандиҳо аст…

Ҷавон дар ҳамин ҷо як аз тирезаи 
автобус ба берун нигариста, «хайр, 
саломат бошед, ман бояд фароям» 
гӯён саросема аз автобус фаромад.

Баъди ин гуна таърифҳо ман бо 
он ҷавон шинос шудан мехостам. 
Вале ному фамилия ва ҷойи зисти 
ӯро аниқ карда натавонистам. Вай 
фаромаду чашми ҳама аз паси ӯ дӯх-
та шуд.

Ин рафтору гуфтори вай, ба наза-
рам, барои ҳамаи мусофирони авто-
бус як дарси одобу ахлоқ ва одамгарӣ 
намуд.

Самарқандликлар ва шаҳримиз меҳмонларини Самарқандликлар ва шаҳримиз меҳмонларини 
18-октябр Самарқанд шаҳри куни билан 18-октябр Самарқанд шаҳри куни билан 

табриклайди. табриклайди. 
Байрам ҳар бирингизнинг хонадонингизга яхши Байрам ҳар бирингизнинг хонадонингизга яхши 

кайфият, қувонч олиб келсин. кайфият, қувонч олиб келсин. 
Озод ва обод юртимиз фуқароларининг келгуси Озод ва обод юртимиз фуқароларининг келгуси 

ишларида омад ёр бўлсин!ишларида омад ёр бўлсин!

САМАРҚАНД ВИЛОЯТ САМАРҚАНД ВИЛОЯТ 
КАСАБА УЮШМАЛАРИ КАСАБА УЮШМАЛАРИ 

ТАШКИЛОТЛАРИ БИРЛАШМАСИ ТАШКИЛОТЛАРИ БИРЛАШМАСИ 
меҳнат жамоасимеҳнат жамоаси

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

Табрик
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Самарқанд шаҳридаги 22-умумий 
ўрта таълим мактабидан 1983 йилда 
Нарзикулова (Сафаева) Фируза Тухта-
суновна номига берилган Д № 475613 
рақамли саккиз йиллик маълумот 
тўғрисидаги гувоҳнома йӯқолганли-
ги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 22-умумий 
ўрта таълим мактабидан 1985 йилда 
Нарзикулова (Сафаева) Фируза Тухта-
суновна номига берилган Г № 396677 
рақамли ўрта маълумот тўғрисидаги 
шаҳодатнома йӯқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳар Енгил саноат 

касб-ҳунар коллежидан 2007 йилда 
Хасанов Феруз Хусенович номига 
берилган рўйхат рақами № 202, К № 
664564 рақамли диплом йӯқолганли-
ги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳар Енгил саноат 
касб-ҳунар коллежидан 2008 йилда 
Халиков Шерзод Уктамжонович но-
мига берилган рўйхат рақами № 109, 
К № 0963732 рақамли диплом йӯқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд тумани, Чоршанбе 
маҳалласида жойлашган уй-жой учун 
Муртазоев Акрамжон номига берил-
ган кадастр ҳужжати тўплами йўқол-

ганлиги сабабли бекор қилинади.

Пастдарғом туманидаги якка тар-
тибдаги тадбиркор Солеева Махсуна 
Комилжоновна (СТИР: 602431173) но-
мига берилган думалоқ муҳр ва бур-
чак тамғаси йўқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри ҳокимлиги 
ҳузуридаги тадбиркорлик субъек-
тларини давлат рўйхатидан ўтка-
зиш инспекциясидан 2010 йил 29 
ноябрда 6994 реестр рақами билан 
рӯйхатга олинган “CHAQAR GOFRA” 
хусусий корхонаси (қисқартирилган 
номи: “CHAQAR GOFRA” ХК) ихти-

ёрий равишда тугатилмоқда.  
 Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар 
газетада эълон чоп этилгач, икки 
ой давомида қабул қилинади. 
 Корхонанинг манзили:  Ӯз-
бекистон  Республикаси ,  Са -
марқанд вилояти,  Самарқанд 
шаҳри, Муминова кўчаси, 2,4-уй.   
 Корхонанинг солиқ тӯлайдиган 
идентификацион рақами  (СТИР: 
301744609)

Самарқанд шаҳри давлат хиз-
матлари маркази томонидан 2019 
йил 25 февралда 691927 реестр 
рақами билан рӯйхатга олинган 

“AMAN HAUSE PLUS” оилавий кор-
хонаси (қисқартирилган номи: 
“AMAN HAUSE PLUS” ХКМ) их-
тиёрий равишда тугатилмоқда. 
 Шу муносабат билан унга бил-
дириладиган барча эътирозлар га-
зетада эълон чоп этилгач, икки ой 
давомида қабул қилинади.

Корхонанинг почта манзили: Ӯз-
бекистон Республикаси, Самарқанд 
вилояти, Самарқанд шаҳри, Ибн 
Сино кўчаси, 6 “Б” уй. 

Корхонанинг солиқ тӯлайдиган 
идентификацион рақами: (СТИР: 
306178708)

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ķИИЛҲОМЛҲОМ

Нолаи Замин

 E Фарида АҲМАДОВА,  
омӯзгори тоифаи олии мактаби 
рақами 16 – и ноҳияи Самарқанд, 
Аълочии маорифи халқ

Замин нола дошт, пайваста бо қал-
би ҳассоси худ менолид, ба худ мепе-
чид, ки интиҳо надошт.

Менолид, худ ба худ ғусса мехурд, 
қалбашро ғаму дарди беохир азият ме-
дод. Гуноҳи ў чй буд? Чаро хоки азизи 
ўро ба хокистар мубаддал мекунанд, 
дарахтони пурсамари ў хазон баргҳои 
гулҳои сарсабзи ў ба хок яксон меша-
ванд. Мутаассифона, худро намефаҳ-

мид, нола кунад, нолаи пуртуғёни 
ў мавзеъеро бо хуноби қалбаш пахш 
мекард. Наъра занад, наъраи ў мако-
неро нобуд месохт, биноҳояшро хароб 
мекард. Аз чашмаш гуё шўъла меборид, 
ки маконеро оташ мезад. Пайваста хаёл 
мекард, меандешид, чй шуд? Аммо ба 
саволи худ ҷавоб ёфта наметавонист. 
Қаъри хокаш аз ҷасади мурдаҳои фар-
зандонаш ханозер мешуд. Қалбаш амри 
ўро пайхас намекард, гўё намефаҳмид, 
аз ин рў доимо нола дошт, нолаи ў ба 
гиря мубаддал мешуду гиряи ў ба оби 
равони пуртуғён, ки маконеро, ҷоеро, 
мешусту нобуд месохту ҳаргиз хушк 

намешуд. Ҳама атроф дарднок, ғам бо-
лои ғам буд. Дар таърихи сеҳазорсолаи 
худ ба ин гуна ҳодиса бори аввал дучор 
меомад, бори аввал медид, ки ба тамом 
нобуд шуда истодааст, чорае нест, ҳа-
ёти замин гўё нуқтаро меҷўяд. Чй қадар 
ҷангҳоро, воқеаҳои хунинро аз сар гуза-
ронид. Дар ҳар кадом гўшаю канораш 
тирҳо парронда, фарзандонаш нобуд 
мешудаанд. Қалби ў ҷароҳатнок мешуд, 
вале боз аз нав рў ба ободй медод.

Акнун чй? Қалбаш моломоли дард, 
вале марҳаме нест, чорае ку? Пайвас та 
меандешид. Ман тамоми ҳастиямро ба 
фарзандонам – Ҳазрати Инсон бахши-
дам, тамоми неъматҳоям ҳадя баҳри 
онҳо буд. Ҳама сарвату ҳастии худро 
нисори онҳо кардам. Ку, натиҷа? Баҳри 
фарзанди инсон ин ҳама кам буд, ма-
гар…

Ношукрӣ, гурусначашмӣ, фисқу 
фасод, фаҳш, беинсофию беимонӣ 
ҳамаро ба ин овард. Афсус чораи ҳама 
бадбахтихо тавба аст. Тавба кунед, тав-
ба кунеду шукр гуед, зеро тавбаю шукр 
роҳи наҷоти ҳамаи сарсахтиҳо аст. Ба 
қадри ҳам расед, одам ғанимат аст, ҳар 
дам ғанимат аст. Ба ҳамдигар тухми 
адоват напошед.

Маро обод кунед, худ ҳам обод бо-
шед, аз қалб мегузаронд Замин умед-
вору интизори бахту шукуҳ, тинҷию 
осудагии фарзандонаш буд…

 ķММУШОАРАИ САМАРҚАНДУШОАРАИ САМАРҚАНД

 � Дилшоди ФАРҲОДЗОД.

ШАҲРИ ДИЛ

(Манзума)
Самарқанди гилам гаҳвораҷунбон аст,
Самарқанди дилам –тифли умеде
аз раҳоварди паёми шоҳи мардон аст,-
Паёми растагиву растагориву расиданҳо…
…Чаро дилбастагӣ дорам ба ин шаҳр?
Чи пайванде миёни мост?
Чаро по бастаам дилро ба ин шаҳр,
Ба кӣ вобастаам..?
Чаро ин хок мехонад ба ҳар дам?
Бухоро бошаму дар Амрико бошам, —
чи аз наздик ё аз дур,
Маро ин хок мехонад ба ҳар дам…
Ту гӯӣ пӯстпайвандам ба ҷисмаш,
Ту гӯӣ дӯстпайвандам ба ҷонаш,
Ба хуршедаш –нонаш,
Ба хокаш –устухонаш.
Бале, як шохапайвандам
андар шонаи тановари боғи ниё,
дар остонаш.
Ниёву қиблагоҳамро
дарахти ёдгори рӯи ҳавлӣ пой бар ҷояст.
Варо ман дӯстдорӣ менамоям гоҳ.
Ба рӯи панҷаи шахшӯли он бинҳода дастонам,
ту гӯӣ менавозам дастҳошонро.
Намедонам, чаро ман дӯст медорам дарахтонро…
Намедонам…
Кӣ медонад?…
Замин –“хоки паноҳанда”
маро гоҳо ба сӯи хеш мехонад,
Ба ҳар як зарра аз хоки вуҷудам,
Ба гарди пораҳои устухонам
орзуманд аст.
Чунонам менамояд ҷазб,
Чунон гӯӣ, ки орифро
кашад ҷозибаи хоки сурайёяш.
Маъонии зи батни хок то ин ҷо расиданро,
Дубора бозгаштанро ба оғӯшаш
ба барги зарди поиз
мекунам талқин.
(Ту гарди устухонамро аз ин бум
Нагардонӣ дур, ай парвардигор,
Омин!)
Ман аз дунёву аз хоки Самарқандам,
Бале, хоки Самарқандам…
Ҳама гӯянд “Регистону Шоҳизиндаву
ҳар санг аз ин шаҳр
Ба ҷони сокинонаш ҷои тӯмор аст”…
Маро дар сина темор аст…
Чаро гӯянд “хоки ин замин — вазнин”?
“Гаронҷон аст” мегӯянд?
Ба ҳар як кӯча ин шаҳр
аз паи пои бузургонаш
шарофат дошт,
Зи кимёи нафасҳои бузургон
гӯӣ испар рӯи офат дошт.
Дигар,
Он кӯчаҳояш ин шарофатро гадоӣ мекунанд яксар…
Бале,
Шояд ки хоки шаҳр вазнин аст, —
Дурӯғ ин ҷо, бале, томот мебофад,
Гунаҳ ин ҷо чу лӯлӣ баччазо аст,
Ва бунёди ҳама имону виҷдон суст меларзад,
Агарчи файз меборад, аз ин аст.
“Чу ҳар ҷое гуноҳ аст,
файз меёбад фаровонӣ” .
Ало, эй ёри ҷонӣ, ёри ҷонӣ!
Накӯхоҳони хокаш даст бар омин агар доранд,
Дуое мисли собун бар тани ин шаҳр,
мисоли марҳаме бар захм,
бигзоранд,
Бале, ёбад зи алтофи Худовандаш фаровонӣ.
Чаро вораста на, —
по бастаам дилро ба ин манзил,
Чаро воменамоям беҳтарин вассофи ин шаҳрам?
Чу ман дар дил
бунёди Самарқанди дигар дорам,
Мисоли гавҳари носуфта аст, оре,
Ва ин гавҳар, хаёлашро
Кафи гавҳаршиносаш дурҷи симин аст,
Ки ноёб аст.
Ту гӯӣ Шамс нопайдову
Қунё шаҳри бетоб аст.
Бале, шаҳри дилам як гавҳари носуфта аст, оре.
Варо бунёд хоҳам кард,
Агарчи дар баҳои устухон бишкастанам бошад,
Ва ё бо зарраҳо пайвастанам бошад,
Варо обод хоҳам кард…
Ман аз он рӯз, ки Ҷавзоям
зи бурҷи худ дурҷе армуғон овард,
Ба паҳлӯи дили ман як дилеро, — арғувон, овард,
Ду дил дар сина андар пуршарар дорам.
Ба як дил шаҳрванди ин Самарқандам,
Ба ҷайби як дили дигар ҳуҷҷат
аз Самарқанди дигар дорам.
Дигар,
Дар пои ин гуфтори манзум
чу халхоле, ки ангезанда бошад мавҷи овояш,
Дар даст
як хабар дорам:
Агар хоки Самарқанди диламро сабз гардонам,
Ва боғи манзиламро сабз гардонам,
Ту гӯӣ ҳар Самарқандам ба худ дилбанд мегардад,
Аз он пас ин дилам бо он дилам пайванд мегардад.
Дарахтони ниёгонам зи нав гулбанд мегардад.
Самарқанди гилам — обод,
Самарқанди дилам – озод.

1 Таъбир аз Мавлавии Балхӣ
2 Таъбир аз Фурӯғи Фаррухзод
3 Номаи Павлус ба румиён

 ķХХОТИРА МУҚАД ДАС АСТОТИРА МУҚАД ДАС АСТ

Зани фариштасимову 
фариштахислате буд

 E Маҳбуба ТУРСУНОВА

Хабари вафоти дугона ва ҳамкурси ази-
замон Раъно Бойбековаро шунида, ҳамаи 
мо сахт андӯҳгин шудем. Бо ӯ аз солҳои 
донишҷӯйӣ дар Донишкадаи давлатии пе-
дагогии Самарқанд то ба қарибӣ алоқаи 
дӯстӣ доштем. Ба хонаҳои якдигар рафту-
омад мекардем, ғаму шодии кору зиндаго-
ниро бо ҳам медидем. Афсӯс, ки акнун аз 
ин ҳамкурс ва дугонаи азизу меҳрубони 
худ ҷудо шудем.

Раъно Бойбекова соли 1949 дар деҳаи 
Рустами ноҳияи Самарқанд таваллуд шуда 
буд. Пас аз хатми мактаби миёна шомили 
институти педагогӣ шуд. Ҳамроҳи мо онро 
бо баҳоҳои хубу аъло хатм карда, қариб 40 
сол дар мактаби таълими умумии рақами 

29-и зодгоҳаш ба фарзандони маҳаллаи 
Рус там ва гирду атрофи он таълиму тар-
бия дод. Дар давоми фаъолияти педагогӣ 
сазовори тоифаи олӣ гардида, Аълочии 
таълими халқи Ӯзбекистон шуд. Баробари 
омӯзгорӣ дар мавзӯъҳои одобу ахлоқ мақо-
лаҳои зиёде навишта, дар матбуот инти-
шор мекард. Ҳамчун муаллимаи забон ва 
адабиёти тоҷик дилсӯзи забони модарӣ 
буд. Бо рӯзномаҳоми «Овози тоҷик», «Овози 
Самарқанд» ва «Гулобод тонги» ҳамкорӣ 
менамуд ва аз зумраи мухбирони ҷамоатии 
онҳо ба ҳисоб мерафт.

Баъди ба нафақа баромадан ҳам бекор 
нанишаст. Дар корҳои маънавию маъри-
фатии маҳалла фаъолона иштирок кард. 
Чанд сол бибихалифаи маҳалла ва сарвари 
бибихалифаҳои ноҳия буд. Солҳои 2012 ва 

2014 амалҳои ҳаҷро ба ҷо оварда, ба гириф-
тани номи Ҳоҷибибӣ мушарраф гардид.

Раъно Бойбекова на ҳамчун омӯзгор, 
балки ҳамчун зан- модар ҳам, намунаи ибо-
рати ҳамагон буд. Бо ҳамсараш Қаҳҳор Қа-
юмов қариб 50 сол аҳлу тифоқона зиндагӣ 
кард. Онҳо соҳиби ду духтару ду писар – Са-
лим, Саодат, Солеҳ ва Сановбар гардиданд. 
Бо гузашти солҳо шумораи набераҳояшон 
ба 12 нафар ва аберагонашон ба 14 нафар 
расид. Ҳоло ҳамаи онҳо номбардорони ин 
хонавода мебошанд.

– Модарҷонам инсони ҳаматарафа бар-
камол буданд, – андӯҳмандона сифатҳои 
модарашро ба ёд оварда гуфт духтари ка-
лонии Раъно Бойбекова Саодат Қаюмо-
ва. –Мулоимсухану хушсӯҳбат буданд. Бо 
хурду калон як хел муносибат доштанд. 
Ҳама рафтору гуфторашонро дида, ҳавас 
мекарданд. Хулоса, тамоми сифатҳои неки 
инсонӣ дар вуҷуди модарам таҷассум ёфта 
буд. Келинҳоро ҳамчун духтару домодҳоро 
мисли писарашон медонистанд. Дили ҳеҷ 
касро ранҷонидан намехостанд. Ҳатто ба 
мо, ба диламон нигоҳ карда гап мезаданд. 

Ҳарчанд ки набераву аберагонашон бисёр 
бошад, ки ғами ҳар кадоми онҳоро хӯрда, 
меҳрубонӣ мекарданд. На танҳо хешу та-
борон, балки тамоми занону духтарони 
маҳалла аз модарам миннатдор буданд.

Раъно Бойбекова ҳамчун омӯзгори асил 
идомаи рисолати омӯзгориро дар эҷоди 
асарҳои панду ахлоқи дониста, пайваста 
эҷод мекард. Баъди солҳои 2000-ум маҳсули 
эҷоди ӯ дастарси хонандагон гардиданд. 
Китобҳои ӯ таҳти унвонҳои «Чаманистони 
маърифат» соли 2007, «Мактаби оиладорӣ» 
соли 2012, «Тоҷи сари инсон адаб аст» соли 
2018 ва соли равон «Анъана ва урфу одатҳои 
миллии Самарқандиён» аз чоп баромаданд. 
Рӯзҳои фотеҳахонӣ китоби ӯ «Тоҷи сари ин-
сон адаб аст» ба мардум тақсим карда шуд.

Дугонаву ҳамкурси азизи мо Раъно Бой-
бекова аз байни мо рафта бошад, ки хоти-
раҳои нек ва китобҳои таълифкардааш бо 
мост. Илоҳо, Худованд ҷояшонро аз ҷаннат 
гардонад.

 K Аз номи як гурӯҳ хатмкардагони 
соли 1970-и Институти давлатии 

педагогии Самарқанд

СЕ ЧИЗ...
V Се чиз зинати дунё аст: молу фарзанду зан.

V Се чиз нишонаи ҳасудӣ мебошад: чоплусии 
рӯ ба рӯ, бадгӯии пушти сар, додани 
шаҳодати беҷо.

V Се чиз ҳеҷ гоҳ бар намегардад: вақт, сухан, 
имконият.

V Се чизро гум кардан нашояд: оромӣ, 
боварӣ, шараф.

V Се чиз дар ҳаёт қадри беш дорад: муҳаббат, 
боварӣ, дӯстӣ.

V Се чиз дар ҳаёт устувор нест: вазифа, бурд, 
молу мулк.

V Се чиз одамро муайян менамояд: меҳнат, 
поквиҷдонӣ, муваффақият.

V Се чиз одамро аз байн мебарад: шароб, 
худписандӣ, ҷаҳл.

 ķЛЛАВҲАҲОИ ЛИРИКӢАВҲАҲОИ ЛИРИКӢ

 E Солеҳ Саид МУРОД 

 ½ ЁДИ ОН РӮЗ

Баҳор. Фасли дӯстдоштаи ман. Ин баҳо-
ри бисту панҷумин аст, ки маро чун на-
возишҳои гарми модар пешвоз мегирад. 
Атроф гулпӯш. Табиат мисли наварӯсон зебо 
ва дилкаш. Зеботарини фаслҳо…

Ҳаво дим, бӯйи борон меояд.
Дар хараки рӯ ба рӯ ду кас нишастаанд: 

ҷавон бо духтараки наҳифпайкаре. Онҳо бо 
ҳам шармгинона гуфтугӯ доранд. Ҷавонон 
аз ман ибо карданду дасти ҳамдигарро ги-
рифта, оҳиста- оҳиста ба сӯе равона шуданд.

Маҳбубаам ба ёдам расид. Соли гузашта 
мо ҳам дар худи ҳамин харак нишаста бу-
дем. Он вохӯриамон охирин буд. Охирин 
дидор – ҳалли тақдир. Вай мисли ҳарвақта 
намехандид, нозу адо намекард. Рафтору 
гуфтораш ким- чӣ хел ғайриоддӣ буд…

Ман дигар ӯро гусел накардам. Рафтани 
вай мисли офтобе буд, ки паси кӯҳ пинҳон 
мешаваду, кас гумон мекунад, ки ҳеҷ бар-
немегардад. Ман хостам, ки аз пасаш фарёд 
занам: «ист, андаке биист,» вале овозам 
намебаромад. Нафасам дар гулӯям печида 
буд. Охирин суханони вай дар осмони бах-
там чун зангӯлачаҳо ҷарангос мезаданд: 
«тамом, мо лоиқи ҳамдигар нестем. Шумо 
дамдузд. Дигар маро ба ёд набиёред, ман 
ҳам шуморо…»

Ӯ бирафт. Ман ёрои худро сафед кар-

дан надоштам. Саропо ба ҳайкал 
мубаддал гашта будам. Вуҷудамро 
ҳиссиёти ноҳинҷоре пахш карда буд.

Ман магар ӯро хушбахт карда 
наметавонистам? Метавонистам. 
Ман тамоми ҳастии худро ба ӯ бах-
шиданӣ будам. Дамдузд будан ма-
гар сабаби ҷудоии мо мегашт? Охир 
пашму қасаби маро чунин сохта бо-
шанд, ман гунаҳкорам? Он рӯзи ҷу-
доӣ саволҳоям бисёр буданду ҷавоб 
надоштанд.

Аз байн солҳо сипарӣ гаштанду мани он 
солҳо ҷавон ҳоло шасту панҷсолаам. Наме-
донам, ки вай – маҳбубаи ҷавониам дар ҳаёт 
аст ё не? Ин аҳамият надорад. Вале чаро 
ман, баъд аз ин қадар солҳои тӯлонӣ боз 
назди ин хараку ин гулбутта омада қарор 
гирифтам? Наход ман аз нав ҷавон шудам?

Аз ким- куҷои осмони нопайдоканор 
қатраи бороне омада, ба рӯям расид. Он 
қатра хотираҳоямро чун гулхан ба атроф 
пароканда сохт.

Баҳор. Фасли дӯстдоштаи ман. Рози ди-
ламро фақат ба ту мегӯям, баҳорам, баҳори 
ман…

 ½ ДАРДИ КӮҲНА

Бача аз мактаб омаду, сумкаашро сӯе 
ғурронда, худро ба дивани мулоим партофт. 
Вай бо болин рӯяшро панаҳ карда, фиқ- фиқ 
ба гиря даромад.

Аз ин ҳол димоғи модар сӯхт. Ҳаракатҳо-
яш барабас рафтанд. Бача ёрои сухан гуфтан 
надошт.

Ниҳоят шомгоҳон вақте, ки ба рахти хоб 
медаромаданд, худи бача даҳон во намуд:

– Оча, ман падар дорам ё не?
«Оҳ, боз ҳамон гапи кӯҳна» – аз дил гу-

заронд модар. – Чӣ ҷавоб диҳам? Руст карда 
ҳам намешавад. То кай пинҳон мекунам? 
Охир вай дар синфи дуюм мехонад. Аз ду 
сар, як рӯз не –як рӯз мефаҳмад». Модар, 
ниҳоят, изтироби ниҳонии худро базӯр 
фурӯъ бурда гуфт:

– Бачекам, падар дорӣ, аммо вай бо мо 
нест, вай бо дигарон зиндагӣ дорад.

– Оча, вай ҳеҷ намеояд? – чашмони умед-
вори писарак ба рӯи модар дӯхта шуданд.

– Надонам, ҷони оча, мумкин рӯзе ояд, – 
модар ҳарчанд медонист, ки ӯ батамом на-
меояд, барои озор наёфтани дили бача 
чунин гуфт:

– Беҳтараш, биё, ҳамроҳ дарсҳои туро 
тайёр кунем, ман ба ту ёрдам мекунам.

– Лозим не, оча, ман худам, – дар дидаго-
ни писарак ашки ноумедӣ чарх зад.

Вай ҳатто машғулотҳои хонагиашро 
иҷро накарда, ба хоб рафт. Аммо модарро 
ҳеҷ хоб намебурд. Сукунати дилбазани хона-
ро фақат фиш- фиш бо маром нафаскашии 
бача халалдор мекард. Ва ҳамин сукунат 
ҳам дер давом накард.

Акнун модар мегирист. Тамоми дарду 
аламҳои деринаашро ба ёд оварда, дил холӣ 
мекард.

Бача бошад, аз ҳоли модар хабар надошт.

 ½ ПАДАР

Тирамоҳ. Хиёбон сокит. Ягон – ягон роҳ-
гузарон дар равуоянд. Баъзеҳо мешитобанд, 
баъзеҳо қадам мешуморанд, гӯё, ки соатҳои 
интизориро аз сар мегузаронида бошанд. 
Аз ким- куҷои кунҷи хиёбон банохост ша-
молаке бархеста, баргони тиллогини долу 
дарахтонро аз як ҷой бардошта, ба ҷойи ди-
гар мепартояд. Атроф боз хомӯш мегардад.

Аз рӯ ба рӯям марде бо писарчааш ме-
ояд. Мард ҷигарбандашро рӯйи дастонаш 
гирифта, боло мебардорад. Писарак дасту 
пой мекӯбад, ки падараш ӯро раҳо кунад. 
Ниҳоят, падар ӯро ба замин гузошт. Писа-
рак ба пеш медавад, ба оқиб меравад, боз 
падар ӯро озод мебардорад. Аз рухсораҳои 
оташинаш гарм- гарм мебӯсад.
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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.

Достони рамзи шеру офтоб

(Аввалаш дар саҳ. 4).
Пас аз тасвири Шери Офтоб-

бардӯши ба сӯи Бузғола ҳамлавар 
дар маркази пештоқи Мадрасаи 
Шердор нақши ситораи ҳашткунҷа 
тасвир гардидааст, ки он низ рам-
зи астрономию динӣ буда, ба маъ-
нои астрономӣ: ишора ба фалаки 
ҳаштум, ки фалаки собитот аст, 
ки дар зери он ҳаракату гардиши 
доиравии ҳаёти зинда қарор ги-
рифтааст.

Ба маънои рамзии динӣ сито-
раи ҳаштгӯша рамзи мукаммалӣ 
(доираи камол, такомул) буда, ишо-
рат ба ҳашт табақа ва дарвозаҳои 
биҳишт аст, ки ғояи он ба маънии 
ба мартабаи камол ва пур шудан, ба 
дараҷаи инсони комил расидан ва 
ба рӯи Инсон кушода шудани ҳашт 

дарвозаи биҳишт оварда шу-
дааст. Ин рамзи астрономию 
динии дар меъмории бузурги Шоҳи 
Зинда, Мадрасаи Лаби Ҳавзи Нодир 
Девонбегии Бухоро ба маънои тако-
мул ва аломати ҳашт биҳишт нақш 
гардидааст.

Дар мақбараҳои меъмории 
Шоҳи Зинда ситораи ҳаштгӯша ба 
маънои рамзии ҳашт, ки маъво ва 
макони бозгашти инсонҳои комил 
аст, нақш гардидааст.

Мадрасаи Шердор ба маънои 
комил меъмории бузурги посухи 
илмии астрономӣ дар рӯ ба рӯи Ма-
драсаи Улуғбек бун ёд гардидааст. 
Тибқи баъзе аз манбаъҳои таъри-
хию илмӣ Мад расаи Шердорро ду 
меъмори бузург: Абдуҷаббори Меъ-
мор ва Муҳаммадаббоси Наққош 

бино намудаанд.
Перомуни нақши Шери офто-

ббардӯши ба сӯи Бузғола (бурҷи 
Ҷадӣ) ҳамлавар, ки рамзи фасли 
сармои зимистонро дунболагир 
намудани фасли тобистон (Шери 
Офтоб бардӯш) аст, дар ҳеч яке аз 
манбаъҳои рӯзгори мозию ҳол таф-
сири илмии комили қаноатбахш ба 
чашм нахӯрдааст.

Аз рӯзгори ба нақши ҳайратан-
гез рӯ ба рӯ шудан, барои дарёфту 

шинохти маънои рамзии он та-
ваҷҷӯҳ зоҳир намуда, калиди муш-
килкушое ҷуста, чандин китобҳоро 
зеру рӯ намуда, аз аҳли илму ҳунар 
низ пурсиш карда, посухи муно-
сиб нагирифта будам. Билохира, 
бо мадади Офаридгори Бузург бо 
нигоҳи эҳсосу хирад ба гиреҳи ин 
рамзи бузурги шоҳкории меъмории 
ҷаҳонӣ, ки Самарқанди қандмандро 
– сайқали рӯи Замин гардонида-
аст, рӯ овардам, ки ӯ чун ҷавобияи 
астрономии ҳунари меъморӣ дар рӯ 
ба рӯи Мадрасаи Улуғбек бино гар-
дидани Мадрасаи Шердор калиди 
кушоиши асрори шинохти онро ба 
дастам эҳдо намуд.

Ва дигар навгоние, ки моро аз 
таърихи меъмории Мадрасаи Шер-
дор огоҳ менамояд, шеъри шоири 
тоҷик Мир Ҳоҷии Самарқандист, ки 
сурати навиштаро Устод Адаш Ис-
тад барои хониш дар оинаи фазои 
эҷодии интернет гузошта буданд, 
ки камина онро ба матни кнриллӣ 
баргардонида, дар ин саҳифа гузо-
шта шуд:

Амири сафдари олӣ Ялангтӯш, ки омад
Пайи мадеҳи камолаш забони нотиқа пурдур.
Бинои мадрасае кард он чунон, ки заминро,
Ба авҷи чарх расонид аз он ливои тафохур.
Ба солҳо нарасад бар фарози тоқи рафеъаш
Уқоби ақл ба нерӯи саъйу боли тадаббур.
Ба қарнҳо нарасад ба сири манори манеъаш,
Ҳарифи пурфани андеша бо каманди тафаккур.
Чу рост кард муҳандис намунаи хами тоқаш,
Фалаки Моҳи нав ангушт мегазад зи таҳайюр!
Ялангтӯши Баҳодур чу бувад бонияш, омад
Ҳисоби соли бинояш: – «Ялангтӯши Баҳодур!».

Бояд таъкид намуд, ки чун вожаи «Ялангтӯши Баҳодур» – ро ба 
ҳисоби абҷад баргардонида шавад, он мутобиқи соли 1639 милодӣ 
ҳосил мешавад, ки ин ба таърихи бино гардидани мадрасаи Шердор 
созгор меояд.

тамоми мардуми шарифи вилоят ва меҳмонони 
Самарқандро бо 18-уми октябр – Рӯзи шаҳри 

Самарқанд аз самими қалб табрику муборакбод 
менамояд. 

Ба ҳама сиҳативу саломатӣ, бахту иқбол, 
хонаободӣ ва дар корҳояшон барои ривоҷу равнақи 

Ватани ҷоноҷонамон – Ӯзбекистони азиз 
муваффақиятҳо мехоҳад.

Ҷамоаи саридораи мустақили Маҷмӯи  

“РЕГИСТОН”

Табрик


