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ҲАР РӮЗ АЗ АХБОРИ 
МАМЛАКАТУ ҶАҲОН 
ТАВАССУТИ ШАБАКАИ 

OVOZI.UZ
 ХАБАРДОР ШАВЕД!

ПРЕЗИДЕНТ: БАРОИ 
БИСЁР СОҲАҲО НИСБАТ 
БА СОЛИ ГУЗАШТА 
МАБЛАҒИ БЕШТАР 
МЕДИҲЕМ. БАХУСУС, БА 
СОҲАИ ИҶТИМОӢ...

МАҚСАДИ АСОСИИ 
ЯРМАРКА - ТАЙЁР 
КАРДАНИ ЗАХИРАИ 
ЗИМИСТОНА

ДАР НОҲИЯИ 
БУЛУНҒУР 
«БЛОГЕР»-И 
ФИРЕБГАР 
ДАСТГИР ШУД

ДАР САМАРҚАНД 
КӮЧАИ ТУРИЗМИ 
ГАСТРОНОМӢ КУШОДА 
ШУД

ДАР ШАБАКАИ OVOZI.UZ МАВОДҲОИ ҶОЛИБРО ТАМОШО КУНЕД!

ТАДБИРҲОИ ИДОНА 
БОШУКӮҲ ТАҶЛИЛ ГАРДИД

18-уми октябри соли ҷорӣ Рӯзи шаҳри Самарқанд ба таври 
мутантан ҷашн гирифта шуд. Тадбирҳои асосии ҷашнвора бо 
зиёрати мақбараи Амир Темур оғоз гардид.

Сипас, вакилони ҳокимияти вилоят ва шаҳр, корхона ва 
ташкилотҳо, муассисаҳои таълимӣ ва намояндагони ҷамоатӣ 
дар пояи пайкараи Амир Темур гулчанбарҳо гузоштанд.

Дар доираи тадбирҳое, ки ба ин муносибат ташкил гарди-
данд, маросими ифтитоҳи маҷмӯаи савдои «Makon Mall», ки 
дар кӯчаи Мирзо Улуғбеки маркази шаҳр ҷойгир аст, баргузор 
гардид.

Бояд гуфт, ки Маркази савдои собиқи «Баҳор» бо маблағи 
7 миллион доллари амрикоӣ аз нав реконструксия карда шуд. 
Дар маҷмӯаи нав 200-то ҷойи нави корӣ ташкил карда шуд.

Инчунин, бинои нави Маркази хизматҳои давлатии шаҳри 
Самарқанд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Бинои нав 
дар асоси шарикии давлатӣ- хусусӣ бунёд гардида, ба шаҳрван-
дон 148 навъи хизматҳои давлатӣ расонида мешавад. Сохтори 
навбати электронӣ дар 18 адад монитор инъикос меёбад.

– Дар ин бинои шаҳоматнок, ки бо дизайни замонавии 
меъморӣ таҷҳизонида шудааст, барои шаҳрвандон шароитҳои 
мусоид фароҳам гардидааст, – гуфт иштироккунандаи тадбир, 
роҳбари Агентии хизматҳои давлатӣ Улуғбек Муҳаммадиев. – 
Ба бино даромада навбат гирифтани ҳар як муроҷиаткунанда, 
аз рӯйи навъи хизмат ба оинаи қабул рафтани онҳо, ариза пур 
кардан ва баҳодиҳӣ ба хизматрасонии кормандон ба шакли 
электронӣ сурат мегирад ва ин ҳолат аз тарафи агентӣ назо-
рат карда мешавад. ғайр аз ин, дар толои интизорӣ ҷевони 

хурди китобҳо гузошта шудааст. Мизоҷон метавонанд аз он 
китобҳои нодири адабиёти ӯзбек ва ҷаҳонро дастрас намуда, 
мутолиа намоянд.

Ғайр аз ин, дар рафти чорабиниҳои рӯзи шаҳр маросими ба 
таври расмӣ кушодани кӯчаи Нарпай низ баргузор гардид. Бояд 
гуфт, ки 5,5 километр масофаи кӯчаи мазкур аз тарафи кор-
хонаи унитарии «Самарқанд йӯлларидан фойдаланиш» таъ-
мир гардида, бино ва иншоотҳои қади роҳ намуди замонавӣ 
гирифтанд ва шабчароғҳо гузошта шуданд. Инчунин, кӯчаи 
Афросиёб, ки аз кӯчаҳои марказии шаҳр ба ҳисоб рафта, 1 
километру 654 метр дарозӣ дорад, ба таври замонавӣ таъмир 
шуд. Барои корҳои таъмирсозӣ 9 миллиарду 600 миллион сӯм 
сарф карданд.

Дар доираи тадбирҳои идона барои бунёди маҷмӯаи сав-
дои «Ko’ksaroy AVTO MALL»-и ноҳияи Самарқанд пойдевор 
гузошта шуд.

Ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов дар бораи аҳамият ва 
имкониятҳои маҷмӯаи мазкур, ки дар Осиёи Марказӣ ягона 
мебошад, ҳарф зад.

Маҷмӯа дар 4 гектар майдон бунёд гардида, аз 2200 дӯкони 
савдо иборат хоҳад шуд. Маҷмӯаи мазкур аз тарафи Ҷамъияти 
маҳдудмасъулияти «Нурли келажак ишонч сервис» бунёд гар-
дида, арзиши лоиҳа 100 миллион доллари амрикоиро ташкил 
мекунад.

Дар чоряки аввали соли 2022 ба истифода додани маҷмӯа 
пешбинӣ шудааст ва ташкили 10 ҳазор ҷойи нави корӣ дар 
назар аст.

Ҳамин рӯз дар Музейи давлатии таърихи маданияти Ӯз-
бекистони шаҳри Самарқанд намоишгоҳи сайёри «Гузаштаи 
Андиҷон – дар чорроҳаи тамаддунҳо» кори худро оғоз кард.

Дар намоишгоҳ, ки фаъолияти худро то 17-уми декабри 
соли ҷорӣ давом медиҳад, осору атиқаҳои ноёби Музейи 
давлатии таърих ва маданияти вилояти Андиҷон ба намоиш 
гузошта шудааст.

Тадбирҳое, ки ба муносибати Рӯзи шаҳри Самарқанд гуза-
ронида шуданд, бо барномаи консертие, ки дар ҳавлии қасри 
санъати «Нурафшон»-и шаҳраки Кимёгарон доир гардид, 
давом ёфт. Дар он санъаткор ва ҳунарпешагони шинохтаи 
ҷумҳурӣ ва вилоят бо сурудҳои дилкаш дар васфи Ватан, Са-
марқанд, дӯст доштани диёр табъи иштирокдоронро болида 
сохтанд ва ба онҳо кайфияти идона бахшиданд.

Дар Samarkand 
Half Marafhon
иштироки виртуалӣ низ мумкин аст

Дар шаҳри Самарқанд 1-уми ноябри соли ҷорӣ бахшида ба корҳои 
тайёрии Samarkand Half Marafhon (ниммарафон) анҷумани матбуотӣ 
баргузор гардид.

Ҷонишини Сарвазири Ҷумҳурияти Ӯзбекистон, раиси Кумитаи 
ташкилии Samarkand Half Marafhon А. Абдуҳакимов, ҷонишини 
якуми вазири тарбияи ҷисмонӣ ва спорт Р. Эрматова дигарон таъкид 
намуданд, ки марафони имсола барои дастгирии бачагони ба аутизм 
гирифтор бахшида шудааст. Ба туфайли вазъияти вазнини эпидеми-
ологии дунё иштирокдороне, ки ба Самарқанд омада наметавонанд, 
дар формати виртуалии марафон метавонанд иштирок кунанд.

Онҳое, ки хоҳиши иштирок дар марафонро доранд, то 1-уми ноябр 
бояд аз рӯйхати сайти ниммарафон – www.samarkandhalfmarafhon.
uz гузаранд.

2021ОБУНА ШАВЕД!

 ķ 2121-УМИ ОКТЯБР – РӮЗИ ҶАШНИ ЗАБОНИ ӮЗБЕКӢ

Қадрат баланд бошад, 
забони модариям!

 E Н.БОБОАҲМЕДОВ 

Дирӯз дар Мактаби мусиқӣ ва санъати бачагонаи рақами 12–уми ноҳияи Самарқанд бахшида ба 
Рӯзи ҷашни забони ӯзбекӣ тадбир барпо гардид. Тадбир  зери садои суруди миллии Ӯзбекистон 
оғоз шуд. Ҳокими ноҳия Носир Мавлонов тадбирро кушода, ҳозиронро бо рӯзи иди забони 
давлатӣ табрик гуфт. Сипас, хонандагони мактаб дар васфи забон шеърҳо қироат карданд.

Дар тадбир, сардори шӯъбаи таълими халқи 
ноҳияи Самарқанд Баҳриддин Мардонов, сар-
муҳаррири рӯзномаи ноҳиявии “Гулобод тонги” Н. 
Каримзода, сармуҳаррири рӯзномаи вилоятии “Ово-
зи Самарқанд”  Баҳодур Раҳмонов, раиси Маркази 
миллӣ-мадании тоҷик ва тоҷикзабонони вилояти 
Самарқанд Акбар Маҳмудов ва як гурӯҳ омӯзгоро-
ни мактабҳои таълимии ноҳия иштирок карданд. 
Дар рафти тадбир аз рӯи озмуни “Қадрат баланд 
бошад, забони модариям!” (“Қадринг баланд бӯлсин 
она тилим!”) як гурӯҳ хонандагон ва муаллимон бо 
ташаккурнома ва тӯҳфаҳо мукофотонида шуданд. 

Дар номинатсияи видеодарси беҳтарин ҷойи 

аввал ба муаллима Боқиева Моҳичеҳра, ҷойи дуввум 
ба Ҳоҷиқурбонова Лобар  ҷойи саввум ба Муҳайё 
Нуриддинова насиб кард. Дар номинатсияи эссе(ин-
шо)-и беҳтарин ҷойи аввал ба хонандаи мактаби 
24 - Дурдона Ҳалимова, ҷойи дуввум ба хонандаи 
мактаби 21 - Санобар Маннонова, ҷойи саввум ба 
хонандаи мактаби 51 - Парвина Абдуманнонова, дар 
номинатсияи назм ва наср ҷойи аввал ба хонандаи 
мактаби 40 – Маликабону Рашидӣ, ҷойи дувум ба 
хонандаи мактаби 44 – Самира Рустамова, ҷойи 
саввум ба хонандаи мактаби 16 – Гулҷаҳон Ахтамова 
насиб кард.

Тадбир  бо сурудҳо дар васфи Ватан хотима ёфт. 

– Рӯзномаи «Овози Самарқанд» дар оғози Истиқлол, солҳои эҳё ва 
гузоштани қадам ба даври нав ба майдони матбуот даромад. Дар он 
ҳиссаи зиёиёни Самарқанд хеле калон аст. Номи «Овози Самарқанд» худ 
дар қалби одамон меҳреро бедор мекунад. Ҳоло рӯзномаи «Овози 
Самарқанд» дар байни халқ ҷойи худро дорад. 
Рӯзномаи «Овози Самарқанд» бо Истиқлол ҳамоҳанг аст ва дар он нафаси 
замон эҳсос мешавад.  
Биёед, ба рӯзномаи «Овози Самарқанд» обуна шавем ва дар давоми сол аз 
матолиби он баҳраманд гардем.

Ҳасан НОРМУРОДОВ, 
Қаҳрамони Ӯзбекистон, раиси шӯъбаи 
вилоятии Хазинаи ҷамоатии “Нуронӣ”.

ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ
Ӯзбекистон, кишвари рангинзабон хонам туро,
Бо забони давлатӣ зеби ҷаҳон хонам туро.
Бо забони давлатӣ мо фахр дорем ин замон,
Бе забони давлатӣ маъво наёбем дар ҷаҳон.
Ҳарфи моро бишнаванд аз ҷону дил дамсозҳо,
Гимни мо бахшад мадору рӯҳ бар варзишгарон.
Мерасад бар гӯши олам «ёнбош» ё ки «ҳалол»,
«Шашмақом»-ро хуш пазирад марду зан бетарҷумон.
Дар забони давлатӣ дунёи моён ҷилвагар,
Шӯҳрати ӯзбеку тоҷик мерасад бар осмон.
Коми мо ширин бувад аз «Хамса»-ҳои шаҳдбор,
Офарин, бар Фониву Ҷомии доно, хушбаён.

Нормурод КАРИМЗОДА

21-уми октябр – Рӯзи ҷашни забони ӯзбекӣ

Индекси обуна 
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 ķППУРСИДАНД, ҶАВОБ МЕДИҲЕМУРСИДАНД, ҶАВОБ МЕДИҲЕМ

Гӯшт, шакар, равған ва картошкаро 
муваққатан аз андози арзиши 
иловагӣ озод карда шуд

ʓ ʓ Эркин АКРАМОВ,  
нафақахӯр аз маҳаллаи Чил-
сутуни шаҳри Самарқанд:

a a – Нархи гӯшт, тухм, равған ва як-
чанд маҳсулоти хӯроквории дигар 
афзуд. Сабаби он чист ва барои 
барқарор кардани нархи маҳсуло-
ти мазкур чӣ гуна чораҳо андешида 
мешаванд?

n n – Гӯшт, шакар, равған ва картош-
ка муваққатан аз андози арзиши 
иловагӣ озод карда мешаванд. 
Бо мақсади дастгирии аҳолӣ ва 
тадбиркорон, таъмини барқаро-
рии нархҳо дар даври пандемия ба 
Кодекси андоз иловаҳо дохил карда 
мешавад. Дар ин бора депутати Па-
латаи қонунгузории Олий Маҷлис 
Расул Кушербоев маълум кард. 
Бар асоси тағйирот маҳсулотҳои 
зерин аз 15 – уми октябр аз андози 
арзиши иловагӣ озод карда шуданд: 
то 1-уми январи соли 2021 ба 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон овардани 
шакар ва ашёи хоми шакар, инчу-
нин гардишҳои фурӯши он; 
То 1-июли соли 2021 ба Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон овардани картошка, 
равғани растанӣ, гӯшти молу мурғ 
ва ғайра, ҳайвонот ва парранда ба 
таври зинда, инчунин гардишҳо аз 

фурӯши онҳо. 
Ин тартибот баробари аз хориҷа 
овардани маҳсулот, барои тадбир-
короне, ки дар бозори дохилӣ бо 
ин фаъолият машғуланд, мумкин 
истифода бурда шаванд. Бинобар 
ин, матни лоиҳаи қонун дар муҳо-
кимаҳои минбаъда ҳангоми таҳрир 
тағйир дода шуд. 
Ин дар навбати худ ба паст ва 
барқарор шудани нархҳои равғани 
растанӣ, гӯшт ва маҳсулоти дигари 
истеъмолӣ дар бозорҳо оварданаш 
зарур аст», навиштааст Кушербоев 
дар шабакаи телеграми худ. 
Ба гуфти вай, лойиҳаи қонунро 
депутатҳо дастгирӣ кардаанд. Ба 
нақша гирифта шудааст, ки дар 
охири ҳамин ҳафта лоиҳаро ба 
муҳокимаи маҷлиси умумии Сенат 
мегузоранд. 
Лойиҳаи қонунро бо ташаббуси 
намояндагони халқ К. Эрназаров, 
М. Қурбонбоев ва А. Умиров таҳия 
карданд.

ДАР САМАРҚАНД 6265 КОРХОНАИ  ОИЛАВӢ ФАЪОЛИЯТ ДОРАД

То 1-уми октябри соли 2020 шумораи корхонаҳои 
оилавии ба қайд гирифташуда дар вилояти Самарқанд 
6542 ададро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта 2461 адад зиёд аст. Аз шумораи 
умумии корхонаҳои оилавие, ки ба қайд гирифта 
шудаанд, 6  265 адад ҳоло фаъолият доранд.
Дар моҳҳои январ- сентябри соли 2020 шумораи 
корхонаҳои оилавии навтаъсис 2044-ро ташкил дод, 
ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 469 ё 29,8 
фоиз зиёд аст.

 K Хизмати матбуоти Садорати статистикаи вилояти Самарқанд.

 E Бобур БЕКМУРОДОВ,  
депутати  Палатаи қонунгузории Олий 
Маҷлис

Президент Шавкат Мирзиёев аз рӯзҳои авва-
ли фаъолият ба сифати роҳбари давлат сиёсати 
ошкоро ва шаффофро пеш гирифта, барои фаъо-
лияти озоди воситаҳои ахбори оммавӣ роҳи васеъ 
кушода дод. Имрӯз камбудиҳое, ки  дар низоми 
идоракунӣ роҳ дода мешаванд, мушкилоте, ки 
шаҳрвандони моро азият медиҳанд, аз ҷониби 
онҳо ошкоро ба миён гузошта мешаванд. Дар 
натиҷа имрӯз воситаҳои ахбори оммавӣ ба пули 
мустаҳкаме табдил меёбанд, ки давлат ва ҷомеаро 
ба ҳам мепайвандад. Онҳо вазифаи минбареро, 
ки шаҳрвандон арзу мушкилоти худро ошкоро ва 
рӯйирост баён мекунанд, иҷро менамоянд. Ин 
мақомоти дахлдори давлатиро водор месозад, 
ки оиди мушкилоте, ки аҳолиро азият медиҳанд, 
огоҳии бештар дошта бошад, онҳоро ҳал кунанд.

Дар ин замина воситаҳои ахбори оммавӣ ва 
платформаҳо барои алоқа, аз ҷумла шабакаҳои 
иҷтимоӣ нақши торафт муҳим мебозанд. Онҳо ба 
як майдони муколамаи кушоди байни ҳокимият 
ва халқ, муҳокимаи масъалаҳои мубрам ва мав-
риди таваҷҷӯҳи ҷомеа табдил меёбанд. Аз бисёр 
ҷиҳатҳо, ба шарофати мавқеи фаъоли шаҳрвандии 
блогерҳо, нашрияҳои интернетӣ, ҳазорҳо истифо-
дабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ имкон пайдо 
шуд, ки як қатор ҳолатҳои резонансӣ муносиб 
ҳаллу фасл карда шаванд. Талаб оиди рӯзона бо 
равшании чароғ ҳаракат кардани мошинҳо, манъи 
сиёҳкунии оинаҳои мошин, тартиботи нави қа-
бул ба мактабҳои таълими умумӣ, ғайриқонунӣ 
вайрон карда шудани амволи ғайриманқул ба ин 
мисол шуда метавонанд. Дар натиҷа, қарорҳои 
муҳими ҳукумат қабул шуданд, аз ҷумла тартиби 
нави гирифта мондани қитъаҳои замин ва вай-
ронкунии амволи ғайриманқул тасдиқ шуданд.

Чунин мисолҳо нишон медиҳанд, ки фикру 
пешниҳодҳои созандаи шаҳрвандон, онҳо ҳатто 
агар дар ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ баён шуда бо-
шанд ҳам ба назар гирифта мешаванд, баробари 
ин иштироки васеи аҳолӣ дар идоракунии дав-
латӣ ва ҷамъиятӣ таъмин карда мешавад.

Ҳамзамон, ҳолатҳои монеъ шудан ба фаъоли-
яти журналистон, аз ҷумла дар иштироки онҳо 
дар мурофиаҳои судӣ, маълумот гирифтан аз 
мақомоти давлатӣ ҷой доранд. Маълум мегардад, 
ки бо вуҷуди мавҷуд будани кафолатҳои дахлдори 
ҳуқуқӣ барои намояндагони ВАО, баъзе мақомоти 
давлатӣ барои муколамаи ошкоро ва созанда бо 
ВАО ва блогерҳо омода нестанд.

Аммо, ин паёмҳои нигаронкунанда бинобар 
иродаи сиёсии роҳбари давлати мо паҳн нашу-
даанд. Аз замони ба вазифа шурӯъ намудани 
Президент ҳисоботдорӣ, рӯшодӣ ва масъулияти 
шахсони мансабдор дар назди ҷомеа, инчунин 
мулоқоти самарабахш бо халқ шарти муҳими 
фаъолияти ҳокимияти давлатӣ муайян карда шуд. 
Тамоюли «Халқ на ба идораҳои давлатӣ, балки 
идораҳои давлатӣ ба халқ бояд хидмат кунанд» 
дар ҳамаи сатҳҳои идоракунӣ пеш бурда меша-
ванд.

Зимни суханронӣ дар маросими бахшида ба 
29-умин солгарди истиқлолияти Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон Президентамон бори дигар таъкид 
кард, ки «корҳоямон оид ба озодсозии тамоми 
ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъият, амиқ қарор додани озо-
дии сухан ва матбуот, принсипҳои ошкорбаёнӣ ва 
шаффофият, назорати самараноки ҷамъиятӣ аз 
болои идоракунии давлатӣ хусусияти бебозгашт 
пайдо намуданд». 

Ин як даъвати муҳимест, ки на танҳо барои 
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла воситаҳои 
ахбори оммавӣ, доираҳои сиёсӣ, сармоягузорон 

ва ҷомеаи байналмилалӣ, балки ба мақомоти 
давлатӣ низ нигаронда шудааст. Даъватест барои 
таъмини шаффофияти минбаъдаи манбаъҳои 
расмӣ, рӯшодӣ ва ошкорогии фаъолияти идо-
раҳои давлатӣ, тавсеаи имкониятҳои тафтиши 
иттилооти пешниҳодкардаи онҳо, рушди низоми 
кор бо муроҷиатҳо, дархостҳое, ки ба воситаи 
шабакаҳои иҷтимоӣ меоянд.

 M
Барои таъмини озодии сухан 
қадамҳои муҳим гузошта шу-
данд. Аз ҷумла, имрӯз масъа-
лаи бекор кардани ҷазои мар-
бут ба ҳабс  барои тӯҳмат ва 
таҳқири журналистон бар-
расӣ мегарданд ва механизми 
ба ҷавобгарӣ кашидани шах-
сони мансабдор барои халал 
расонидан ба фаъолияти ВАО 
ва фишор овардан ба журна-
листон такмил дода меша-
вад.

Умуман, тайи чанд соли охир дар фазои ВАО 
тағйироти куллӣ ба амал омаданд. Шакли тақдим 
намудани ахбор, мундариҷаи видеофилмҳо, гуф-
торҳои радио, мақолаҳо дар матбуот ва нашри-
яҳои интернетӣ дигар шуда, дар онҳо мавзӯъҳои 
мавриди таваҷҷӯҳи аҳолӣ бештар ба миён гузошта 
мешаванд. Аксарияти мутахассисон нишондиҳан-
даҳои мусбати миқдорӣ ва сифатии динамикаи 
рушди фазои миллии иттилоотии Ӯзбекистонро 
қайд мекунанд.

Инро суръати пешравии мусбати мавқеи Ӯз-
бекистон дар рейтингҳои байналмилалӣ тасдиқ 
мекунад. Аз ҷумла, дар Индекси ҷаҳонии озодии 
матбуот-2020, ки созмони байналмилалии ғай-
риҳукуматии «Хабарнигорони бидуни марз» тар-
тиб додааст, Ӯзбекистон дар байни 180 кишвар 
соҳиби ҷойи 156-ум гардид. Дар ин рейтинг  

кишвари мо нисбат ба соли 2019 4 зина ва нисбат 
ба ҳамин давраи соли 2017 13 зина боло рафт.

Шароити дастрасии омма ба маълумоти кушод 
мунтазам такмил дода шуда, низоми баррасии 
дархости шаҳрвандон оиди ба даст овардани маъ-
лумот дар бораи фаъолияти мақомоти давлатӣ 
фароҳам оварда шуд ва он самаранок кор мекунад. 
Барои таъмини рӯшодии қариб ҳамаи идораҳои 
давлатӣ асосҳои институтсионалӣ ва инфрасох-
торӣ фароҳам оварда шуданд, аз ҷумла сайтҳои 
расмӣ фаъолият мекунанд, дар шабакаҳои иҷти-
моӣ ва паёмрасони телеграм саҳифаҳо кушода 
шудаанд. Масалан, канали телеграми Вазорати 
тандурустӣ беш аз 78 000, канали Вазорати корҳои 
дохилӣ беш аз 47 000 ва канали Кумитаи давлатии 
андоз тақрибан 28 000 муштарӣ доранд. Вазорати 
адлия тавассути саҳифаҳои худ дар Фейсбук бо 
аҳолӣ робитаи фаъол дошта, аз ҷумла дар мав-
зӯъҳои мубрам гуфтугӯҳои онлайнӣ ташкил ме-
намояд.

Таваҷҷӯҳи асосӣ ба омӯзиши афкори ҷамъиятӣ, 
аз ҷумла тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ равона 
шудааст. Муроҷиатҳо, фикрҳо ҷамъбаст, таҳлил 
карда шуда ва асоси қарорҳои муҳими сиёсиро 
ташкил медиҳанд. Ба ин қабули барномаҳои со-
лонаи давлатӣ оид ба татбиқи Стратегияи амалро 
мисол овардан мумкин. Ҳамин тариқ, имсол зи-
ёда аз се ҳазор фикру пешниҳодҳои шаҳрвандон 
қабул карда шуданд, ки ҳамаи онҳо пеш аз ҳама 
ба беҳбудии сохтори давлатӣ ва иҷтимоӣ нигаро-
нида шудаанд. Дар солҳои гузашта шаҳрвандон 
пешниҳод мекарданд, ки мушкилоти асосан соҳаи 
иҷтимоӣ, алалхусус масъалаҳои рӯзмарра ҳал кар-
да шаванд. Натиҷаҳои имсола нишон медиҳанд, 
ки саводнокии сиёсӣ ва фаъолнокии аҳолӣ хеле 
баланд шудааст. Шаҳрвандон бо назардошти на 
танҳо таҷрибаи шахсӣ, балки таҷрибаи беҳтари-
ни хориҷӣ пешниҳодҳои асоснок ва тасдиқшуда 
мефиристанд. Таъмини иштироки шаҳрвандон 
дар қабули қарорҳои сиёсӣ дар баланд бардоштани 
ҳисси дахлдории онҳо ба ислоҳот аҳамияти муҳим 
касб менамояд.

 ķИИҚТИСОДИЁТҚТИСОДИЁТ

Тафтишҳои беасос
 E Эгамбердӣ РӮЗИЕВ,  
ҷонишини аввали сардори Садорати 
Палатаи савдову саноати вилоят 

Дар давоми 8 моҳи соли равон 18 нафар шах-
сони соҳибмансаб, ки дар субъектҳои хоҷаги-
дорӣ таҳлил ва тафтиш гузарондаанд, бо қарори 
суд ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд.

Аз ҷумла, бо қарори суди маъмурии ноҳияи 
Тайлоқ аз сарнозири нозироти давлатӣ андози 
ноҳияи Ургут А. Хушвактов барои дар муассисаи 

оилавии « Мирзо боғлон савдо сервис» гузарон-
дани тафтишот ба миқдори 5 баробари базавӣ 
ҷарима ситонида шуд.

Ҳангоми тафтишоти ғайриқонунӣ ва қои-
давайронкунӣ соҳибкорон метавонанд ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии худро ҳимоя кунанд. 
Барои ин ба телефони боварии 1194 ё ки (78) 
210–11–01 – и шӯъбаи минтақавии Палатаи сав-
дову саноат занг задан кифоя аст.

Ёдрас мекунем, ки аз 1 – уми апрели соли 
гузашта назорати амалӣ кардани тафтишот ба 

зиммаи Вакил роҷеъ ба ҳимояи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои қонунии субъектҳои тадбиркории наз-
ди Президент (омбудсман) вогузошта шудааст. 
Тафтишоте, ки дар маҷмӯи ягонаи электронии 
бақайдгирии тафтишот қайд карда нашудааст, 
ғайриқонунӣ аст ва таҳқиқоти маъмурӣ ва ҷи-
ноии идора ва шахсони мансабдоре, ки чунин 
тафтишотро гузарондаанд, пешбинӣ шудааст.

Тағйироту иловаҳои, ки Палатаи савдову 
саноат ба ҳуҷҷатҳои меъёрӣ дохил кардааст, 
барои беҳдошти вазъи корӣ ва сармоягузорӣ 
мусоидат мекунад. Палата ҳуқуқ дорад ба суд 
даъво кунад, нисбати қарор ва ҳуҷҷатҳое, ки 
шахсони мансабдор қабул кардаанд, шикоят 
кунад.

 ķШШАРҲИ ҚАРОРАРҲИ ҚАРОР

Ордени Алишер Навоӣ 
таъсис дода мешавад

Бо дарназардошти нақши ғояҳои миллӣ ва умумибашарие, ки дар асарҳои 
Алишер Навоӣ ифода гардидаанд, мавқеи онҳо дар тамаддуни ҷаҳонӣ ва афзун-
созии салоҳияти интеллектуалии насли наврас, нақши бебаҳои ин ғояҳо дар 
парвариши сифатҳои олии ахлоқӣ дар қалби онҳо, инчунин, бо мақсади ба тав-
ри амиқ тадқиқ ва тарғиб кардани мероси адабиву илмии шоир ва мутафакки-
ри барҷаста дар мамлакат ва сатҳи ҷаҳонӣ қарори Президенти Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон аз 19-уми октябри соли 2020 «Дар бораи васеъ таҷлил кардани 
580-солагии шоир ва мутафаккири бузург Алишер Навоӣ» таҳти рақами ҚП-4865 
имзо гардид.   
Мувофиқи қарор:

Соли 2021 580-солагии зодрӯзи 
шоир ва мутафаккири бузург Али-
шер Навоӣ ба таври васеъ ҷашн ги-
рифта мешавад.

 Бо мақсади ба таври васеъ 
омӯхтан ва тарғиб кардани ҳаёт ва 
эҷодиёти Алишер Навоӣ дар миқёси 
мамлакат ва дар сатҳи ҷаҳонӣ Бунё-
ди байналхалқии ҷамоатии ба номи 
Алишер Навоӣ таъсис дода мешавад;

  Барои мукофотонидани 
шаҳрвандони мамлакатамон ва 
кишварҳои хориҷӣ, инчунин, муас-
сисаҳои илмӣ ва эҷодӣ, ки дар омӯ-
зиши амиқ ва оммавӣ гардонидани 
мероси эҷодии Алишер Навоӣ саҳми 
назаррас ҳамроҳ намудаанд, ордени 
Алишер Навоӣ таъсис дода мешавад;

 Барои ба мамлакати мо овар-
дани нусхаҳои факсимилавии даст-
хатҳои навиштаи Алишер Навоӣ ва 
дастнависҳои замони зиндагии 
шоир, ки дар кишварҳои хориҷӣ 
маҳфузанд, чораҳо андешида меша-
ванд;

 Консепсияи таълими пайва-
стаи осори Алишер Навоӣ таҳия кар-
да мешавад ва аз соли хониши 2021–
2022 дар тамоми муассисаҳои 
таълимӣ дар ин замина таълим ба 
роҳ монда мешавад;

 Дар давоми солҳои 2020–2021 
дар асоси дастхатҳои А. Навоӣ 
нашри мукаммали илмии осори 
шоир офарида мешавад;

 Мувофиқи талаботи фармои-
ши давлатӣ барои тадқиқотҳои 
илмӣ доир ба ҳаёт ва мероси эҷодии 
Алишер Навоӣ озмуни лоиҳаҳои 
илмӣ эълон карда мешавад;

 То охири соли 2021 дар Китоб-
хонаи миллии Ӯзбекистон плат-
формаи электронии асарҳои Али-
шер Навоӣ, инчунин, таҳқиқоти 
илмӣ, ки доир ба навоишиносӣ та-
тбиқ шудаанд, созмон дода меша-
вад.

 Соли 2021 дар Тошканд Макта-
би эҷодии Алишер Навоӣ ташкил 
карда мешавад;

 Дар даҳаи аввали моҳи ноябри 
соли 2021 дар шаҳри Навоӣ кон-
фронси байналмилалии илмӣ- 
амалӣ дар мавзӯи «Нақши мероси 
эҷодии Алишер Навоӣ дар тараққи-
ёти маънавӣ ва маърифатии баша-
рият» гузаронида мешавад.

 Лоиҳаи қарори Президент 
«Дар бораи таъсиси Бунёди байнал-
халқии ҷамоатии ба номи Алишер 
Навоӣ» таҳия карда мешавад.

Эътибори асосӣ ба 
омӯзиши афкори 
ҷамъиятӣ равона 
шудааст 
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 ķШШИФОХОНАИ ТАБИАТИФОХОНАИ ТАБИАТ

Истеъмоли турб 
барои киҳо манъ аст?

Мизоҷи турб дар дараҷаи якум гарм 
ва дар дуввум тар аст.

Мизоҷи тухми турб дар дараҷаи 
саввум гарм ва дар дараҷаи дуввум 
хушк аст.

Турб барои иваз кардани норасоии 
витаминҳо ва намакҳои минералӣ дар 
бадан хеле муфид аст. Он хусусиятҳои 
қавии зиддимикробӣ дорад.

Шарбати турбро барои фаъолияти 
дурусти рӯда ва мустаҳкамкунии мӯй 
истеъмол мекунанд. Ин сабзавот ба сис-
темаи ҳозимаи инсон таъсири мусбат 
мерасонад. Истеъмоли он атероскле-
роз, варамҳо, дар пайдоиши сангҳо дар 
роҳҳои пешоб хеле фоиданок аст.

Дар табобати халқ турби аз турф-
тарошак баровардаро дар радикулит 
истифода мебаранд.

 ½ САНГҲОИ ГУРДАРО 
МЕШИКАНАД

Глюкозидҳои талх ва равғанҳои эфи-
рии хушбӯй, ки дар турб ҳаст, сангҳои 
роҳҳои пешобро майда карда мерезонад.

Барои давои бронхит, роҳи нафаси 
боло турбро бо асал омехта истеъмол ме-
кунанд. Инчунин, шарбати он балғамро 
хориҷ мекунад.

 ½ ФОИДАИ ТУРБ БА 

МЕЪДАЮ РӮДА

Турб пайдо шудани талхаро зиёд 
мекунад, фаъолияти ғадудҳои ҳозима-
ро беҳтар мекунад, хусусияти антис-
клеротикӣ дорад. Ин хусусияти турб 
иштиҳоро кушода, дар табобати санги 
талха муфид аст.

Витаминҳои С, фосфор, синк ва В, 
ки дар таркиби турб мавҷуд аст, барои 
пӯсти инсон бисёр фоиданок мебошад. 
Обе, ки дар турб ҳаст, барои нам нигоҳ 
доштани пӯст кӯмак мекунад. Турбро 
аз турбтарошак гузаронда, ба рӯй маска 
кунанд, рӯйро тоза ва ҳуҷайраҳои пӯсти 
рӯйро нав мекунад.

 ½ ҲАРОРАТИ БАДАНРО 
БА МЕЪЁР МЕОРАД

Турб ҳарорати баданро фароварда, 
сардиҳоро, ки аз ҳарорати пешбинишуда 
ба вуҷуд омадаанд, бартараф мекунад. 
Дар ин ҳолат ба оби турб камтар намак 
андохта, нӯшидан фоида мебахшад. 
Инчунин, зидди инфексияҳое, ки ҳаро-
ратро мебардорад, мубориза мебарад.

Шарбати турбро бо сабзӣ, лаблабу 
ҳамроҳ карда, истеъмол кунанд, барои 
камхунӣ воситаи хуб мебошад.

 ½ ҲОЛАТҲОЕ, КИ ИСТЕЪМОЛИ 
ТУРБ МУМКИН НЕСТ:

– илтиҳоби шадиди ҷигар, гурда ва 
баъзе бемориҳои меъдаю рӯда;

– дар шакли гиператсиди гастрит ва 
рӯдаҳо, агар он бо илтиҳоби луобпарда 
алоқаманд бошад ва баъзе бемориҳои 
дилу раг истеъмоли турб ғайриимкон 
аст.

 ½ ДАР ИН ҲОЛАТҲО ТУРБРО 
БИСЁР ИСТЕЪМОЛ 
КАРДАН МУМКИН НЕСТ:

* дар вақти ҳомиладорӣ;
* илтиҳоби рӯдаи ғафс ва борик;
* захми меъда ва рӯдаи дувоздаҳан-

гушта;
* бемориҳои ҷигар ва гурда (ба истис-

нои ҳолатҳои ташаккули санг);
* дар гастрит бо кислотаи баланд;
* одамоне, ки чанде пеш сактаи дил 

(инфаркт)-ро аз сар гузаронидаанд, на-
бояд турбро аз меъёр зиёд истеъмол 
кунанд.

 K Тарҷимаи  
Лола РАҲИМОВА

Самарқанд шаҳридаги 31-умумий 
ўрта таълим мактабидан 2004 йилда 
Абдуллаев Амин Абдуазизович номига 
берилган U № 1083092 рақамли умумий 
ўрта таълим тўғрисидаги шаҳодатнома 
йӯқолганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 31-умумий 
ўрта таълим мактабидан 2004 йилда 
Бахриев Сухроб Уткурович номига бе-
рилган U № 1083212 рақамли умумий 
ўрта таълим тўғрисидаги шаҳодатнома 
йӯқолганлиги сабабли бекор қилинади.

Қўшработ туманидаги 6-умумий ўрта 
таълим мактабидан 2007 йилда Синдаров 
Тохир Эшмаматович номига берилган 
O’R-SH № 0629368 рақамли ўрта маълумот 
тўғрисидаги шаҳодатнома йӯқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 24-умумий 
ўрта таълим мактабидан 2010 йилда Су-
лейманов Элдор Ихтиёрович номига бе-
рилган № 4250023 рақамли ўрта таълим 
тўғрисидаги шаҳодатнома йӯқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри, Д.Самарқандий 

кўчаси, 2-йўлов, 9-уй учун Таиров Му-
мин Саидович номига берилган кадастр 
ҳужжати тўплами йўқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги “DINORA” ма-
съулияти чекланган жамияти (СТИР: 
202284828) номига давлат солиқ хизмати 
томонидан 15.06.2005 йилда 1352 рақам 
билан рӯйхатдан ӯтган, Меркурий 115 Ф 
моделдаги, завод рақами 0700096 бӯлган 
назорат касса машинасининг рўйхатдан 
ўтказиш карточкаси ва паспорти йӯқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги “DAMIR 
PETROL SERVIS” масъулияти чекланган 
жамияти (СТИР: 300049475) номига дав-
лат солиқ хизмати томонидан 10.07.2019 
йилда 1801108233 рақам билан рӯйхатдан 
ӯтган, Меркурий 115 Ф моделдаги, завод 
рақами 730330 бӯлган назорат касса ма-
шинасининг рўйхатдан ўтказиш карточ-
каси ва паспорти йӯқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри давлат хизматлари 
маркази томонидан 2019 йил 19 мартда 

701399 реестр рақами билан рӯйхатга 
олинган “AKFA SAMARKAND STANDART” 
оилавий корхона (қисқартирилган номи: 
“AKFA SAMARKAND STANDART” ОК) 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: Ӯзбе-
кистон Республикаси, Самарқанд ви-
лояти, Самарқанд шаҳри, Ойдин йўл 
кўчаси.     
 Корхонанинг солиқ тӯлайдиган иден-
тификацион рақами: (СТИР: 306253353)

Самарқанд туманида хусусий ама-
лиёт билан шуғулланувчи нотариус Ах-
тамов Э. идорасида марҳум Мухидинов 
Аслига (1995 йил 10 майда вафот этган) 
қарашли мол-мулк учун мерос иши 
очилмоқда. Шу муносабат билан меро-
схӯрлар Ахтамов Э. нотариал идорасига 
мурожаат этишларини сӯраймиз.  
 Манзил: Самарқанд тумани, Гулобод 
қўрғони, Давлат хизмат кўрсатиш мар-
кази биносида жойлашган.

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ķММАШҚИ ҚАЛАМАШҚИ ҚАЛАМ

Забон – сарвати маънавӣ
Аз аввали моҳи октябр дар мактабҳои ҳамагонӣ моҳонаи фанни забон ва адабиёти тоҷик 
гузаронида мешавад. Дар доираи моҳона байни хонандагони мактаби ҳамагонии рақами 39-и 
ноҳияи Самарқанд озмуни мақолаҳо дар бораи забони модарӣ гузаронида шуд. Дар он хонандаи 
синфи 11-«А» Асалой Болтабоева ҷойи аввалро ишғол кард, ки ҳоло мо мақолаи ин хонандаро 
пешкаши муштариёни рӯзнома мекунем.

Вақте кӯдак ба олами ҳастӣ меояд, аввалин шуни-
даи ӯ бо забони модарӣ навозиши модараш мебошад 
ва аз ҳамон рӯз оғози фаҳмиши кӯдак нисбат ба забони 
модарӣ меафзояд…

Дар тарбияи фарзанд саҳми модар беқиёс аст. Маҳз 
модар аст, ки дар қалби ҳар як кӯдак нисбат ба забони 
модарӣ меҳру муҳаббатро мепарварад.

Дарё бе об намешавад, бе забон миллат ба вуҷуд 
намеояд…

Гузаштагони мо аз қадим забонро пос доштаанд, 
ривоҷ додаанд…

Дар ҳақиқат, бе забон миллат ривоҷу равнақ намеё-
бад. Забон сарвати маънавии миллат аст…

Забон нафақат воситаи муомила, балки ифодагари 
арзишҳои миллӣ, тарзи зиндагӣ, таърихи фарҳанги 
халқ мебошад.

Барои забонро эҳтиёт кардан, онро гиромӣ доштан 
ва ба он арҷ гузоштан муҳим мебошад.

Забонро пос доштан ва ҳурмат кардан, кафолати 
тинҷиву осудагӣ, дӯстиву рафоқат мебошад. Аз ин рӯ, 
ҳар як халқ барои эҳтиёт кардани забони худ ҳаракат 
мекунад.

Хулоса, забонро дӯст доштан, пос доштану эҳтиром 
кардани миллат мебошад.

 ķННУҚТАИ НАЗАРУҚТАИ НАЗАР

Таълим ва тарбияи миллӣ: 
андеша ва пешниҳодҳо 
 E Фарида АҲМАДОВА,  
омӯзгори тоифаи олии мактаби таълими  
умумии рақами 16 – и ноҳияи Самарқанд, Аълочии маорифи халқ

Таълиму тарбия дар ҳар давру замон масъалаи асосӣ ва ҳалкунандаи 
ҷамъияти инсонӣ ва рушду камоли ҳаёти одамӣ буд ва ҳаст. Аз қадим 
ҳар як шахси соҳиби илму маданият, олиму файласуф, шоиру нависанда, 
ҳатто подшоҳу ҳукуматдорон барои беҳбудии тарбия ва таълими 
насли наврас фикрҳои хешро дар асарҳояшон сабт кардаанд. Агар мо ба 
таърих назар кунем, мефаҳмем, ки дар оини зардуштӣ ҳам ба 
масъалаҳои илму маърифат ва одобу ахлоқ эътибор дода шудааст. 
Фикрҳои Зардушт дар хусуси он, ки «Тарбия – такягоҳи муҳимтарини 
ҳаёт» бояд ҳисоб ёбад, сазовори диққатанд. 

 ½ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ

Дар дини зардуштиён тарбияи кўдак 
дар се равияи зерин ба амал бароварда 
шудааст:

1. Тарбияи динӣ ва ахлоқӣ.
2. Тарбия ҷисмонӣ.
3. Омӯзондани хондану навиштан.
Тарбияи кўдакон аз синни 7- сола-

гӣ шурўъ шудааст. Ба кўдаке, ки 7-сола 
мешавад, «куртаи муқаддас» пўшо-

нида, маросими махсус мегузарони-
данд. Кўдакон ҳамроҳи муаллимашон 
дар як қатор истода рў ба Офтоб ваъда 
медоданд, ки ба дини зардуштӣ содиқ 
мемонанд. Боварӣ доштани худро ба 
фикрҳои хуб, каломи нек ва иҷро кар-
дани корҳои хайрро маълум мекарданд. 
Ин гуна машғулотҳо дар як рўз панҷ 
маротиба такрор мешуданд. Албатта, 
масъалаи таълиму тарбия доимо ис-
лоҳотро мехоҳад, зеро он ба илм такя 

мекунад, илм бошад, доимо дар рушду 
нумўъ аст. Барҳақ, агар дар ҷамъият 
таълиму тарбия дуруст ба роҳ монда 
нашавад, ҷамъият аз тараққиёт бозме-
монад. Барои ба роҳ мондани тарбияи 
дурусти фарзандон низ аҳли ҷомеа, 
чуноне мардуми мо «ба як фарзанд 
ҳафт маҳалла ҳам падару ҳам модар» 
мегӯянд, мутасаддӣ мебошанд.

Маълум аст, ки фарзанд тарбияи ав-
валинро дар оила мегирад. Агар шаро-
ити оила мӯътадил, муносибати байни 
аъзои оила аз назари маънавӣ пойдор 
бошад, фарзанд соҳиби тарбияи хуб ме-
гардад. Сипас, агар дар мактаб ба дас-
ти омӯзгори сахтгиру фидокор афтад, 
шахси хуб шуда, ба воя мерасад. Агар 
таълиму тарбияи кӯдак, аз як тараф ба 
ҳаракат ва дараҷаи донишомӯзии худи 
ӯ вобаста бошад, аз тарафи дигар, ин 
вазифаи аҳли ҷомеа аст.

Ман худ омӯзгорам ва зиёда аз чиҳил 
сол аст, ки бо таълиму тарбияи хонанда-
гон сару кор дорам. Аз таҷриба бармео-
яд, ки агар фарзандон дар назди падару 
модар, дар оилаи солим тарбия гиранд, 
сифати дарсазхудкунии онҳо беҳтару 
хубтар мегардад ва тарбияи онҳо ҳам ба 
он мувофиқ мешавад. Вале таи солҳои 
охир баъзе падару модарон меҳнатро 
дар давлатҳои хориҷа маъқул дони-
ста, аз оила ва тарбияи фарзандон дур 
монданд. Вақте ки онҳо баъди гузаш ти 
солҳо соҳиби пулу мол шуда, бармегар-
данд, мефаҳманд, ки аз волотарин неъ-
мат – тарбияи фарзандон дур шудаанд. 
Агар шумо камҳаракатию бефарқии баъ-
зе хонандагонро ба дониш ҳис карда, 
бо онҳо сӯҳбат кунед, дарк мекунед, ки 
дурии падару модар ба онҳо чӣ қадар 
таъсири манфӣ расондааст.

Рӯзе бо хонандае сӯҳбат карда, 
асбобҳои ӯро аз назар мегузаронидам. 
Вай аз даруни кисааш чанд коғази қат-
шударо бароварда, рӯи миз гузошт. Дар 

як коғаз «телефони бийиҷонам», дар 
коғази дигар ҳам айнан ҳамин рақами 
телефон навишта шуда буд. Ман пур-
сидам:

– Модарат дар куҷо?
– Дар Россия.
– Бо шумоён тез – тез сӯҳбат меку-

нанд?– аз нав пурсидам.
– Не, падарам инро намехоҳанд, он 

кас аз модарам рӯй гардониданд, – ҷавоб 
дод хонанда ва ашк дар чашмонаш ҳалқа 
зада, гиря кард.

– Рӯзе мерасад ва падарат хатояшро 
мефаҳмад, лек ту аз дарсхонӣ намон, 
нағз хон, то ки ҳама ба ту бо ҳавас ни-
гоҳ кунанд. Ту аз ӯҳдаи ин мебароӣ ва 
модарат ҳам, падарат ҳам хурсанд ме-
шаванд, – гуфтам.

Сӯҳбатҳои алоҳида бо чунин хонан-
дагон борҳо такрор мешуданд. Рӯзе дар 
утоқи кории худ будам, ки навбатдори 
мактаб саросема омада гуфт:

– Муаллима, як ба тарафи синфҳои 
ибтидоӣ мерафтед, се- чор нафар ба 
рухсат надодани ман нигоҳ накарда, 
ба мактаб даромаданд. Зуд сӯи бинои 
синфҳои ибтидоӣ рафтам. Дар толор 
марде хонандаеро бардошта ва се нафа-
ри дигар аз қафо меомаданд.

– Муаллима, ёрӣ диҳед, – бо илтиҷо 
дод мезад хонанда.

– Кӯдакро ба ҷои нишасташ баред, – 
гуфтам ба онҳо. Яке гуфт, ки дар идораи 
дахлдор кор мекунад. Ман гуфтам:

– Ин ҷо идораи шумо не, ин ҷо мак-
таб, ба хонандагон мо масъул ҳастем.

Ӯ фаҳмонд, ки модари ин кӯдакро аз 
хонааш рондаанд ва ҳоло омадаанд, ки 
кӯдакро ба модараш баргардонанд. Ман 
ба онҳо фаҳмонидам, ки ин гуна масъа-
лаҳоро бо раис ва фаъолони маҳалла 
бояд ҳал кард, на ин ки дар мактаб. Ин 
ҷо маскани тарбия аст.

Пас кӯдакро ба наздам даъват кардам 
ва чӣ воқеа рух доданашро пурсидам. Ӯ 
хонандаи синфи сеюм буд ва дар ҳаққи 
модараш суханҳои носазо гуфт. Ман ба 
ӯ фаҳмонидам, ки модар барои фарзанд 
сармояи бахту иқбол аст, модар муқад-
дас аст, дар ҳаққи модарат ин гуна су-
ханҳоро нагӯй.

(Давомаш дар саҳ. 4).

Аъзамхон 
БАҲРОМОВ

Аҳли ҷамоатии Самарқанд 
талафоти калон дид. Инсони 
халқпарвар ва фидокор, ҳокими 
ноҳияи Каттақӯрғон Баҳромов 
Аъзамхон Усмонович 19 -уми 
октябри соли 2020 дар синни 60 
солагӣ вафот кард.

Аъзамхон Баҳромов соли 1960 дар ноҳи-
яи Ғаллаороли вилояти Ҷиззах таваллуд 
шудааст. Соли 1986 Донишкадаи хоҷагии 
халқи Тошкандро хатм карда, дар муас-
сисаи таълимии мазкур чун ассистент 
ва аспирант фаъолият бурд. Дар солҳои 
1992–1995 дар вазифаҳои омӯзгори калон, 
дотсент ва ҷонишини декани Донишгоҳи давлатии иқтисодиёти Тошканд кор 
кард.

А. Баҳромов аз соли 1995 дар Девони Вазирон вазифаҳои гуногунро иҷро 
намуд. Ба сифати ҷонишини сардори садорати ахбор – таҳлил, сардори шӯъ-
баи барномаҳои ривоҷдиҳии мавзеъ ва соҳаҳо, мудири котибияти Сарвазири 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон меҳнат кард.

Аз соли 2001 чун ҷонишини аввали вазири Вазорати макроиқтисодиёт ва 
омор, сипас раиси Кумитаи давлатии аз монополия баровардан ва ривоҷдиҳии 
рақобат, ичунин, раиси идораи ширкати давлатии саҳҳомии «Ӯзбекенгилсано-
ат» фаъолият бурд.

А. Баҳромов дар соли 2005 ҷонишини аввали ҳокими вилояти Самарқанд 
таъин шуд. Солҳои 2006–2008 иҷрокунандаи вазифаи ҳокими вилояти Самарқанд 
буд. Вай дар ин давр дар вилоят ба бисёр корҳои нек сарварӣ кард, корҳои сох-
тмонӣ ва бунёдкорӣ амалӣ шуданд.

Дар соли 2017 вайро аввал ба ноҳияи Қӯшработ, сипас ба ноҳияи Каттақӯрғон 
ҳоким таъин карданд. А. Баҳромов дар муддати кӯтоҳ дар ривоҷдиҳии иқтисодӣ 
– иҷтимоии ноҳия ба натиҷаҳои баланд ноил шуд. Каттақӯрғон дар бисёр соҳаҳо 
дар ҷумҳурӣ пешсаф гардид, таҷрибаи ноҳияро эътироф карданд.

Хизматҳои Аъзамхон Усмонович дар назди Ватан ва халқ қадр карда шуд. 
Ӯро дар соли 2004 бо ордени «Меҳнат шӯҳрати», соли равон бошад, бо ордени 
« Фидокорона хизматлари учун» мукофотониданд.

А. Баҳромов дар байни роҳбар ва ҳокимони вилоят низ сазовори ҳурмати 
калон ва яке аз фидокорони бунёди Ӯзбекистони нав буд. Меҳнатҳои фидоко-
ронаи ӯ барои фаровонии халқу зиёд кардани тавоноии Ватан ва номи некаш 
дар хотираи халқ абадӣ хоҳад монд.

 K Ҳокимиятҳои вилояти Самарқанд ва ноҳияи Каттақӯрғон.

Самарқанд – 
гавҳари Шарқ
 E Рашид ҚАРШИЕВ

16-уми октябр дар хонаи меҳру-
бонии рақами 1-и шаҳри Самарқанд 
чорабинии идона дар мавзӯи «Са-
марқанд – гавҳари Шарқ» баргузор 
гардид.

Дар ин чтадбир, ки бо ташаббуси 
«Олами китоби Самарқанд» дар ҳам-
корӣ бо Маркази маънавият ва маъ-
рифати шаҳри Самарқнад ва шӯъбаи 
вилоятии Иттифоқи нависандагони 
Ӯзбекистон ташкил гардид, беш аз 
100 нафар тарбиягирандагони Хонаи 
меҳрубонӣ иштирок карданд.

Сардори шӯъбаи маънавият ва 
маърифати шаҳри Самарқанд Хур-
шед Нуруллоев дар мавзӯи рӯз су-
ханронӣ намуда, дар бораи таърихи 

Рӯзи шаҳри Самарқанд, гузаштаи 
сеҳазорсолаи шаҳр ва корҳои созан-
дагие, ки имрӯзҳо дар шаҳр анҷом 
дода мешаванд, сухан кард. Раиси 
Маркази миллӣ- мадании тоҷик ва 
тоҷикзабонони вилояти Самарқанд 
Акбар Маҳмудов тарбиягирандагонро 
бо ҷашн табрик гуфт ва барои бача-
гоне, ки дар ҷавоб додан ба саволҳо 
оиди таърихи Самарқанд фаъол бу-
данд ва дар қисми асосии чорабинӣ 
ширкат варзиданд, китобҳо тӯҳфа 
кард.

Сармутахассиси шӯъбаи вилоя-
тии Иттифоқи нависандагони Ӯз-
бекистон Зуҳрабегим Эшонқулова, 
сармуҳаррири рӯзномаи «Гулобод 
тонги» Нормурод Каримов дар васфи 
Самарқанд шеърҳо хонданд.

СЕ ПАНД

Ба аъмоле, ки пас аз маргат ба-
роят фоида мерасонад, бикӯш.

***
Андешаҳо ба сӯйи умед мечарханд.

***
Умри ҷавонатро ғанимат дон, 
чун медонӣ ҷовидон нестӣ.
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Ду дастуруламали 
муфид
ё ки тавсияҳои амалӣ барои 
рӯзноманигорон

 � Ф.ШУКУРОВ

Дар замони муосир зиддиятҳои гуногун авҷ гирифтааст ва 
муаммоҳои мазкур диққати сиёсатшиносон, журналистон, 
сотсиологҳо ва ҳуқуқшиносонро ҷалб намудааст. Мутаассифо-
на, ба ҳам мувофиқ наомадани афкори одамон ва зиддиятҳо 
дар ҷамъият ба оқибатҳои нохуш оварда истодааст. Барои пеш 
бурдани фаъолияти оштисозии инсонҳо ва гурӯҳҳои зиддият-
дошта, моҳияти зиддиятҳоро кушодан, мазмуну моҳияти онро 
фаҳмонидан нақши ВАО калон аст.

Дастуруламали «Журналистика дар вазъиятҳои зиддият-
нок»- и Наргис Қосимова низ бо мақсади нишон додани мавқеи 
вакилони ВАО интишор ёфт, ки масъалаҳои фаъолияти жур-
налистон дар ҳолатҳои қувват гирифтани терроризм, экстре-
мизми динӣ, ҳимояи ҳуқуқии онҳо дар саҳни байналхалқӣ ва 
миллӣ, равшаннамоии он дар интернет, паҳннамоии ахбори гу-
манитарӣ, санҷидани ахбори дурӯғ ва ғайраро дар бар мегирад.

Дастуруламали мазкур барои таҳсилгирандагони мактаб-
ҳои олӣ, рӯзноманигорон, журналистоне, ки дар «нуқтаҳои 
пурҷӯш» фаъолият доранд, тадқиқотчиёне, ки дар ин равия 
кор мебаранд, пешбинӣ шудааст.

Дастуруламали «Равшаннамоии масъалаҳои экстремизми 
зӯроварӣ, радикализм ва терроризм дар воситаҳои ахбори ом-
мавӣ: назария ва амалия»-ии ҳаммуаллифон Берунӣ Алимов, 
Нозима Тошпӯладова, Моҳира Абдуллоева, Саида Арифҷонова 
низ маълумот ва тавсияҳои амалиеро фаро гирифтааст, ки 
дар тайёр кардани маводи зарурӣ оид ба ин мавзӯъ кӯмак 
мерасонад.

Дастуруламали “Равшаннамоии масъалаҳои экстремизми 
зӯроварӣ, радикализм ва терроризм дар воситаҳои ахбори 
оммавӣ: назария ва амалия”-и ҳаммуаллифон Берунӣ Алимов, 
Нозима Тошпӯладова, Моҳира Абдуллоева, Саида Арифҷонова 
низ маълумот ва тавсияҳои амалиеро фаро гирифтааст, ки 
дар тайёр кардани маводи зарурӣ оид ба ин мавзӯъ кӯмак 
мерасонад.

 ķЭЭҲТИРОМ БА ЗАБОНҲТИРОМ БА ЗАБОН

Беэътибори ба забон –
беэътиборӣ ба халқ аст

 E Дилфуза МУҲАММАДИЕВА,  
гид-экскурсаводи ансамбли Регистон

Ягона чизе, ки қиёфа ва зебогии зоҳирии 
инсонро ошкор месозад ин забон аст. Шахсе, 
ки ба забон меҳру муҳаббат дорад, халқ, Ва-
тан, қадриятҳои миллӣ, мероси маданиро 
низ эъзоз менамояд. Панҷ аср аз ин пеш 
Алишер Навоӣ бесабаб нагуфтааст, ки «беэъ-
тибори ба забон – беэътибори ба халқ аст».

Забони ӯзбекӣ, дар дунё яке аз забонҳои 
қадима ва бой ба ҳисоб меравад. Имкони-
ятҳои беқиёси онро аз навиштаҷотҳои қа-
димаи рӯи санг, мақолу ҳикматҳои халқ, 
ибораҳои бетакрор, достонҳо, асарҳои нави-
сандагону шоирон баръало дидан мумкин. 
Китоби «Девони луғоти туркӣ»-и Маҳ-
муд Қош ғарӣ, ҳикматҳои Аҳмади Яссавӣ, 
«Хамса»-и Алишер Навоӣ, «Бобурнома» –и 
Заҳириддин Муҳаммад Бобур, романҳои бе-
такрори Абдулло Қодирӣ, Чӯлпон, шеърияти 
Эркин Воҳидов, Абдулло Орипов, Муҳаммад 
Юсуф аз дурдонаҳои бебаҳои халқамон ба 
шумор меравад. Ибораҳои меҳру оқибат, 
шарму ҳаё, андеша, ориятро ба дигар за-
бонҳо айнан тарҷума кардан душвор мебо-

шад, ба забони ӯзбекӣ ифода кардан мумкин 
аст. Забони ӯзбекӣ ба оилаи забонҳои туркӣ 
дохил мешавад, ки он дар лаҳҷаи забонҳои 
қипчоқ, қарлуқ, ӯғиз ва ғайра намоён ме-

гардад. Забони ӯзбекӣ бошад, аз он ибо-
раҳои лаҳҷаҳо шакли ба меъёри маълум 
овардашуда мебошад. Вай мунтазам ривоҷ 
меёбад. Дар ривоҷи он хизматҳои ҳазрат 

Алишер Навоӣ беқиёс аст. Ҳазрат Навоӣ 
дар бораи забон чунин навишта буд: «Қуфли 
хазинаи дил аст забон, Калиди хазинаи он 
аз сухандон».

Забон оинаи маданият ва қаноти руҳи 
инсон ҳисоб меёбад. Мо ба воситаи забо-
ни модарӣ дар байни халқҳо, миллатҳо ва 
қавмҳо доимо азизу мукаррам буданамонро 
фаромӯш нахоҳем кард ва аз фарзанди чунин 
халқ будан фахр мекунем. Лутфи эъҷози 
шаркона, қадриятҳои миллӣ, муомила ва 
одобу ахлоқ калиди маданияти забони мо-
дариамон мебошад. Вай ба мисли субҳ ором-
бахш, чун нурҳои офтоб гарм, ҳамчун оғӯши 
модар, таровати баҳор ва тобис тон пурҳаро-
рат, мисли тирамоҳ босаховат аст. Инчунин, 
ифодагари руҳи миллиамон маънавияти 
баланди мо, ба сӯи маданияту маърифат ва 
истиқлолу истиқбол барин неъмати бебаҳо 
мебарад. Аз ҳамин сабаб ҳар яки мо бояд 
забони модариамонро эҳтиёт намуда, эъзозу 
эҳтиром карданамон лозим аст. Албатта ба 
забонамон боэътибор бошем, забони модарӣ 
ва дили миллатамон ҳеҷ гоҳ завол намеёбад.

Бобову бобокалонҳои донишманди мо 
аз азал ба маданияти нутқ эътибори калон 
додаанд. Асарҳои онҳоро мутолиа мекунему 
гувоҳи ҷобаҷогузории сухан дар эҷодиёти 
онҳо мегардем. Ҳисси суханро доимо дарк 
карда зиндагӣ карданамон лозим мебояд. 
Ҳамин тавр, нигоҳ доштани забони мода-
риамон, эъзози он ба зиммаи ҳар яки мо 
масъулияти калонро мегузорад.

 ķММУШОАРАУШОАРА

Базми адабии аҳли адаб
 E Фирӯз АБДУМӮЪМИНОВ

Рӯзи 18-уми октябр дар назди пайкараи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоии шаҳри Самарқанд бо ҳамкории 
шӯъбаи вилоятии Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон ва рӯзномаи «Овози Самарқанд» бахшида ба Рӯзи 
шаҳри Самарқанд байни эҷодкорони самарқандӣ дар мавзӯи «Самарқанд – гавҳари Шарқ» мушоара баргузор 
гардид.

Тадбирро сармуҳаррири рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
Баҳодур Раҳмонов оғоз намуд ва баъд аз он раиси шӯъбаи 
вилоятии Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон Тошпӯлод 
Тугалов, раиси Маркази миллӣ- мадании тоҷик ва тоҷикза-
бонони вилояти Самарқанд Акбар Маҳмудов, раиси Шӯрои 
Иттиҳоди ташкилотҳои иттифоқи касабаи вилоят Сӯҳроб 
Рафиқов ба сухан баромаданд ва ҳозиронро бо Рӯзи шаҳри 
Самарқанд табрик намуда, оиди таърих ва пешрафти 
шаҳри Самарқанд ҳарф заданд. Пас аз он, сарояндагон ба 
саҳна баромада, табъи иштирокдоронро болида намуданд. 
Дар қатори меҳмонони давра, якчанд шоирони хушқалами 
Самарқанд ташриф гузоштанд. Ҳангоми мушоара шоирон 
Мирзоҳид Мирзоқулов, Дилшоди Фарҳодзод, Тозагул Ҷу-
манова, Абдурасул Иброҳимзода, Шахриддин Умиров ва 
дигарон бо навбат шеърҳои худро дар васфи Самарқанд 

қироат карданд.
Хонандагони мактабҳо низ дар васфи ин шаҳри бостони 

шеърҳо хонданд.
Дар охир ғолибони озмун муайян шуданд ва ба онҳо аз 

тарафи ташкилотчиҳо диплом, ташаккурнома ва тӯҳфаҳо 
супорида шуд. Инчунин 5 нафар бо роҳхати 3-рӯза ба са-
ёҳати шаҳри Хива сазовор гардиданд.

Дар охир ғолибони озмун муайян шуданд ва ба онҳо аз 
тарафи ташкилотчиҳо диплом, ташаккурнома ва тӯҳфаҳо 
супорида шуд.

 ķККИТОБҲОИ НАВИТОБҲОИ НАВ

Таълим ва тарбияи миллӣ: 
андеша ва пешниҳодҳо 

(Аввалаш дар саҳ. 3).
– Не, шумо намедонед, – гиря кард. – Модарам 

сабукпоӣ кард. Ман гуфтам:
– Агар падару модарат аз ҳам ҷудо шаванд, ал-

батта, падарат боз зан мегирад. Пас ту бо модари 
ӯгай чӣ хел зиндагӣ мекунӣ?

Ӯ фавран ҷавоб дод:
– Оё, модарам шавҳар намекунад, муаллима? 

Бо падари ӯгай ҳоли ман чӣ мешавад? – гуфту аз 
нав ба гиря даромад. Ман аз доногии кӯдак дар 
ҳайрат мондам ва сари ӯро бо меҳр навозиш кар-
дам. Ба хотирам гуфтаи файласуфе омад: «Мо дар 
кӯдакӣ ба фарзандонамон ҳама чизро ёд медиҳем, 
вале вақте бузург мешавем, аз онҳо меомӯзем». 
Ин кӯдак дар хурдсолӣ гӯё ҳаётро аллакай омӯхта 
буд. Ин охирин соати дарс буд. Овози занг баланд 
шуд. Ман кӯдакро бо он одамон фиристодам ва 
таъкид кардам, ки ӯро рост ба хонаи падараш бур-
да монанд ва рақами телефонашонро гирифтам.

Мақсад аз овардани ин гуна мисолҳо нишон 
додани камбудиҳои аҳли ҷомеа набуда, балки 
вазифаҳои ба ӯҳда доштаи аъзои оиларо таъкид 
намудан ва масъулияти онҳоро дар тарбияи фар-
зандон ба хотир овардан аст. Имрӯзҳо мо гувоҳи 
он мешавем, ки падару модарон ба фарзандони 
худ телефонҳои қиматро харида медиҳанд, вале 
ягон бор онро ба даст гирифта, тафтиш намеку-
нанд. Намедонанд, ки фарзандонашон дар те-
лефон чи кор мекунад. Вақте ягон ҳодиса содир 
мешаваду падару модари онҳоро даъват мекунем, 
онҳо аз кирдори фарзандашон шарм карда, ба он 
бовариашон намеояд.

Баъзан шоҳиди он мешавем, ки баъзе падару 

модарон аз таъриху насли худ ва арзишҳои динӣ, 
ба мисли савобу гуноҳ бехабаранд. Дар ин ҳол 
онҳоро гунаҳкор кардан нашояд.

Шукр, ки дар солҳои истиқлоли мо аз нав 
ба он муқаддасоте, ки аз даст дода будем, раси-
дем. Муносибат ба анъанаҳои миллӣ, ба мероси 
маънавии аҷдодонамон дигар шуд. Эҳтиром ба 
қадриятҳои гузашта як қисми муҳими сиёсати 
давлат дар боби таълиму тарбияи насли наврас 
гардид. Дар айни ҳол натиҷаҳои ислоҳоти ҳаёти 
маънавии ҷомеъа чандон намоён нестанд. Дар 
таълиму тарбияи мактабӣ, хусусан дар таъли-
ми фанҳои гуманитарӣ, пеш аз ҳама, забон ва 
адабиёти тоҷикӣ мо ҳанӯз норасоиҳои бисёрро 
мебинем.

 ½ ЧАРО СОАТҲОИ ДАРСИИ 
ФАННИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ 
ТОҶИК КАМ ШУД?

Барои дуруст таълиму тарбия гирифтани 
мактаббачагон роҳу омилҳои бисёр мавҷуданд. 
Ҳалли ин масъала бештар ба сифати китобҳои 
дарсӣ ва тарзи тартиб додани дастури таълимии 
мактабҳои миёна вобаста аст.

Дар дастури таълимии мактабҳои миёна ба-
рои соли хониши 2020–2021, ки 25-уми феврали 
соли 2020 тасдиқ шудааст, ба омӯзиши забони 
давлатӣ се соат ҷудо кардаанд. Ин хеле хуб аст, 
албатта. Аммо барои таълими забон ва адабиёт 
миқдори соатҳо кам шудааст. Барои таълими 
забон ва адабиёти тоҷик дар синфҳои 7–9 се соат 
ва дар синфҳои 10–11 ду соат ҷудо кардаанд. Агар 

ин соатҳоро аз рӯи нақшаи таълимии синфҳои 
тоҷикӣ, аз синфи 1 то синфи 11, ҷамъ кунем, дар 
як ҳафта 47 соатро ташкил медиҳанд. Вале дар 
синфҳои таълимашон ба забони ӯзбекӣ миқдори 
соатҳо барои таълими забони модарӣ ва адаби-
ёти ӯзбек аз синфи 1 то синфи 11 ҷамъ 64 соатро 
ташкил мекунанд. Чуноне мебинем, фарқ дар як 
ҳафта 17 соат аст. Агар мо ин фарқро дурусттар 
таҳқиқ намоем, пас дар як соли хониш (34 ҳафта) 
чунин натиҷаро мебинем: 17 х 34 = 587 соат.

Таҷриба нишон медиҳад, ки хонанда маъна-
вияти аслро аз омӯхтани фанҳои забони модарӣ 
ва адабиёти миллӣ ва аз хондани асарҳои бадеӣ 
мегирад. Ин фикр мантиқ дорад: то талаба ду 
илм – забони модарӣ ва адабиётро мукаммал на-
омӯзад, шавқу завқи вай ба мустақилона, бо ҳавас 
хондани адабиёти бадеӣ шакл намегирад. Он чӣ 
дар дастурҳои таълими ин фанҳо муайян карда 
шудааст, моро қаноат намесозад. Соатҳое, ки ба 
ин фанҳо ҷудо карда шудаанд, кам ва ночизанд. 
Пас, дар ҳолате, ки мо имрӯз дорем, кадом вақт ва 
чӣ тавр инсони комилу ба Ватан садоқатмандро 
тарбия мекунем?! Ин хеле афсӯсовар аст.

 ½ ЧАНД РОҲИ ҲАЛ

Ба ин боис лозим донистам дар айёми имрӯ-
заи озодиву равшанфикрӣ таклифҳои худ ро дар 
бораи рушду камоли таълиму тарбия, ки солҳо 
аз таҷрибаи худ ҳосил намудаам, ба диққати 
муаллимони забон ва адабиёти тоҷик ва да-
стурсозони ин фанҳо пешниҳод намоям. Умед-
ворам, онҳое, ки маро мефаҳманд ва бо ман 

ҳамфикранд, мулоҳизаҳои худро дар ин бора 
иброз медоранд. 

1. Гарчӣ дар мактабҳо ҳамкорӣ бо ташки-
лотҳои гуногуни давлативу ҷамоатӣ ба роҳ мон-
да шудааст, он камсамар аст. Агар дар маҳаллаҳо 
миқдори кормандони профилактикӣ бештар 
карда шаванд, маҳаллаҳо ҳамон қадар тинҷу 
осоишта мегарданд ва ҳамкорӣ бо мактабҳо ме-
афзояд. Онҳо бояд ҳаёти сокинони маҳаллаҳоро 
аз наздик биомӯзанд. Он вақт дар мактабҳо ҳам 
сафи хонандагони душвортарбия ва аз оилаҳои 
муҳиташ носолим камтар мешаванд. Агар ин 
масъала асоси ҳуқуқӣ пайдо мекард, нуран ало 
нур мешуд.

2. Дар дастури таълимии мактабҳои миёна 
соатҳои таълими омӯзиши забони давлатӣ, за-
бонҳои тоҷикиву русӣ ва дигар забонҳои милли-
ро бояд як хел, баробар тақсим кард ва миқдори 
соатҳо ба омӯзиши забони модарӣ ва адабиёти 
миллӣ зиёдтар ба нақша гирифта шавад.Зеро 
сухан дар бораи забони модарӣ меравад ва хо-
нанда онро бояд ба таври мукаммал омӯзад.

3. Дар таълиму тарбияи фарзандон масъули-
яти падару модаронро бояд зиёд кард.

 M
4. Барои дуруст ба роҳ мон-
дани кори таълим китобҳои 
дарсӣ нақши асосӣ мебозанд. 
Солҳои охир мо дар таълифи 
китобҳои дарсӣ ҳам норасо-
иҳои зиёдеро мушоҳида меку-
нем. Китобҳои дарсӣ ва нақ-
шаҳои тақвимӣ бояд ба ҳам 
мувофиқ бошанд ва пеш аз 
тавсия ба нашр бояд аз на-
зари дақиқонаи омӯзгорони 
асилу таҷрибадор ва мута-
хассисон гузаранд.

5. Солҳои охир мо шоҳиди бисёр садамаҳои 
роҳ шуда истодаем. Сабаб, ронандаҳо касби 
худ ва қоидаҳои ҳаракати роҳро ба таври кофӣ 
намедонанд. Дар нақшаи таълимӣ бошад, 
оид ба қоидаҳои ҳаракати роҳ ягон соате ҳам 
ҷудо карда нашудааст. Ба фикри ман, агар то 
синфи 9 хонандагони мактаб ҳафтае як соат 
фанни «Қоидаҳои ҳаракати роҳ»-ро омӯзанд 
ва дар синфҳои 10–11 касби ронандагиро ҳам 
(ба шарти маблағгузорӣ ба давлат аз ҳисоби 
тарбиягарон) омӯзанд, он вақт ҳар як хонанда 
ҳам соҳиби маълумоти миёна ва ҳам соҳиби 
касб мегардад. Дар натиҷа бехатарии роҳ ҳам 
таъмин карда мешавад. Дар ин кор ақаллан як 
соат дар нақшаи таълимӣ ба ихтиёри мактабҳо 
гузаронида шуданаш лозим аст.

Барҳақ, дар ҷамъомаде, ки ба муносибатии 
Рӯзи муаллим ва мураббиён таҳти раёсати 
Президент Шавкат Мирзиёев гузашт, сарвари 
давлат ба тамоми омузгорон, мураббиён ва 
тарбиячиёни чумҳурй мурочиат карда, ба онҳо 
доир ба мартабаи касби омузгорй бо суханҳои 
нек муроҷиат карданд. «Ўзбекистони нав аз 
остонаи мактаб оғоз меёбад», – гўён фикрҳову 
дархостҳои эҷодкоронаи худро нисбати таъ-
лиму тарбияи ҷавонон иброз намуданд.Ин 
баромади Президент ба ҳамагон писанд омад 
ва ҳамаро ба муташаккилию ривоҷу равнақи 
сифати таълиму тарбия дар Ўзбекистон водор 
сохт.

Дар хотима гуфтанӣ ҳастам, ки мақсади 
мо таълиму тарбияи инсони комил аст. Дар 
ин масъала мо, омӯзгорон, бо гузоришҳои 
Президентамон Шавкат Мирзиёев ҳамфикру 
ҳамраъй ҳастем. Мо ҳама барои Ватан ва беҳта-
ру ободтар гардидани мамлакати худ меҳнат 
мекунем.

Агар ин пешниҳодҳоба беҳ шудани сифати 
таълими забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик ва 
пешравии мактабу маориф хизмат кунанд, 
худро хеле хушбахт ҳис мекардам.


