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ҲАР РӮЗ АЗ АХБОРИ 
МАМЛАКАТУ ҶАҲОН 
ТАВАССУТИ ШАБАКАИ 

OVOZI.UZ
 ХАБАРДОР ШАВЕД!

ДАР ҚАБУЛИ 
НАВБАТИИ 
ТАДБИРКОРОН ЧӢ 
ГУНА МАСЪАЛАҲО 
БАРРАСӢ ГАРДИД?

ДАР ШӮРОИ ШАҲРСОЗӢ 
ЛОИҲАҲОИ БУНЁДИ 
ИСТГОҲҲО, РОҲРАВҲОИ 
СОЛИМГАРДОНӢ, 
НУҚТАҲОИ САВДО ВА 
ХОНАҲО МУҲОКИМА ШУД

ДАР НОҲИЯИ УРГУТ БО 
ИШТИРОКИ ҶАВОНОН 
ҚАБУЛИ САЙЁР 
ГУЗАРОНИДА ШУД

БАРНОМАИ 
«САОДАТИ 
ДЎСТӢ»

ОБУНА ШАВЕД!

Индекси обуна 
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- Мо самарқандиён рӯзномаи “Овози Самарқанд”
дорем ва ба воситаи он аз ҳаёти фарҳангӣ, маърифӣ, адабӣ ва 
тамоми соҳаҳои дигар огоҳ мешавем. “Овози Самарқанд” минбари 
розу ниёзи мо - бонувони самарқандӣ аст. Аз ин рӯ, баробари оғози 
мавсими обуна, ба ин рӯзномаи дӯстдоштаи худ обуна мешавем.

Роҳила ӮЛМАСОВА, сароянда.

ДАР ШАБАКАИ OVOZI.UZ МАВОДИ ҶОЛИБРО ТАМОШО КУНЕД!

 ķ �Қ�ҚАРОРИ ҲОКИМИ ВИЛОЯТИ САМАРҚАНДАРОРИ ҲОКИМИ ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД

ДАР БОРАИ ИҶРОКУНАНДАИ 
ВАЗИФАИ ҲОКИМИ НОҲИЯИ 
НАРПАЙ ТАЪИН КАРДАНИ 

РАҲМОНОВ ШЕРЗОД ШӮҲРАТОВИЧ

Бар асоси моддаи 2-юми Қонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Дар 
бораи ҳокимияти маҳаллии давлатӣ» қарор мекунам:

1. Раҳмонов Шерзод Шӯҳратович аз 20-уми ноябри соли 2020 чун иҷрокунан-
даи вазифаи ҳокими ноҳияи Нарпай таъин карда шавад.

2. Қарори мазкурро ба тасдиқи Шӯрои намояндагони халқи ноҳияи Нарпай 
дохил кунанд.

Ҳокими вилоят Э. ТУРДИМОВ
20-уми ноябри соли 2020

№ 48-Ққ

ДАР БОРАИ ҲОКИМИ НОҲИЯИ 
УРГУТ ТАЪИН КАРДАНИ ҶАББОРОВ 

БОТИР ШУКУРОВИЧ
Бар асоси моддаи 2-юми Қонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Дар 
бораи ҳокимияти маҳаллии давлатӣ» қарор мекунам:

1. Ҷабборов Ботир Шукурович аз 20-уми ноябри соли 2020 ҳокими ноҳияи 
Ургут таъин карда шавад.

2. Қарори мазкурро ба тасдиқи Шӯрои намояндагони халқи ноҳияи Нарпай 
дохил кунанд.

Ҳокими вилоят Э. ТУРДИМОВ
20-уми ноябри соли 2020

№ 50-Ққ

ДАР СЕССИЯҲОИ 
ҒАЙРИНАВБАТӢ МАСЪАЛАҲОИ 
ТАШКИЛӢ ДИДА ШУДАНД

Рӯзи 21-уми ноябр дар ҳокимияти ноҳияи Нарпай 
сессияи ғайринавбатии Шӯрои намояндагони халқи 
ноҳия баргузор гардид.

Дар сессия ҳокими вилоят Э. Турдимов дар бораи 
корҳое, ки барои ривоҷдиҳии иҷтимоӣ- иқтисодии ноҳия 
амалӣ шудаанд ва вазифаҳои оянда ҳарф зад.

Дар ноҳия барои моҳҳои январ- октябри соли равон 
61,5 миллиард сӯмина даромади буҷет муайян гардида, 
дар амал пардохти 67,3 миллиард сӯмина таъмин карда 
шудааст. Вале нақшаҳои пешбинишуда (прогноз)-и даро-
маде, ки аз шахсони ҷисмонӣ гирифта мешаванд, фои-
дае, ки шахсони юридикӣ медиҳанд, андозҳои молу мулк 
ва истифода аз захираҳои зеризаминӣ иҷро нашудаанд.

Ҳокими вилоят дар бораи вазифаҳое, ки дар назди 
мутасаддиёни ноҳия ва намояндагони халқ истодаанд, 
низ сухан гуфт. Аз ҷумла, таъкид кард, ки корҳо роҷеъ 
ба бизнеси хурд ва тадбиркорӣ, минтақаҳои хурди са-
ноатӣ ва содироти маҳсулот ба бозорҳои хориҷа хеле 
бисёранд. Инчунин, худро бо шуғле банд кардани аҳолӣ, 
дар ин самт масъалаи самаранок истифода бурдани 
заминҳои наздиҳавлигӣ ба эътирози барҳақи ҳокими 
вилоят сабаб шуданд.

Дар сессия Ботир Ҷабборов, ки аз соли 2017 ин ҷониб 
ҳокими ноҳияи Нарпай буд, аз сабаби ба кори дигар 
гузаштанаш аз вазифаи ҳокими ноҳия сабукдӯш гардид.

Шерзод Раҳмонов иҷрокунандаи вазифаи ҳокими 
ноҳия тасдиқ карда шуд.

***
Ҳамон рӯз дар ҳокимияти ноҳияи Ургут низ сесси-

яи ғайринавбатии Шӯрои намояндагони халқи ноҳия 
баргузор гардид.

Ҳокими вилоят Э. Турдимов дар бораи корҳое, ки 
барои ривоҷдиҳии иҷтимоӣ- иқтисодии ноҳия амалӣ 
шудаанд ва саҳву норасоиҳое, ки роҳбарияти ноҳия ба 
онҳо роҳ додааст, ҳарф зад. Аз ҷумла, таъкид кард, ки 
М. Турдиев ҳангоми иҷрои вазифаи ҳокими ноҳия дар 
аввали фаъолияти худ ба як қатор натиҷаҳои мусбӣ 
муваффақ шуд. Вале сипас сарфи назар аз он ки донишу 
таҷрибаи кофӣ дошт, дар фаъолияти ӯ ҳолатҳои манфие 
чун беэътиборӣ ва ба вазифаҳои гузошташуда муноси-
бати рӯякӣ пайдо гардида, сари як мақсад муттаҳид ва 
сафарбар кардани фаъолони ноҳия суст шуд. Ин дар 
навбати худ суръати инкишофи иҷтимоӣ- иқтисодии 
ноҳияро кам кард.

Мисол, аз 189,2 ҳазор нафар аҳолии ба меҳнат лаёқат-
манд 21,6 ҳазор нафари онҳо бекор ва дараҷаи бекорӣ 
11,4 фоизро ташкил мекунад.

Ноҳияи Ургут аз рӯйи нишондиҳандаи ба таълими 
олӣ дохил шудани хатмкунандагони мактабҳо дар вилоят 
дар ҷойи охирини 16-ум аст. Аз 7312 нафар хатмкунан-
дагони мактабҳои ноҳия 346 нафарашон (4,7 фоиз) ба 
донишҷӯй шудаанд.

Аз 143 мактаб 125-то ё ки 87,4 фоизи онҳо ба шаба-
каи интернетӣ пайваст нашудаанд. Ноҳия ба 217 нафар 

омӯзгор эҳтиёҷ дорад.
– Дар асл ҳалли ҳар як муаммое, ки гуфтем, дар дасти 

худамон аст, – гуфт ҷонишини раиси Шӯрои намояндаго-
ни халқи ноҳия Сурайё Аҳмадова. – Барои ин роҳбарони 
соҳаҳо масъулиятро ҳис карда, корро дар асоси талаби 
имрӯза бояд ташкил кунанд.

Мисол, ҳоло ҳар як мактаби вилоят бо муассисаи 
таълими олӣ робитаро ба роҳ мемонад. Ғайр аз ин, дар 
деҳаҳои калоне чун Ғӯс ва Ӯрамас дар рӯзҳои муайяни 
ҳафта қабули духтурони соҳибтаҷриба ташкил карда 
мешавад.

Дар инкишофи иҷтимоӣ- иқтисодии ноҳия намоян-
дагони халқ ҳам мавқеи алоҳида доранд. Бинобар ин, 
ҳар рӯзи ҷумъаи ҳафта рӯзи кор бо намояндагони халқ 
муайян гардид. Ҳамин тавр дар ҳар як ҳавза, деҳа ва 
маҳалла назорати намояндагони халқ ба роҳ гузошта 
мешавад.

Дар сессия Мамадҷон Турдиев аз вазифаи ҳокими 
ноҳия озод карда шуд. Ботир Ҷабборовро ҳокими ноҳияи 
Ургут тасдиқ карданд.

***
Дирӯз дар ҳокимияти ноҳияи Каттақӯрғон низ сес-

сияи ғайринавбатии Шӯрои намояндагони халқи ноҳия 
доир гардид. Дар сессия ҳокими вилоят Э.Турдимов, 
вакилони ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамоатӣ, депутатҳо 
иштирок карданд.

Ба сухан баромадагон доир ба салоҳияти иқтисодии 
ноҳияи Каттақӯрғон ҳарф заданд. Зикр гашт, ки солҳои 
охир дар ҳудуди ноҳия корҳои зиёди бунёдкорӣ амалӣ 
гардиданд ва дар доираи барномаҳои давлатӣ чораби-
ниҳои муҳим андешида мешаванд.

Дар идомаи кори сессия масъалаи ташкилӣ дида шуд.
Аз тарафи депутатҳо номзади Насриддинов Ҷамшед 

Тӯлқинович чун иҷрокунандаи вазифаи ҳокими ноҳия 
тасдиқ гардид. Бояд гуфт, ки Ҷ.Насриддинов то ҳол чун 
ҷонишини сарвари Садорати хоҷагии қишлоқи вилоят 
адои вазифа мекард.

 ķААНҶУМАНИ МАТБУОТӢНҶУМАНИ МАТБУОТӢ

Об масъалаи ҳалкунандаи 
тақдири ояндаамон мешавад

 E Ҷамшеди АСРОР, 
Аксбардор Ҳусайн ЭЛТОЕВ

Дирӯз дар Хонаи матбуоти вилоят бахши-
да ба ҳолати дар солҳои 2021–2023 аз ҳисоби 
маблағи буҷаи давлатӣ дар вилоят бунёд кар-
дани объектҳои ирригатсионӣ- мелиоративӣ, 
реконструксиякунонӣ, дар ривоҷдиҳии хоҷа-
гии қишлоқ ҷоринамоии технологияҳои об-
сарфакунанда, иҷрои вазифаҳо дар ин бобат 
ва хабардоркунӣ аз навиди соҳа анҷумани 
матбуотӣ баргузор гардид. Дар анҷуман роҳ-
бар ва вакилони Садорати ҳавзаи сохторҳои 
ирригатсиони (СҲСИ) – и «Зарафшон» ишти-
рок карданд.

Тадбирро раиси шӯъбаи вилоятии Иттиҳо-
ди эҷодии журналистони Ӯзбекистон Фармон 
Тошев кушод.

Сарвари СҲСИ «Зарафшон» Фарҳод Раҷабов 
дар баромади худ асосан дар бораи бо об кафо-
латнок таъмин кардани истеъмолгарони об, 
ҳангоми ҳифзи хуби сохторҳои ирригатсия ва 
мелиоратсия, корҳои сохтмонии обанборҳои 
«Булунғур», «Ақчобсой», «Анжирли» ва ғайра, 
ҳолати ҷоринамоии технологияҳои обсарфа-
кунанда дар ривоҷи хоҷагии қишлоқи вилоят, 
тадбирҳои гузаронидашудаи мелиоративӣ, ре-

конструксияи сохтори каналҳо ва ҷӯйи бетонӣ 
(лоток), азхудкунии майдонҳои нави корам, 
норасоии об дар минтақа ва ғайра ҳарф зад.

Таъкид гардид, ки ҳавза дар асоси фар-
мон, қарор ва нишондодҳои ба соҳа дахлдо-
ри ҳукумат назди худ вазифаҳои аниқ пеш 
гузоштааст. Дар соли 2021 корҳои сохтмонии 
обанборҳои «Булунғур» (ҳаҷми зарфияташ 100 
миллион метри мукааб) ва «Ақчобсой» (зинаи 
дуввум) ба анҷом мерасад. Сохтмони обанбори 
«Анҷирли»-и ноҳияи Нуробод оғоз мешавад.

Ба ғайр аз ин, дар соли оянда 219 километр 
канал, 44,4 километр сохтори ҷӯйҳои бетонӣ 
реконструксия мегарданд, 4 адад чоҳи обкашӣ, 
3 иншооти гидротехникӣ сохта мешавад.

Дар оянда роҳи ягонаи қонеъгардонӣ бо об 
дар истифодабарии илмии об-васеъ ҷорӣ кар-
дани технологияҳои обсарфкунанда мебошад.

Дар вилоятамон солҳои охир барои бо 
истифодаи технологияҳои обсарфакунанда 
ташкил кардани обёрии майдонҳои кишт эъ-
тибори ҷудогона дода мешавад.

Бе об ҳаёт нест ва он масъалаи ҳалкунан-
даи тақдири ояндаамон мебошад.

Дар поёни тадбир роҳбару мутахассисони 
ҳавза ба саволҳои журналистон ва блогерҳо 
посух доданд.

Имсол барои санҷидани омода-
гии мактабҳо ба мавсими тирамоҳу 
зимистони солҳои 2020–2021 гурӯҳҳои 
корӣ ташкил карда шуда, фаъолияти 
ҳар як мактаб омӯхта мешавад.

Вазифаи гурӯҳ аввал ба вазъи 
мактабҳо назар афканда, сипас ба-
рои онҳо шароити хубро фароҳам 
овардан аст. Аммо баъзе мактабҳое 
ҳастанд, ки шароити хуб доранду аз 
он дуруст истифода бурда наметаво-
нанд. Баъзеҳояшон пас аз омӯхтани 
«коммисия» ба тарафи нағз рӯ ова-
ранд, ба гурӯҳе ин чорабиниҳо низ 
таъсир намекунад.

«Дар бораи фармону қарорҳо, 
оиди рушди соҳаи таълим ки ба қа-
рибӣ аз тарафи Президентамон имзо 
гардидаанд», чӣ гуфта метавонед?

Мо бо чунин суол ба директор ва 
ҷонишинҳои мактабҳои рақамҳои 13, 
53-и шаҳри Самарқанд, 33-и ноҳияи 
Ҷомбой, 4, 20, 61-и ноҳияи Булунғур 
муроҷиат кардем. Афсӯс, ки онҳо 
ба саволи мо ҷавоб дода натавони-
станд. Мо нагуфтем, ки дар ин ё он 
банди фармони Президент чӣ гуфта 
шудааст? Дар шабакаҳои интернету 
торномаҳо дар ин бора 24 соат сӯҳ-
бат мекунанду баҳсу мунозараҳо ба 
миён меояд. Наход онҳо ба ҳамаи ин 

бефарқ бошанд?
Дар баъзе мактабҳо, директор ва 

ҷонишинҳои онҳо, аз ҷумла дар мак-
табҳои рақамҳои 53, 65, 31, 74, 75-и 
шаҳри Самарқанд, 3, 4, 14, 53, 61, 71-и 
ноҳияи

Булунғур ва мактаби рақами 33-и 
ноҳияи Ҷомбой аз оғози соли хониши 
ҷорӣ то ҳол як соат ҳам ба таҳлили 
дарс надаромадани масъулон маълум 
гардид. Дар асл, ҳафтае 4 маротиба 
таҳлил кардани дарс ӯҳдадории онҳо 

мебошад.
Натиҷаи чунин лоқайдӣ аст, ки 

аз ин мактабҳо як ё ду нафар хатм-
кунандагон ба муассисаҳои таълими 
олӣ дохил мешаванд.

Инчунин, ҳангоми санҷиши мак-
табҳо гурӯҳ ба давомоти хонандагон 
низ таваҷҷӯҳ карда, ба тарзи рафти 
хониши онлайну оффлайн шинос 
шуданд.

Барои бартарафсозии тамоми 
камбудиҳое ки ба назар расиданд, 
баробари аз ҷиҳати амалӣ кӯмак расо-
нидан, огоҳӣ дода шуд. Ба директору 
ҷонишинҳои мактабҳо маҷбурияти 
лавозим фаҳмонида шуд ва ба ҳо-
латҳои лоқайдӣ хотима додан таъ-
кид гардид.

Корҳои омӯзишӣ дар мактабҳо 
идома медиҳад.

 K Хизмати ахбори Садорати  
таълими халқи вилояти 

Самарқанд.

Оё масъулон аз мазмуну 
моҳияти фармонҳо бохабаранд?



25-УМИ НОЯБРИ СОЛИ 2020, ЧОРШАНБЕ OvoziSamarqand   @ovozisamarqand   @OvoziSamarqand
№88
(3005)2

Муаммоҳои 
экологӣ ва ҳаёти 
минбаъдаи мо

Китобҳои профессори таърихи умумиҷаҳонии 
Университети яҳудӣ дар Исроил Ювал Ной Харори 
«Sapiens таърихи мухтасари инсоният» ва «Homo gens 
таърихи мухтасари оянда» маъруфу машҳур аст. Он 
ба бестселлери умумиҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва ба 50 
забони халқҳои дунё тарҷима шудааст. Билл Гейтс 
онро «яке аз даҳ китобе аст, ки ман ба ҷазираи беодам 
бо худ мегирифтам» гуфтааст. Ҳоло мо аз боби 18-уми 
китоби аввал, ки «Инқилоби муттасил» ном дорад, 
пораеро ба диққати хонандагони рӯзнома ҳавола 
менамоем.

Муаммоҳои экологӣ, ҳатто масъалаи мавҷудияти худи Homo 
Sapiens- ро зери савол мегузорад. Гармшавии ҷаҳонӣ, обшавии 
пиряхҳо, баландшавии сатҳи уқёнусҳо, ифлосшавии муҳиту атроф 
Заминро ба ҷойи меҳмонбадбин ва худи намуди мо ҳам табдил ме-
диҳад. Дар оянда моро мубориза барои зинда мондани худ – байни 
технологияи инсоният ва ба вуҷуд омадани катастрофаҳои таби-
ие, ки бо туфайли худи мо ба амал меоянд, интизор аст. Одамон 
бо тамоми иқтидор бо ҳодисаҳо мубриза мебаранд ва системаи 
экологиро ба фоида ва нозу нузҳои худ тобеъ сохта, бо ин роҳ боз 
ҳам таъсири ғайриасосӣ ва даҳшатноки онро даъват менамоянд. 
Назорати он танҳо бо ёрии гузаронидани таҷрибаҳои боз ҳам сахт 
аз болои системаи экологӣ муяссар мегардад, ки онҳо танҳо беса-
русомониро пурзӯр мегардонанд.

Ин ҳолатро бисёриҳо «нобудсозии табиат» мегӯянд. Вале ин 
нобудкунӣ не, ин тағйирёбӣ аст. Табиатро нобуд кардан мумкин 
нест. Аз рӯйи принсип табиат вайрон намешавад. 65 миллион сол 
пеш астероид динозаврҳоро нобуд намуд, вале барои ҳайвоноти 
ширхӯра ба ҳаёт роҳхат дод. Ҳоло инсоният бисёр намудҳоро маҳв 
месозад ва шояд, охиру охирон худро низ нест кунад. Аммо орга-
низмҳои дигар дар ин ҳолат нашъунамо меёбанд. Масалан, муш 
ва нонхӯракҳо, умуман, тантана мекунанд. Ин мавҷудоти ба ҳаёт 
тобовар, бемуҳобот аз зери харобаҳои дудкардаистодаи ядроии 
Армагедон хушҳолона хазида мебароянд ва тайёранд, ки ДНК-и 
худро боз барои давом додан диҳанд. Боз 65 миллион сол мегузарад 
ва шояд, мушҳои ақлнок бо мамнуният бесарусомониҳои ташкил-
кардаи одамизодро, чӣ хеле ки мо аз он астероиди нобудсохтаи 
динозаврҳо миннатдорем, ба ёд оранд.

Вале сапиенсҳо ҳоло умуман пурсамар бордор ва зиёд мешаванд. 
Аз давраи инқилоби саноатӣ аҳолии рӯйи Замин зиёд мегардад. 
Соли 1700 мо 700 миллион нафар будем; дар соли 1800–950 миллион, 
дар соли 1900-ум ин рақам қариб ду баробар зиёд – 1,6 миллиард 
шуд. Дар садсолаи минбаъда бошад, се маротиба – 6 миллиард дар 
соли 2000-ум ва дар ҳоли ҳозир қариб 7 миллиард нафар сапиенсҳо 
зиндагонӣ мекунанд.

 K Таҳияи ва тарҷимаи Б.ҶУМЪАЕВ

 ķННУҚТАИ НАЗАРУҚТАИ НАЗАР

Монеаҳои 
«плёнка»-гии таксиҳо 
то чӣ андоза 
самарабахшанд?

 E Муҳаббат ТЎРАБОЕВА

Маҳдудиятҳои карантин, ки дар дав-
ри пандемияи коронавирус ҷорӣ гарди-
данд, мувофиқи вазъият, зуд- зуд тағйир 
ёфта, бекор карда мешаванд. Масалан, 
туннелҳои дизинфексионӣ муддати зиёд 
истифода шуданд ва дертар бесамару 
зараровар будани онҳо аён гардида, ис-
тифодаи чунин нақбҳо боздошта шуд. 
Инчунин, ронандагоне, ки ба балони 
мошин аз чӣ сабаб пошидани маҳлули 
хлорро нафаҳмида, асабонӣ мегардиданд 
ва барои тоза кардани қатраҳои хлор, 
ки ба дигар ҷойи автомобилашон зарар 

мерасонд, бо худ панҷ- шаш литр об ги-
рифта мегаштанд, хеле осуда гардиданд.

Ба назари мо, боз як тартибе дигаре 
ҳаст, ки бояд бекор карда шавад. Ин бо 
«плёнка»-ҳое вобаста мебошад, ки дар 
мусофиркашонҳои бесамт гузошта шу-
даанд.

Чанде пеш дар телевизион лавҳаи 
танқидӣ дар бораи вайрон гардидани 
маҳдудиятҳои карантин пахш гардид. 
Вақте, ки ронандаи мусофиркашони бе-
самтро барои дар мошин нагузоштани 
садди «плёнка»-гӣ танқид карданд, ӯ 
баҳона пеш овард, ки агар «плёнка» гу-
зорад, аксари мусофирон аз нишастан 

сар мекашанд. Ин фикри ронандаро 
баҳона гуфта ҳам наметавонем. Ман 
яке аз онҳое ҳастам, ки ба чунин мусо-
фиркашонҳои садди «плёнка»-гӣ дошта 
нишастанро намехоҳам. Дар фасли то-
бистон як- ду маротиба аз хизмати чунин 
таксиҳо, ки монеаи «плёнка»-гӣ доранд, 
истифода намуда, дар онҳо вайрон гар-
дидани гардиши ҳавои даруни мошинро 
эҳсос намудам. Одам дар чунин мусо-
фиркашонҳо нафастанг мешавад. Гӯё 
ба вакум афтода бошад. Тасаввур кунед, 
ки дар чунин таксиҳо нишастан барои 
одамони гирифтори фишори хун, бе-
мориҳои дилу раг, астма то чӣ андоза 
душвор аст.

Дар тобистон тирезаи мошинро поён 
карда, ин ноқулайиро камтар бартараф 
кардан мумкин. Аммо имрӯзҳо, ки ҳаво 
сард шудааст, кушодани оинаҳо ғайри-
имкон мебошад. Шифокорон ба сифати 
профилактикаи коронавирус тез- тез ша-
мол додани хонаҳоро тавсия медиҳанд. 
Ба ин масъала аз ҳамин нуқтаи назар 
нигоҳ кунем, дар кабинаи автомобилҳои 
садди «плёнка»-гӣ ё пластикӣ дошта оё 
гардиши ҳаворо ташкил карда метаво-
нем? Фараз кардем, ки дар нишастгоҳи 
қафои мошин ду мусофир нишастаанд 
ва яке аз онҳо аз инфексияи коронавирус 
зарар дидааст. Магар чунин муҳит эҳти-
моли сирояти вирусро зиёд намекунад? 
Дар чунин шароит ду- се соат роҳ гар-
данд, вазъият боз ҳам мураккабтар хоҳад 
шуд. Худо накардаву вирус дар «плёнка» 
ё плас тик бошад, чӣ мешавад?

Худ аз худ савол ба миён меояд: вақ-
те, ки миллионҳо нафар шаҳрвандони 
мо дар автомошинаҳои шахсии худ 4–5 
нафар шуда, бемалол ҳаракат мекунанд, 
дар нақлиёти ҷамоатӣ 15–20 нафар ва 
беш аз он мусофирон менишинанд, дар 
мусофиркашонҳои бесамт гузоштани 
садди «плёнка»-гӣ ва пластикӣ (агар без-
арар бошанд ҳам) дар пешгирии сирояти 
коронавирус чӣ гуна аҳамият доранд?

Парвариши 
дарахти себ
 E Шавкат НАРЗИҚУЛОВ,  
агроном аз маҳаллаи Гармакҳои 
шаҳри Самарқанд

Себ аз фоиданоктарин меваҳо ба ҳи-
соб меравад. Агар одам рӯзе 1–2 дона себ 
истеъмол кунад, организм бо витамин 
ва микроэлементҳои зарурӣ таъмин ме-
гардад. Дарахти себро хуб парвариш ку-
нанд, ҳосилдорӣ зиёд ва меваҳо хуштаъм 
мешавад.

Ба дарахти себ ҳам, нуриҳои мине-
ралӣ чун азот, фосфор, калий ва дигар 
микроэлементҳо дода мешавад. Охирҳои 

фасли тирамоҳ ба замин фосфор (ам-
мофос, суперфосфат), нурии калийдор 
андохта, ба хок омехта кардан аз фоида 
холӣ нест. Нуриҳои азотдор, яъне сели-
траи аммиакдор, аммоний сулфат, кар-
бомид, дар баҳор ва ё сари тобистон дода 
мешавад.

Ба ҳосилдорӣ нигоҳ карда, нурӣ до-
дан лозим. Аммо бисёриҳо ба ин амал на-
мекунанд. Нуриҳои фосфордорро ба ҳар 
як гектар ба миқдори 300–500 килограмм, 
калийдорро ба миқдори 100–150 кило-
рамм ва азотдорро ба миқдори 200–300 
килограмм додан лозим.

 ķШШАРҲИ ФАРМОНАРҲИ ФАРМОН

Як қатор корхонаву муассисаҳо 
ба сектори хусусӣ фурӯхта мешавад

Бо мақсади тезонидани татбиқи усулҳои муосири идоракунӣ дар корхонаҳо бо иштироки давлат, ки 
ба истеъмолгар нигаронда шудааст, тамоюлҳои рӯшод, шаффоф ва бозоргонӣ, зиёд кардани даромад аз 
ҳисоби кам кардани арзиши аслӣ, фароҳам овардани имкониятҳои васеъ барои иштирок дар раванди ис-
лоҳоти сармояи хусусӣ, коҳиш додани иштироки давлат дар иқтисодиёт ва минбаъд беҳтар намудани 
муҳити рақобат Фармони Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Дар бораи чораҳо оид ба ислоҳсозии бо-
суръати корхонаҳо бо иштироки давлат ва хусусигардонии активҳои давлатӣ» имзо гардид.  

МУВОФИҚИ ФАРМОН
 Рӯйхати корхонаҳои калони давлатӣ ва ит-
тиҳодияҳои хоҷагидорӣ, ки бояд тағйир дода 
шаванд;
 Рӯйхати корхонаҳо бо иштироки давлат, ки 
дар онҳо идоракунии корпоративӣ ва аудити 
молиявӣ татбиқ карда, самаранокии амалиётӣ 
баланд мешаванд;
 Рӯйхати активҳои давлатӣ, ки ба савдоҳои 
оммавӣ тавассути барномаҳои мақсадноки омо-
дагии пеш аз хусусигардонӣ ва баланд бардо-
штани ҷаззобияти сармоягузорӣ гузошта шуда-
анд;
 Рӯйхати корхонаҳое, ки саҳмияҳои (ҳис-
саҳои) давлатии онҳо пурра ба бахши хусусӣ та-
вассути савдоҳои оммавӣ фурӯхта мешаванд; 

 Рӯйхати объектҳои ғайриманқули амволи 
давлатӣ, ки ба бахши хусусӣ фурӯхта мешаванд, 
тасдиқ карда шуд.

 Дар асоси фармон 32 адад корхонаҳои кало-
ни давлатӣ ва иттиҳодияҳои хоҷагидорӣ трас-
форматсия карда шуд. 15 объекти ғайриманқу-
ли амволи давлатӣ ба сектори хусусӣ фурӯхта 
мешавад.

 Харидорони активҳои давлатӣ тибқи тарти-
би муқаррарнамудаи қонунгузорӣ метавонанд 
пардохтро ба шарти қисм- қисм супоранд.

 ИНЧУНИН, БО ФАРМОН:
 274 корхонаҳое, ки саҳми давлат ҳаст;
 109 газета, нашриёт ва маҷаллаҳо;
 26 корхонаҳои технологияи ахборӣ ва мар-
казҳои хизматрасонии компутерӣ;
 27 муассисаҳои тиббии соҳаи рушдёфтаи сек-
тори хусусӣ;  
 12 корхонаҳои саноатии равған;  
 31 корхонаи вино ва савдои шароб пурра та-
вассути савдои оммавӣ ба бахши хусусӣ фурӯх-
та мешаванд.

 ТО 1-УМИ ЯНВАРИ СОЛИ 2021: 
 рӯйхат ва «харитаҳои роҳ»-и пасандозҳо (за-
хираҳои давлатӣ), ки мутобиқи стандартҳои 
байналмилалӣ аз нав арзёбӣ карда мешаванд, 
тасдиқ карда мешавад;
 тартиби ягонаи унификатсияи расмиёти сав-
до дар платформаи ягонаи электронии савдо ва 
дар заминаи он ба роҳ мондани таъминоти бар-
номавии такмилдодашудаи бо мақомоти дав-
латӣ якҷояшуда тасдиқ мегардад.

КИҲО ДАР 
ПАРДОХТИ 
ХИЗМАТҲОИ 
КОММУНАЛӢ 
ИМТИЁЗ ДОРАНД?

ИНҲО ҲАР МОҲ БАРОИ ПАРДОХТИ МУЗДИ 
ХИЗМАТҲОИ ХОҶАГИИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛӢ 
ҶУБРОНПУЛӢ (КОМПЕНСАТСИЯ) МЕГИРАНД:

Ногироён ва иштирокчиёни 
ҷанги солҳои 1941—1945

ба миқдори 50 фоизи миқдори 
базавии ҳисоби пенсия.

 O Ногироён ва иштирокчиёни ҷанги 
солҳои 1941—1945, инчунин, шахсоне, 
ки ба онҳо баробар карда шудаанд; 

 O нафақахӯрони танҳо, ки ба 
нигоҳубини дигарон ниёз доранд;

 O Қаҳрамонони Иттифоқи Советӣ, 
Қаҳрамонони Меҳнати сотсиалистӣ ва 
шахсоне, ки бо ҳар се дараҷаи нишони 
«Шараф» мукофотонида шудаанд;

 O собиқ маҳбасони ноболиғи 
конслагерҳои фашистӣ;

 O шаҳрвандоне, ки дар даври муҳосираи 
шаҳри Ленинград кор кардаанд; 

 O ногироёни гурӯҳи I-уми аз рӯйи 
қобилияти биноӣ;

 O шаҳрвандон дар садамаи Стансияи 
барқи атомии Чернобил ҷабрдида;

 O шахсони синни нафақа, ки дар майдонҳои 
озмоиши ядроӣ ва дигар объектҳои 
радиатсионӣ адои хизмати ҳарбӣ намудаанд 

ба миқдори 45 фоизи миқдори 
базавии ҳисоби пенсия.

Шахсоне, ки дар ҷанги солҳои 1941-1945 
дар ақибгоҳи фронт меҳнат кардаанд

ба миқдори 25 фоизи 
миқдори базавии ҳисоби пенсия.

ЯК ФАКТ

Бино ба ҳолати 1-уми октябри соли 2020 адади чорвои 
калони шохдори вилояти Самарқанд ба 1586 ҳазор сар 
расид. Нисбат ба даври муттаносиби соли 2019 адади 
чорвои шохдор дар хоҷагиҳои тоифаҳои гуногун ба 2,6 
ҳазор сар (0,2 фоиз) афзудааст. 94,8 фоизи чорвои 
шохдор ба ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ (ёрирасони шахсӣ) 
рост меояд. 
Бештар дар ноҳияҳои Пастдарғам (183,7 ҳазор сар), 
Ургут (181,5 ҳазор сар), Каттақӯрғон (140,7 ҳазор 
сар), Иштихон (128,5 ҳазор сар) чорвои калони шохдор 
мепоянд. 
Хизмати ахбори Садорати статистикаи вилоят.

 ķББОҒДОРӢОҒДОРӢ
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Маблағи ин конпенсатсияҳо Маблағи ин конпенсатсияҳо 
ҳангоми пардохти музди ҳангоми пардохти музди 
меҳнат (пенсияҳо, нафақаҳо) меҳнат (пенсияҳо, нафақаҳо) 
супорида мешавад.супорида мешавад.

Ҳоло миқдори базавии Ҳоло миқдори базавии 
ҳисоби пенсия – 262 470 сӯм.ҳисоби пенсия – 262 470 сӯм.
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 ķББ А МУНОСИБАТИ А МУНОСИБАТИ 105105--СОЛАГИИ ШОИР ҲАБИБ ЮСУФӢСОЛАГИИ ШОИР ҲАБИБ ЮСУФӢ

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта).
Юсуфӣ аз ин саволҳои беҷою пурғаши 

зани хавоспарида дилтанг шу два бо чаш-
мони нимкофу ҳайратзада ба ӯ нигарист.

– Ҳайрон нашав, додарам, – ин ҳолати 
ӯро дарк карда гуфт зан. – Намебинӣ, ки 
осмони ин ҷо дигар асту осмони зодгоҳи 
ту дигар. Ватан он ҷо аст, ки хуни но-
фат рехта бошад… Худо хайри шумоёнро 
диҳад… Хонаи ҷанг сӯзад… Вай ҳамаро 
дарбадар кард, ҳамаро ғусамарг кард… 
Зан инро гуфта оҳи бадард кашид ва 
ларзон- ларзон ба пеш ҳаракат кард.

Юсуфӣ ба дасти рост давр хӯрд ва аз 
пул гузашта ҷониби қалъаи инженерӣ  
роҳ гирифт. Шояд аз ошуфтагии хотир 
ва ё дар асл буд, ки ин ҷо бисёр таъми-
роту ёдгориҳоеро, ки як вақтҳо шукӯҳи 
ин минтақа буданд, надид ва нашинохт, 
онҳо гӯё ба олами дигаре омехта буданд. 
Роҳравон хаёл меварзид: «Ту зан, ба гир-
доби ҷанг, ба гирдоби махуфи кулфат 
печидаӣ, ақлат тира ва афкорат парешон 
шудааст. Он қадар мушавваш гаштаӣ, ки 
ҳам аз худ ва ҳам аз ватани хеш безор шу-
даӣ. Ин бӯҳрони ноумедӣ туро сиёҳпӯш 
кардааст, дасту дилатро аз ҳамаи умедҳои 
оянда шуста аст. Агар тавонӣ, боз каме 
тоқат кун, боз каме… Мо на танҳо ба 
муқобили фашизм меҷангем, балки ба 
хотири он меҷангем, ки разолатро несту 
нобуд кунем ва худо кунад, ки баъд аз 
ҷанг дар рӯи замин ҳаёти инсонӣ, ҳаёти 
шарофатнок ва ҳақгӯӣ баргузор шавад. 
Саранҷом Юсуфӣ шеъри ба тозагӣ на-
виштаашро зери лаб зам- зама кард:

Зиндагӣ ҷои хомӯшӣ набувад,
Дил, биё ҷӯш зан,
Мубориз бош!
Бе ҳамин бахту дилхушӣ набувад,
Дил, биё ҷӯш зан,
Мубориз бош!
Хомӯшӣ касби мурдагон бошад,
Дил, биё ҷӯш зан,
Мубориз бош!
Ин қадар ин ҳаёт зебо аст,
Чашм аз диданаш нагардад сер,
Душмани инчунин ҳаёти нағз
Кист? Охир, бидеҳ ба ман шамшер!
Юсуфӣ соли 1940 бо тавсияи Сад-

риддин Айнӣ ба шӯъбаи ленинградии 
нашриёти давлатии Тоҷикистон ба кор 
даъват шуда буд. Ин шӯъба як қатор ки-
тобҳои тоҷикӣ, аз ҷумла тарҷумаҳои 
баъзе асарҳо, мунтахаби «Шоҳнома»-и 
Фирдавсӣ ва китобҳои дарсии тоҷикиро 
нашр мекард. Дар тӯли як сол вай дар 
ин маркази тамаддун нафақат бо корҳои 
ноширӣ саргарм буд, балки фурсате пай-
до карда, шаҳри се инқилоб, шаҳри сар-
бозон, донишмандон, шаҳри бандарҳои 
обиро саросар дида, аз чеҳра ва тақдири 
он огоҳ шуда буд.

Юсуфӣ мушоҳида кард, ки ба хотири 
фиреби нишони зарбаи фашистон рӯи 
бисёр обидаҳо пардаи хокистарӣ кашида, 
аз назар пинҳон доштаанд. Бисёр муҷас-
самаҳоро аз ҷо гирифта пинҳон кардаанд. 
Дар саросари гумбаду бомҳои зарандуди 
калисоҳо тӯри сабзу норинҷӣ кашида, 
аз нигоҳи каргасҳои фашистӣ пинҳон 
сохтаанд.

Ҳанӯз ҳаво торик нашуда, Юсуфӣ ба 
мавқеи ҷангии худ баргашт.

– Чи тавр, лейтенанти калон, занги 
дилро тоза карда омадед? – ӯро истиқбол 
гирифта пурсид Шкуретко.

– Ҳамааш хуб буд, аммо дар бозгашт бо 
зани нотавоне вохӯрда, дилам реш- реш 
шуд. Гуруснагӣ, маҳрумият ва тангдастӣ 
бечораро ба ҳадди савдозадагӣ расони-
дааст.

– Чӣ илоҷ, зиндагӣ мувофиқи муроди 
ҳама ба як минвол намечархад.

– Хуб, вазъи ҷабҳа чи тавр аст? – пур-
сид Юсуфӣ.

– Нисбатан ором, хомӯшии пеш аз 
бӯҳрон барин. Аз марказ амр расид, ки 
ягон «забон» ба даст дарорем. Ният дорам 
ҳамшаҳриат Абдулло, тирандозҳо Мака-
ров ва Сарсавадзеро ба шикор фиристам.

– Онҳо мергонҳои хубанд, дилова-
ранд. Аммо намешавад, ки худи «забон» 
бо даҳони воз ҷониби хандақи мо омада, 
ба дом гирифтор шавад? – кунҷковона ба 
рӯи Шкуретко нигариста гуфт Юсуфӣ.

– Шумо чӣ мегӯед?! Немисҳоро даҳо-
няла гумон кардед? – аз ин саволи ғайри 
чашмдошти Юсуфӣ ҳайрон монда пурсид 
Шкуретко.

– Ман ин тавр гумон намекунам, дӯ-
стам. Бале, душман маккор аст. Дар мо 
мегӯянд: душманат гар пашша бошад, 
камтар аз филаш мадон. Аммо душманро 
бо шакар куштан даркор аст, ба ғафлат 
гирифта, саркӯб кардан лозим аст.

– Чӣ тавр? Чи ҳиллае пешниҳод меку-
нед? – ба чеҳраи Юсуфӣ имдодталабона 
нигариста пурсид Шкуретко.

– Ҳиллааш дар халтаи «Сеҳрнок»-и 
ман аст, – хандида ҷавоб дод Юсуфӣ.

– Наход?! Ку, онро кушоед, – бо шитоб 
гуфт Шкуретко.

Вақте ки Юсуфӣ сафархалтаашро боз 
карда, аз он сурати ҳаҷвшудаи Гитлерро 
дар тиккаи карбосӣ ба андозаи 3×4 метр 
берун оварда, рӯи фарш густурд, аз та-
аҷҷуб чашмони муовини сиёсӣ нимкоф 
шуданд.

– Ин «ҳазрат»-и фюрер- ку! Пеши мо 
барои санҷиш омаданд магар?! – бо хан-
даи кинояомез гуфт Шкуретко.

– Акси амирулҷаҳолатро барои ома-
дани нукарҳои хунасояш ба аёдати ӯ 
истифода мебарем. Чорчӯбае сохта, ин 
тиккаро дар он насб мекунем ва аз сангар 
боло бардошта, ба намоиш мегузорем. 
Ана баъд тамошо мекунед, ки чӣ меша-
вад.

– Валло, ки фиреби хуб аст. Таваккал 
кардан даркор, – ба ваҷд омада гуфт му-
овини сиёсӣ.

– Фаромӯш накунед, ки ин амали яке 
аз рассомони машҳури ҳаҷвнигори мам-
лакатамон аст.

– Агар ғалат накунам, ба қалами Голба 
тааллуқ дорад. Ҳаҷвияҳои ӯро танкчиён 
дар сипари танкҳои худ часпондаанд.

– Бале аз ҳамон кас. Ман имрӯз барои 
шиносоӣ бо эшон шарафёб шудам. Ин 
расмро ба камина ҳадя карданд.

Ҳаво торик нашуда, расмро болои хан-
дақи Юсуфӣ бардоштанд. Ба се нафар 
мерганҳо амр дода шуд, ки баъди фаро 
расидани торикӣ лиқоби сафед пӯшида 
аз сангар пештар раванду зери буттаҳо 
пинҳон шаванд ва ҷузъитарин ҳаракати 
душманро таъқиб намоянд. Баъди он ки 
сурати «фюрер» намоён шуд, аввал аз 
хандақҳои душман садои ханда ба гӯш 
расид. Сипас якбора хомӯшӣ ҳукмрон 
гардид, фашистон майна об мекарданд, 
ки дар ин ҳолат чи гуна рафтор кунанд: 
ба ҷониби фюрери худ тир кушоянд ё 
эҳтироми ӯро ба ҷо оранд. Аммо ба кар-
бос тири душман чи таъсире ҳам мекард? 
Вай аз байни матои тунук мегузашт ва ба 
сурат асаре намегузашт. Баъди он, ки аз 
шаб посе гузашт, чанд тан аз фашистони 
ба фюрер содиқ аз камингоҳи худ берун 
шуда, рӯ- рӯйи барф гаваккашон ҷониби 
чорчӯба ҳаракат карданд. 

(Давом дорад). 

Самарқанд туманидаги 3-уму-
мий ӯрта таълим мактабидан 1987 
йилда Бурхонова Манзура Шамси-
евна номига берилган А № 572688 
рақамли тўлиқсиз ўрта маълумот 
тўғрисидаги гувоҳнома йӯқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд туманидаги 3-уму-
мий ӯрта таълим мактабидан 1989 
йилда Бурхонова Манзура Шамси-
евна номига берилган  № 849952 
рақамли шаҳодатнома йӯқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд Давлат университе-
тидан 2010 йилда Хазратов Синдор 
Тухтаевич номига берилган рўйхат 
рақами № 1848, В № 490544 рақам-
ли диплом йӯқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри, Бирлик кў-
часи, 14 уй-жойнинг 12/100 қисми 
учун Салахитдинов Абдувахоб 
Абдувакилович номига берилган 
кадастр ҳужжати тўплами йўқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд тумани, Каттақўрғо-
нариқ қишлоқ фуқаролар йиғи-
ни, Юқори Хўжа-соат қишлоғида 
жойлашган уй-жой учун Хамидов 
Шариф номига берилган кадастр 
ҳужжати тўплами йўқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги Абдул-
лаев Жафар Бахруллаевич якка 
тартибдаги тадбиркори (СТИР: 
569918973) номига берилган дума-
лоқ муҳр ва бурчак тамғаси йўқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

С ам ар қ анд  т ум анид а г и 
«OHALIK GRAPES DNZ» МЧЖ ҚК 
(СТИР: 305434405) ӯз устав фон-
дини 7 697 941 428 (етти милли-
ард олти юз тўқсон етти мил-
лион тўққиз юз қирқ бир минг 
тўрт юз йигирма саккиз) сӯм 80 
тийин миқдордан 831 274 400 
(саккиз юз ўттиз бир милли-
он икки юз етмиш тўрт минг 
тўрт юз) сӯм миқдорга камайти-
ришини маълум қилади.  
 Шу муносабат билан унга 
билдириладиган барча эътироз-
лар газетада эълон чоп этилгач, 
бир ой давомида қуйидаги ман-
зилда қабул қилинади.  
 Манзил: Ӯзбекистон Респу-
бликаси, Самарқанд вилояти, Са-
марқанд тумани, Даштакиболо, 
Ангаролмос маҳалласи.

Ҷамоаи омӯзгорони мактаби таълими умумии рақами 62-и шаҳри 
Самарқанд аз вафоти омӯзгори собиқи мактаб

Муҳиба ҲАЛИМОВА
сахт андӯҳгин буда, ба пайвандон ва наздикони марҳума изҳори ҳамдардӣ менамоянд ва дуогӯи он ҳастанд, 

ки Худованд хонаи охираташонро пурнур гардонад ва барои пайвандонашон сабри ҷамил ато намояд.

Охираташон обод  бод !

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мавқеи пул ва 
танга дар давраи 
Темуриён
 E М.САЛИМОВА,  
ходими илмии мақбараи Амир Темур

Дар давраи ҳукмронии Амир Темур бори аввал бо номи 
туркӣ «танга» бо вазни 2 грамм ва динорҳои аз тилло сохташуда 
дар вазни 1,8 грамм ба муомила бароварда шудааст. Баъдтар 
тангаҳои мирӣ аз нуқра сохта шуданд. Онҳо асосан ба сифати 
муомилот, ривоҷи савдои дохила ва хориҷӣ яке аз омилҳои асосӣ 
ба ҳисоб мерафтанд. Ҳангоми сикказанӣ, яъне баровардани пул 
зарурияти худсарона нисбати истиснои «вайроншавии пул», 
барои пешгирии муомилаи пулҳои дастсохт аҳамияти калон 
додаанд. Дар он давр асосан дуто танга бароварда шудааст, ки 
ин: тангаи нуқраи 6-граммаи майда ва 1,5-грамма хурди мирӣ 
(калимаи «мирӣ» ин аз «Амир»-унвони Амир Темур гирифта 
шудааст).

Ғайр аз ин, тангаҳои хурд бо номи нимтанга дар муомила 
будааст. Барои қаноатманд гардонидани эҳтиёҷи мардум ва 
савдои яклухт дар шаҳри Самарқанд ва вилоятҳои атроф бо номи 
Амир Темур аз мис «тангаҳои фулузӣ» баровардаанд. Ин тангаҳо 
бо услуби хос: бо навиштаҷоти арабӣ, туркӣ, муғулӣ ва бурҷи 
ситораҳою «бурҷҳои бахт» аз дигар тангаҳо фарқ мекардааст. 
Одатан дар болои тангаҳои дар муомилабуда номҳои хони ҳамон 
ҳудуд бо унвони «султон» оварда шудааст.

Сиёсати пул дар давраи салтанати Амир Темур барои таъ-
миноти мунтазам бо маблағ, бой гардондани хазина ва эҳтиёҷи 
давлат хизмат кардааст.

Амалҳои одие, ки 
хушбахт мегардонад

Ҷаҳон бо ҳама аҷибияти худ баъ-
зан ҳамагонро дар ҳайрат мегузорад. 
Бисёриҳо аз навгониву фактҳои аҷи-
би дунё огоҳ мебошанд, вале фактҳое 
ҳастанд, ки барои ҳамагон аҷибтаранд. 
Агар дар хондани матлаби бисёр дилгир 
шавед, пас ҳоло мавриди корҳое, ки шу-
моро хушбахт ва болидарӯҳ месозанд, 
ҳарф мезанем.

Дар ҳақиқат, ҳамаи инсон ҳаёти хуш 
гузаронданро мепазирад, вале баъзеҳо 
намедонанд, ки чӣ гуна ҳаёташонро 
хуш гузаронанд.

1. Ҳар саҳар давидан ҳам ба сало-
матӣ ва ҳам ба хуш гузаронидани рӯз 
ба Шумо кӯмак мекунад. Барои ҳамин 
кӯшиш кунед, то ҳар саҳар каме ба да-
видан организматонро одат кунонед. 
Шумо аз иҷрои ин амал пушаймон на-
мешавед ва ҳам умри дароз ва салома-
тии дурустеро ба даст хоҳед овард.

2. Ҳеҷ чиз ва ё амали дигаре, ба ғайр 

аз саёҳат бо дӯстон дар хотироти Шумо 
қавитар боқӣ намемонад. Агар дар хона 
дилгир шуда бошед, бо дӯстони назди-
катон ба саёҳат бароед. Албатта барои 
болидарӯҳии Шумо беҳтарин тавсия 
мебошад.

3. Агар ба тамошои филм шавқ на-
дошта бошед, пас китобҳое ҳастанд, ки 
аз филмҳо дида аҷибтаранд. Дар ҳолати 
ғамгиниву бекорӣ, хондани китобҳои 
шавқовар ба рӯҳияи Шумо манфиат 
меоварад ва ҳам вақти Шуморо хуш ва 
мафкураатонро васеъ месозад.

4. Агар дар хона бисёртар дилгир 
шудед, метавонед бо дӯстон якҷоя бо-
зии футбол гузаронед. Ҳам аз дидори 
дӯстонатон шод мегардед, ҳам ба са-
ломатиатон фоидае меоваред ва ҳам 
вақтатонро хуш мегузаронед. Аз Шумо 
фақат ҳаракат зарур асту бас.

5. Магар медонед, ки бори охир кай 
ва аз ҷониби кӣ Шумо латифае шунида 

будед? Агар ба хондани китоб ҳамагон 
завқ надошта бошанд ва ё аз тамошои 
филм лаззат набаранд, албатта аз шу-
нидан ва ё дидани навори ҳазломезе 
ҳамагонро хушашон меояд.

Худ нахоҳем ҳам вуҷуди мо барои 
бартараф кардани ғаму андӯҳ ба ҳазлу 
шӯхиҳо ниёз дорад. Барои ин ба Шумо 
тамошо ва ё хондани беҳтарин лати-
фаҳои ҳаҷвиро тавсия медиҳем.

6. Аз ҳама арзишмандатарин чиз 
барои ҳар кас дар зиндагӣ оилааш ба 
шумор меравад. Оё боре бо тамоми аҳли 
оилаатон якҷоя хӯрок хурдаед ва ё сӯҳба-
те оростаед? Ҳадди ақал дар як ҳафта ё 
дар як моҳ як- ду маротиба кӯшиш кунед, 
то оилаатонро сари як миз ҷамъ оваред.

Ин, албатта меҳри тамоми аъзои 
оилаатонро ба якдигарӣ зиёд мегардо-
над ва барои ҳал намудани мушкилиҳои 
оилавӣ низ тавсияи хубе ҳаст.

 K Таҳияи ОЗОД

Бо андешаи китобҳо зинда мондам
 E Бахтиёри ҶУМЪА

Яке аз муаллифони доимии рӯзнома Баҳодур Ҷабборов аз рӯзи нахустини нашри 
газета бо мо ҳамкорӣ дорад. Ба қавле, пештар як пойи ӯ дар идораи рӯзнома буд. 
Дар тӯли сӣ сол бисёр хабару мақола, латифаву ҳикояҳои ҳаҷвии ӯ дар саҳифаҳои 
«Овози Самарқанд» чоп шудаанд. Соли 2016 хонандагони рӯзнома бо порчаҳо аз 
китоби ӯ – «Ман маҳаллатӣ» шинос шуданд.

Ҳарчанд донем, ки Баҳодур Ҷабборов ҳам-
чун мухлиси доимии рӯзнома аз ҳаёту фаъоли-
яти кормандон бохабар асту ҳамчун обуначӣ 
ҳар як шумораи онро мехонад, чанд маротиба 
ба аёдаташ рафтем. Одам, ки пир шуд, беморӣ 
гиребонгираш гардида, рафту омадаш душвор 
мешавад. Ба қарибӣ боз ҳамин хел имконияти 
мусоид фароҳам омаду мо бо шоир Асадулло 
Шукуров меҳмони хонадони Баҳодур Ҷаббо-
ров шудем.

Асаддулло Шукуров, ки китобҳои ӯро ба 
чоп тайёр мекунад, дар дил тамошои музейи 
спортии соҳибхонаро дошт.

Хушбахтона Баҳодур Ҷабборовро, ки им-
сол ба 75-умин зинаи умр қадам гузоштааст, 
бардаму бақувват дидем. Бо қомати баланд, 
тану тӯши варзишгарона ва табассуми малеҳи 
худ ба рӯйи ҳавлӣ баромада, моро пешвоз ги-
рифт. Мо бо якдигар гарму ҷушон вохӯрдиву 
аҳволпурсӣ намудем. Ӯ, ки мухлиси ашаддии 
футбол ва соҳаҳои дигари варзиш аст, бисёр 
лаҳзаҳои голро аниқу дақиқ медонад ва дар 
вақтҳои зурурӣ ному фамилияи бозингарон ва 
дастаҳоро бехато ба забон меорад, дар хонааш 
музейи спорт ташкил кардааст. Дар бораи фут-
бол ё дигар навъҳои он як ба нақл сар кунад, ӯро 
нигоҳ доштан душвор аст. Дар деҳаи Маҳаллаи 
ноҳияи Самарқанд, ки ба дунё омада, ба воя 
расидааст, маҳаллатии гузаро ба ҳисоб меравад.

Баҳодур Ҷабборов аввал моро ба назди дари 
як хонааш бурд. Дари онро кушод: хона калону 
барҳаво, рангу бор карда шудааст, вале хоп- 
холӣ. Соҳибхона шарҳ дод:

– Акнун музейро дар ин ҷо мекӯчонем.
Дарро пӯшида, моро ба сӯйи хонаи дига-

ре раҳнамоӣ кард. Дари хона қулф буд. Вале 
аз паси шишаи он машрафаи калони пуреро 
нишон дод:

– Мусаллас? – шавқмандона савол додам.
– Ҳа, 20-сола.
– Китоб чоп шавад, мекушоем, – луқма 

партофт Асадулло.

– Албатта, – тасдиқ кард соҳибхона.
Аз паси шишаи тирезаи дар бошад, ки ба 

ҳар ҳол мо сурати машрафаро аксбардорӣ кар-
дем. Ин ҷо маҳалла-дия, баъд гап ду нашавад.

Аз он ҷо Баҳодур Ҷабборов моро боз ба хо-
наи дигаре бурд. Даромада дар паси хонтахта 
нишастем. Ҳамчун маҳаллатии асил Баҳодур 
Ҷабборов аз таги миз як олам дастнавису 
китобҳои ояндаашро ба рӯйи миз баровард. 
Ба баъзеи онҳо чашми ман ҳам афтод: «Мои 
шедеври и бестселлери» («Шоҳасарҳо ва кито-
бҳои атиқаи ман»), «Кафангадо бӯл, ватангадо 
бӯлма» («Кафангадо шав, вале ватангадо на-
шав»), «Самародок или последний из Могикан» 
(«Худрӯ ё охирин аз Могикан»), «Баходурнома 
или Феномен-2» («Баҳодурнома ё беназир-2»), 
«Маҳаллатиёни шӯху шуму шаҳрошӯб», «Ман 
маҳаллатӣ», тарҷимаи «Феномен» ба забони 
ангилисӣ ва ғайра. Ҳамаи онҳо ба компутер 
ҳуруфчинӣ ва дар шакли китоб дароварда шуда 
буданд. Дар байни онҳо доир ба китоби Баҳо-
дури Ҷабборов «Феномен», ки оиди беҳамтову 
беназирии ҳофизаи одам аст, фикру мулоҳи-
заҳои хонадагон низ ҷой доштанд:

«Ман бисёр хурсандам, ки ҳамин хел 
одамони фанатҳои кори худ, 
шавқмандон ҳастанд.

Дар оянда тағйироти беҳтарин дар 
ҳамкорӣ ба соҳаи тиҷорат умедворам.

Барои шиносӣ шодам. 
Муваффақиятҳои эҷодӣ мехоҳам».

Бахтиёр ХУДОЁРОВ.

«Баҳодурака, ба шумо ташаккури 
калон!

Ман гӯё, ки дар тамоми он воқеаҳои 
дур ғӯтавар шудам. Зинда бошед, ака, 
супер! Ҳамеша ҳамин хел бошед. Ман 
доимо дар паҳлӯятон ҳастам.

Он чизҳое, ки шумо навиштед, ин 
хазинаи тиллоии футболи мо.

Танҳо ба пеш, акахон!»

Ҳикмат АБДУЛЛОЕВ,  
номазади фанҳои филология, дотсент. 

«Аҷоиб, браво!
Имконияти одам беҳудуд аст… Ва ин 

боз ғайри истеъдод ва имконияти 
худодод! Чӣ хеле, ки мегӯянд, 
боварнакунанда, вале факт… 
Миннатдорам, ба ҳайрат овардани 
ҳамзамононамонро давом диҳед. 
Ташаккур ба Шумо, Баҳодурака!»

Александр ДАВЛАТОВ,  
ходими хизматнишондодаи  
маданият, кинорежиссиёр.

«Бо қаноатмандии бузург китоби 
Баҳодур Ҷабборов «Феномен»-ро хонда 
баромадам. Китоб бо як шиштан хонда 
мешавад. Бисёр аҷоиб ва 
диққатҷалбкунанда аст. Баҳодур 
Ҷабборов одами аҷоиб аст. Ба ӯ 
саломатии мустаҳкам, бахт, омади 
молиявӣ ва комёбиҳои эҷодӣ мехоҳам!!! 
Китоб не, BEST!!!»

Духтури кардиолог В.Н.КАЗАНСЕВА.

«Вай инсони бисёр аҷоиб ва хуб аст. Ӯ 
мухлиси ашаддии ҷамоаи футболи мо аст 
ва номи тамоми бозингарони моро аз ёд 
медонад».

Ҳелена, аз Бразилия.

«Фикр мекунам, ки ин китоб 
бегуфтугӯ, на танҳо аз байни 
мухлисони футбол, балки дар байни 
одамони гуногнун ҳам хонандагони 
худро меёбад. Дар он ҳикояҳои 
саргузаштии пандомӯзи ҳаётдӯстона, 
лутфи латиф, шӯхиҳои намакин ва 
ҳатто кадом як авантуризими неки 
ҳамшаҳрии мо, донандаи беҳамтои 
статистикаи спорт ҷойгир аст. Вале аз 
ҳама асосиаш, ин китоб бори дигар 
исбот мекунад, ки забони спорт 
унверсиалӣ аст ва сарҳадро 
намедонад. Ин монанди забони 
эсперанто аст. Спорт халқҳо ва 
мамлакатҳои гуногунро ба ҳам 
мепайвандад ва чӣ хеле, ки мебинем, 
гоҳо дар вақтҳои ғайриинтизории ҳаёт 
ёрӣ мерсонад. Одам якҷоя бо муаллифи 
китоб фарёд задан мехоҳад: О спорт, ту 
– сулҳӣ!»

Анатолий ИОНЕСОВ,  
муаллифи лоиҳаи энсклопедии  

«Самаркандиана».

– Худи ман дар мактаби миёна ва дар уни-
верситет ба забони русӣ нахондаам, – сабаби 
якбора ба забони русӣ навишатани китоб-
ҳошро шарҳ дода гуфт Баҳодури Ҷабборов. 
– Вале аз куҷо ба русӣ навиштан ба хотирам 
омадааст, худам намедонам. Шояд ин забон 
маъмултар аст ва ё дар гузашта зуд ба дигар 
забонҳо тарҷима мешуд, барои ҳамин бошад, 
ки ман ба русӣ навиштаам.

Сабаби камнамоиашро пурсон шудем. 
Ӯ нақл карда, ки порсол ба ноҳияи Сӯхи 
вилояти Фарғона рафта, бемор шудааст. 18 
рӯз дар он ҷо ва ба Самарқанд омада, 28 
рӯз дар беморхонаи солимгардонии вилоят 
хобидааст.

– Ҳангоми бемори ҳатто аз забон мондам. 
Ҳама гапу корҳо бо имову ишора буд. Духту-
рон инсулт ё инфаркт шуданамро гуфтанд. 
Вале доимо ҳушу ёдам ба китобҳо банд буд. 
Шукри Худо, ки ба по хестам, боз забонам 
гӯё гашту ҳоло бо шумо сӯҳбат мекунам. Ман 
шояд бо фикри китобҳоям зинда мондам.

Асадулло Шукуров, ки ношири китобҳои 
ӯст, барои дида баромадани нусхаи аввалини 
чопии китобро супурд, ки ба зудӣ дида ба-
рояд ва барои чопаш иҷозат диҳад. Ҳангоми 
сӯҳбат маълум шуд, ки якбора се қисми ки-
тоби «Феномен»-и ӯ ба забони русӣ ва «Ман 
маҳаллатӣ» ном китобаш ба забони тоҷикӣ 
ба нашр омода мешаванд.

 E Шодон ҲАНИФ

УҚОБИ ЗАХМӢ
(Романи ҳуҷҷатӣ)
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Тарбияи маънавию 
ахлоқии ҷавонон

 E Асрориддин САМИЕВ

Худо он миллатеро сарварӣ дод,
Ки тақдираш ба дасти хеш бинвишт.
Ба он миллат сару коре надорад,
Ки деҳқонаш барои дигарон кишт.

Иқболи ЛОҲУРӢ.

Тарбияи инсони бомаънавияту хушахлоқ 
аз қадимулайём яке аз масъалаҳои асосии 
ҷомеа буд ва чунин мемонад. Зеро тарбияи 
инсони маънан рушдкарда басо кори мушкил 
ва заҳматталаб буда, меҳнат ва таҷрибаи зиёд 
талаб мекунад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки зебу зинати 
одам хирад, адаб ва ҳунар аст. Маърифат ва 
одобу ахлоқ василаест, ки фард ва ҷомеаро аз 
кулли ҳаводис ва мушкилоту яъсу ноумедиҳо 
ва дармондагиҳо наҷот диҳад. Пас бояд, ки 
ҷавонони мо ва аҳли ҷомеа дорои маърифат, 
илму фарҳанг ва ахлоқ бошанд, зеро фарҳангу 
илму ахлоқ беҳтарин аслиҳа, бузургтарин 
сармояву мағлубнопазиртарин қудратест, ки 
миллат ва ҷомеаро аз ҳама хавфу хатар нигоҳ 
медорад.

Расули гиромӣ (с) фармудаанд, ки: «Падару 
модар барои фарзанд ҷуз ахлоқи нек дигар 
мероси хубе гузошта наметавонад».

Барои дарки маънӣ, мафҳум ва фалсафаи 
худшиносӣ, қабл аз ҳама, моро зарур аст, ки ба 
умқи гузаштаи хеш ва ба таърихи пурфарозу 
пурасрори асли худ назар афканем, то бо-

шад, ки бад- ин васила битавонем роҳи имрӯзу 
фардои хешро бо фонуси фарҳангу мероси 
гаронсанги гузашта ва имрӯзаи пурифтихори 
башарият мунаввар созем.

Осори илмии гузаштагон гаронбаҳотарин 
мероси фитрии халқ аст, ки маҳз нури пурзи-
ёи он роҳи ҷомеаи башариятро барои дарки 
ҳастии хеш ва худошиносиву худшиносии 
миллӣ мунаввар месозад.

Вақти он аст, ки ҷавонони мо аҳли ҷо-
меаи худ, таърихи худро шиносанд, яъне аз 
пайи пирони хирад роҳ паймуда, адабу ҳунар 
омӯзанд.

Таҳдидҳои маънавию ахлоқии гоҳ пинҳо-
ну гоҳ ошкоро имрӯз ба дину оин ва мероси 
гаронбаҳои мо хатари ҷиддӣ мерасонанд. 
Онҳо гоҳо ба урфу одат ва қадриятҳои милли-
амон бо назари паст нигоҳ карда, нишонаҳои 
ақибмондаи ҷамъиятӣ мешуморанд ва онро 
бо маданияти оммавии худ омехта карданӣ 
мешаванд.

Дар натиҷаи бо суръати баланд тараққӣ 
намудани илму техникаи ҳозиразамон ва 
ба вуҷуд омадани ҷараёни глобалӣ майдо-
ни ахбор васеъ шуда, зеҳни моро забт меку-
над. Баъзан дар ин саҳна мо гӯё тамошобин 
ҳастему кафкӯбӣ мекунем, ки чӣ тавр онҳо 
фарзандони моро фиреб медиҳанду ба доми 
макри худ мекашанд.

Маълум аст, ҳодиса ва воқеаҳои дар гӯ-
шаи дуртарини курраи арз ё он сӯйи уқёнус 
содиршуда дар як муддати ниҳоят кӯтоҳ ба 

дигар гӯшаи замин рафта мерасад. Ин яке аз 
хусусиятҳои асосии ҷараёни глобалӣ мебо-
шад. Ин ҳодиса ва воқеаҳо хусусиятҳои ман-
фӣ ва мусбати худро доранд. Ба ин воқеа ва 
ҳодисаҳое, ки аз мо фарсахҳо дур аст, лоқай-
дона муносибат кардан, ба арзишҳои мероси 
миллӣ ва маънавию ахлоқӣ хиёнат кардан 
аст. Маданияти оммавӣ, асосан, ба воситаи 
наворҳои телевизионӣ, ки дар ҳама шабакаҳо 
гӯё як зарурат ва талаботи ҷамъиятӣ бошад, 
намоиш дода мешаванд.

Ба мавқеи оила, ки асоси пойдории ҷамъ-
ият ва давлату миллат асту мо онро муқаддас 
мешуморем, зарба зада, мавқеи бошарафу ҳур-
мати падару модарро аз байн мебаранд. Дар 
натиҷа, ба тарбияи фарзандон осеб расида, 
парокандашавии оилаҳои ҷавон авҷ гирифта 
истодааст. Либосҳои нимбараҳна ё тангу тор 
пӯшидани занону духтарон чӣ дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ва чӣ дар назди падару модар ва 
бародарон ҳолати одӣ шуда мондааст. Гӯё ин 
як қонуни ҷамъият асту мо аз қонуну қоидаи 
либоспӯшии миллии худ бехабар ҳастем.

Ҷойи эҳтиром ва анъанаҳои муқаддаси ои-
лавӣ ва миллиро айшу ишрат забт мекунанд. 
Ин бошад, дили халқ ва миллатеро, ки дину 
эътиқоди мустаҳкам дораду мероси гузашта-
гони худро азиз медорад, ба ларза меорад.

 M
Ҷамъияти озоду обод ва 
оилаи мустаҳкаму ояндаи 
хубу фаровони миллат ва 
халқу ватанро фақат дар 
асоси ахлоқи поки оилавӣ, 
мардони баору номуси ҷо-
меа ва маърифати балан-
ди мардум сохтан мумкин 
аст.

Аз ҳамин сабаб, вақти он расидааст, ки дар 
муассисаҳои таълимӣ, ҳангоми омӯзиш фанҳои 
педагогика, психология, асосҳои маънавият, 
таърихи дин, этика, эстетика ва дигар фанҳои 
иҷтимоию сиёсӣ бо шаклу мазмуни нав ғанӣ 
гардонда шаванд. Мазмуни онҳоро бо ҳадисҳои 
Расули Акрам (с) ва намунаи асарҳои Имом Бу-
хорӣ, Имом Тирмизӣ, Ҳаким Тирмизӣ, Имом 
Ғаззолӣ, Ҷалолиддини Балхии Румӣ, Абӯнас-
ри Форобӣ, Фаридуддини Аттор, Баҳоуддини 
Нақшбанд, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, 
Мирзо Абдулқодири Бедил, Алишери Навоӣ, 
Сӯфӣ Аллоҳёр, Суқрот, Конфутсий ва дигар бу-
зургони сухан, ки ба масъалаи тарбияи ахлоқӣ 
бахшида шудаанд, ғанӣ гардонидан зарурияти 
давру замон аст.

Роҳи дигари раҳоӣ аз ин таҳдидҳои маъ-
навӣ ба падару модарони ҷавон ва наврасон 
омӯзонидани мероси бузурги илмӣ ва маъна-
вию ахлоқии гузаштагон, расму оини аҷдод ва 
қадриятҳои миллӣ мебошад.

ОЗМУНИ «ОВОЗИ САМАРҚАНД 
– БА ДИЛҲО ПАЙВАНД!» 
ДАВОМ МЕЁБАД

1. «Шеъри беҳтарин дар мадҳи «Овози Самарқанд»; 
2. Мақолаи беҳтарин дар бораи «Овози Самарқанд»; 
3. Фото-сурати беҳтарин дар мавзӯи 

«Мо бо «Овози Самарқанд» 

Ба муносибати чопи 3000-умин шумораи рӯзномаи 
дӯстдоштаи шумо – «Овози Самарқанд» озмуни «Овози 
Самарқанд – ба дилҳо пайванд!»-ро дар самтҳои 

Мақола, шеър ё суратҳои 
худро метавонед ба таҳририят 
биёваред, ё ки тавассути 
телеграм ба манзилҳои 
зерин фиристед:
 @faridun_farkhodzod
 @Firuz_Abdumominov

Манзили мо: шаҳри Самарқанд, 
кӯчаи У. Турсунов, 80. 
Бинои Хонаи матбуот.
Телефон барои муроҷиат:
(66) 233 71 91
(66) 233 91 70

ЭЪЛОН ГАРДИДА БУД!
Бино ба хоҳиши муштариён ва Шӯрои мушовирони 
назди рӯзнома қабули маҳсули эҷодии хоҳишмандон то 
охири соли ҷорӣ идома дода шуд! Ғолибон дар шумораи 
аввалини соли 2021 эълон карда мешаванд.

Китоб – ганҷи бебаҳо
 E Зӯҳро ӮРОҚОВА,  
муаллимаи синфҳои ибтидоии  
мактаби миёнаи рақами 39-и ноҳияи Самарқанд. 

Президентамон Шавкат Мирзиёев аҳамияти китоб ва мутолиаи онро борҳо 
таъкид кардаанд.

Оре, китоб калиди хазинаи илму маърифат буда, таҷрибаю дониши ғаниро 
дар бар мегирад. Ҳаётро бе донише, ки аз китоб сарчашма мегирад, тасаввур 
кардан мумкин нест. Китоб барои мо дӯсти бовафо, маслиҳатгари беминнат, 
рафиқи беғараз, ҳамдаму ҳамсӯҳбати мувофиқ ва ниҳоят сарвати бебаҳо аст. 
Китобхонӣ ҷузъи муҳими тарбияи насли наврас бояд бошад.

Китоб дар радифи Модар ва Ватан арзандатарин муқаддасот ба ҳисоб ме-
равад. Он ба одам таассуроти амиқ бахшида, ҷаҳонбиниашро бой мегардонад.

Инсон метавонад бо сабабҳои гуногун ҷаҳонро сайр карда натавонад. 
Агар вай бисёр мутолиа кунаду китобро аз дилу ҷон дӯст дорад, ҷаҳон дар 
пеши чашми ӯ кушода мешавад. Ҳар як шахс бо воситаи хондан донишро 
афзун мегардонад, ҳиссиёти хубашро сайқал медиҳад.Чуноне ки гул аз 
гулзор, сабзаву лола аз кӯҳсор, об аз ҷӯйбор, кабку товус аз марғзор ҷуста 
мешаванд, гавҳари дониш аз китоб ба даст меояд. Китоби хуб устоди бе-
миннат аст, мо бо ҳифз кардани китобҳои қадимаву ҳозира илму фарҳанги 
Ӯзбекистонро азиз дорем. Ҳар як китоб ҳамчун хишти хубест дар пойдевори 
ҳаёти оянда.

Оилаи  
санъатдӯстон

 E Ҷ.ПУРАСРОР 
Аксбардор Р.ҲОТАМОВ

Санъаткори шинохтаи булунғурӣ, мудири Маркази маданияти рақами 3-и ноҳия (дар 
маҳаллаи «Мингчинор») Давлатбой Эрмонов дар даври карантин бо аҳли оила бештар 
машғули эҷод шуданд.

– Аъзои оилаамон соҳибони касбу кори гуногун бошанд ҳам, ҳама ошуфтагони санъат 
мебошанд, – бо табассуми хуш гуфт Д. Эрмонов. – Ба туфайли карантин дар хона бо санъат 
машғул шудем. Фарзандонам бо навохтани асбобҳои мусиқӣ сурудҳо мехонанд. Духтарам 
Зулхумор чанг, писаронам Хуршедҷон доира, Ҷаҳонгир ғиҷҷак, Амонулло рубоб, худи ман 
тор менавозам. Ҳамсарам Малоҳатхон дирижёри ансамбли оилавиамон буда, ба сурудҳои 
иҷрокардаамон баҳо медиҳад. Муваффақият ва камбудиҳои моро назорат мекунад…

Ба ин оилаи санъаткорон ҳамсояҳо бо ҳавас менигаранд. Аъзои ин оила ба ҳамдигар 
тифоқ, хушсухану меҳрубон ҳастанд. Ансамбли оилавӣ оҳангҳои мисли «Яллама ёрим», 
«Тулпорим», «Андиҷон полкаси»-ро бо маҳорати баланд иҷро мекунанд.

«Рӯзи дарҳои кушода» 
дар маркази бачагона

 E Ҷ.ПУРАСРОР

Ба қарибӣ дар Маркази бачагонаи «Авлоди 
баркамол»-и ноҳияи Оқдарё «Рӯзи дарҳои ку-
шода»  ярмаркаи маҳфилҳо баргузор гардид. 
Тадбир бо мақсади ба маҳфилҳои «Эҷодко-
рии техникӣ», «Эҷодиёти бадеӣ», «Экология 

ва кишваршиносӣ» ҷалб кардани хонандаҳои 
мактабҳои таълими умумӣ, тарбияи авлоди 
баркамол, соҳиби салоҳияти бузурги интеллек-
туалӣ ва ҷаҳонбинии васеъ намудани хонанда-
гон ташкил гардид.

Дар ярмарка роҳбар ва аъзои маҳфилҳо на-
мунаҳои эҷоди худро ба намоиш гузоштанд.

 ķММУАММОИ РӮЗУАММОИ РӮЗ

Таъсири «чилимхона» 
ба тарбияи наврасон

 E Наврӯз БОБОАҲМАД 

Тарбияи фарзанд аз ҳама чизи муҳим ба 
ҳисоб меравад. То ба камол расидани 
фарзанд падар ва модар чӣ қадар 
заҳмату машаққат мекашанд. 
Мехоҳанд ба дилбанди худ таълиму 
тарбияи нек диҳанд. 

Албатта фарзанде, ки дар муҳити хуб калон шу-
дааст, дар оянда низ соҳиби касбу ҳунар ва дар ҷамъ-
ият инсони соҳибном шуда ба камол мерасад. Аммо 
бо таъсири муҳити носолиму вайрон роҳу равиши 
худро гум карданаш аз эҳтимол дур нест. Мувофиқи 
андешаи психологҳо муҳити атроф ба мафкура ва 
ҷаҳонбинии бача таъсири калон мерасонад.

Дар қонунгузории кишвар муайян гардидааст, 

ки дар атрофи таълимгоҳҳо бояд ба фаъолияти 
дӯконҳои фурӯши маҳсулоти гуногуни спиртӣ, та-
моку, инчунин кафе- барҳо, ки ба мафкураи мактаб-
бачаҳо таъсир мерасонад, роҳ дода нашавад. Бояд 
дар масофаи 500 метр дур аз ҳудуди мактаб ҷойгир 
бошанд. Мутаассифона, дар баъзе ҷойҳо баръакси 
онро дидан мумкин аст. Масалан, дар мавзеии Сар-
теппа дар паҳлӯи хонаи бисёрошёнаи рақами 45 
дӯкони пивофурӯшӣ фаъолият дорад, ки масофаи 
байни дӯкон бо бинои мактаб хеле наздик аст. Ин-
чунин, дар наздикии мактаби таълимии умумии 
рақами 6 якчанд дӯконҳои арақфурӯшӣ фаъолият 
доранд, ки ин албатта ба тарбияи мактаббачагон 
таъсир мерасонад. Ғайр аз ин, дар баъзе киоскҳо дар 
қатори рӯзномаву маҷаллаҳо маҳсулоти тамокуро 
мефурӯшанд. Чунин манзараро дар бисёр ҷойҳо 
мушоҳида намудан мумкин аст, ки ин ба ояндаи 

ҷавонон бетаъсир намемонад.
Ба наздикӣ гувоҳи сӯҳбати талабагони тахминан 

синфҳои 9 ё 10-ум гардидам. Мегуфтанд, ки баъди 
дарс як гурӯҳ ба чилимкашӣ мераванд. Оё соҳибони 
чилимхонаҳо намедонанд, ки даромадани бачаго-
ни ноболиғ ба чилимхона манъ аст? Магар нафаре 
ёфт намешавад, ки мутасаддиёнро аз ин ҳолат огоҳ 
кунад? Афсӯс, ки чунин «тадбиркорон» ба ғайр аз 
манфиати худ, дигар дар бораи чизе намеандешанд. 
Ба мақоли «гӯр сӯзаду дег ҷӯшад» амал намуда, 
фаъолият пеш мебаранд.

Бояд гуфт, ки дар мамлакат доир ба фаъолияти 
қонунии соҳибкорон ҳуҷҷатҳои меъёрӣ мавҷуд буда, 
тартиби муқаррарии фаъолият бурдани онҳо аниқ 
гардидааст. Набояд фаромӯш кард, ки агар берун 
аз доираи қонун фаъолият баранд, ҷазо муқаррар 
аст. Мақсад аз рӯи коғаз овардани ин муаммо ҳа-
мин аст, ки мо набояд ба ояндаи фарзандонамон 
бефарқ бошем. 

Аз ин рӯ мебояд, мо ба ин масъалаҳои нозук 
аҳамият зоҳир намоем. Фикр мекунем, ки барои 
ҳалли ин муаммо мутахассисони соҳа чорабиниҳои 
заруриро меандешанд ва чунин муаммоҳо бартараф 
мегарданд.


