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Солҳои охир ба мутолиаи китоб, рӯзнома ва маҷаллаҳо 
эътибор меафзояд. Фикр мекунам, дар кори тарғиби 
мутолиаи китоб, рӯзнома ва маҷаллаҳо омӯзгорон — онҳое, 
ки ба насли наврас илму адаб меомӯзонанд, бояд фаъол 
бошанд. Ман ҳар сол ба рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
обуна мешавам ва ба воситаи мутолиаи газета аз 
навигониҳои вилоят хабардор шуда, озуқаи маънавӣ 
мегирам. Пас биёед, рӯзномаи худро дастгирӣ намоем ва 
ба он обуна шавем.

Ҷумъақул ҲАМРОЕВ, 
профессор, устоди Донишгоҳи давлатии Самарқанд

ДАР ШАБАКАИ OVOZI.UZ МАВОДИ ҶОЛИБРО ТАМОШО КУНЕД!

 ķДДАР ҲОКИМИЯТИ ВИЛОЯТАР ҲОКИМИЯТИ ВИЛОЯТ

Ҳамкорӣ дар иҷрои 
ҳуҷҷатҳои суд

 E Ё.МАРҚАЕВ 

Ҷамъомади навбатии ҳокимияти вилоят ба иҷрои 
ҳуҷҷатҳои суд ва дигар идораҳо бахшида шуд

Ба қарибӣ бо сарварии Президентамон роҷеъ 
ба такмили сохтори иҷрои ҳуҷҷатҳои суд ҷамъо-
мад баргузор гардида буд. Дар он қайд карда шуд, 
ки барои таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои суд на танҳо 
дар назди Сарпрокуратура ва Бюрои иҷрои ҳатмӣ, 
балки ба зиммаи идораҳои давлатии манфиатдор 
ва ташкилотҳои мутасаддӣ вазифаҳои муайян гу-
зоштан лозим аст. Аз ҷумла, дар ҳар вилоят шӯроҳо 
роҷеъ ба баланд бардоштани самаранокии иҷрои 
ҳуҷҷатҳои суд, ки сарвари он бояд ҳокими вилоят 
бошад, ташкил карда, ҳуҷҷатҳои кории дар коргузо-
рии идораҳои бюробударо пурра ба рӯйхат гирифта, 

баръало зиёд кардани самаранокии фаъолияти сох-
торро таъмин кунанд.

– Ҳоло дар коргузории Бюрои иҷрои ҳатмӣ 95 618 
кори иҷровӣ мавҷуд буда, аз рӯйи онҳо рӯёндани 
891,1 миллиард сӯм маблағ лозим аст, – гуфт ҳокими 
вилоят Э. Турдимов. – 265,5 миллиард сӯми онро ба 
фоидаи давлат ва 108,6 миллиард сӯмашро ба фоидаи 
бонк бояд рӯёнид.

Яъне, ҳар як сектор, соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисо-
дӣ, роҳбарони идораҳои давлатии миқёси вилоят, 
шаҳр ва ноҳияҳо дар таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои суд 
ва идораҳои дигар бо Садорати вилоятии Бюрои 
иҷрои ҳатмӣ аз рӯйи масъулият, самара ва ба таври 
сохторӣ бояд ҳамкорӣ кунанд.

Дар ҷамъомад ҷонишини Сарпрокурор Эркин 
Йӯлдошев иштирок кард.

 ķААКСИЯКСИЯ

«Ман донор ҳастам!»
 E Нодира АБДУЛЛОЕВА,  
мутахассиси маркази хунгузаронии вилоят

Вазифаи асосии маркази хунгузаронии вилояти Са-
марқанд бо хуни бехавф таъмин намудани беморхонаҳои 
вилоят ба шумор меравад. Ҳифзи ҳаёти инсонҳо бештар 
ба ҷараёни хунгузаронӣ вобаста мебошад. Хун бошад 
дар лабораторияҳои кимиёвӣ истеҳсол карда намеша-
вад. Танҳо бо кӯмаки инсонҳои нек беморони аҳволи 
вазниндоштаро ба ҳаёт баргардонидан, ба умрашон умр 
зам намудан мумкин.

Солҳои охир шумораи инсонҳое, ки чунин корҳои 

савобро иҷро мекунанд, зиёд мегардад. Ҳамчунин, гу-
заронидани тадбирҳои тарғиботӣ оид ба афзалиятҳои 
донорӣ низ ба афзудани сафи саҳмгузорандагони ин 
амали хайр сабаб шуда истодааст.

Баргузории яке аз чунин тадбирҳо аз ҷониби шӯъ-
баҳои ҳудудии Оҷонсии кор вобаста ба ҷавонон рӯзи 
1-уми декабри соли ҷорӣ ҳамчун аксияи донорӣ таҳти 
шиори «Ман донор ҳастам!» ба нақша гирифта шуда-
аст. Бо ҳамкории ташкилоти ҳудудии Оҷонсии кор бо 
ҷавонон тадбирҳо оиди аксияи донорӣ доир мегардад. 
Шахсонеро, ки хоҳиши хунсупорӣ доранд ба ин кори 
савоб таклиф менамоем.

МУРОҶИАТҲО ДАР 
ДАВОМИ 10 РӮЗ ҲАЛ 
ХОҲАНД ШУД

 E Меҳроҷ ИСОЕВ

Дар маҳаллаи Буюк Тӯрони ноҳияи Пастдарғам вохӯрии ҳокими вилоят 
Эркинҷон Турдимов бо ҷавонони номуттаҳид, писар- духтарони маҳаллаҳои 
ҳудуди сектори чоруми ноҳия, ки дар рафти фаъолият ва таҳсил ба муаммоҳо 
рӯ ба рӯ шудаанд, вохӯрӣ гузаронд.

Дар рафти чорабинӣ, ки ба таври ғай-
риодатӣ, бидуни расмиятчигӣ, дар шакли 
мулоқоти самимона доир шуд, қариб 60-то 
муроҷиат ва пешниҳодҳои ҷавононро шуни-
данд. Иштирокдорон асосан аз рӯйи масъа-
лаҳои таъмини шуғл ва гирифтани кредит 
муроҷиат карданд.

– Ҳоло бекор ҳастам, аммо дар ҳавлии 
худ барои парвариши 20 сар чорво шароит 

дорам, – гуфт сокини маҳаллаи Чандиробод 
Фазлиддин Ҳошимов. – Барои кредит гириф-
тан 6 моҳ боз ба филиалҳои бонки ноҳияамон 
муроҷиат мекунам. Аммо масъала то ҳол ҳал 
намегардад. Имрӯз ҳокими вилоят барои 
ҳалли ин муаммо ба мутасаддиён супориш 
дод. Гуфтанд, ки масъала дар давоми 10 рӯз 
ҳал мешавад.

– Чор сол ин ҷониб дар яке аз мактабҳои 

шаҳри Самарқанд ба ҳайси омӯзгори фанни 
тарбияи ҷисмонӣ кор мекардам, – гуфт соки-
ни маҳаллаи Буюк Тӯрон Шоҳрух Эргашев. – 
Аз оғози соли хониши 2020–2021 дар мактаби 
рақами 45-уми деҳаи худамон фаъолияти 
меҳнатиро сар кардам. Аммо барои ман дар 
як ҳафта ҳамагӣ 4 соат дарс ҷудо карданд. 
Ба ҳокими вилоят аз рӯйи масъалаҳои зиёд 
кардани соати дарс ва таъмир намудани то-
лори варзишии мактаб муроҷиат кардам. 
Зикр гашт, ки ин дархостҳои ман ба таври 
мусбӣ ҳал карда мешаванд.

Ҳокими вилоят аз рӯйи масъалаҳои аз ҷо-
ниби ҷавонон пешниҳодгардида, таклифҳои 
худро баён кард. Ба ҷавононе, ки барои кор 
муроҷиат карданд, тавсия дода шуд, то бо 
фаъолияти тадбиркорӣ машғул шаванд. Ба 
хоҳишмандон додани кредит ва бо кор таъ-
мин кардани тақрибан 10 нафар ҷавонон 
зикр гашт.

– Ғайр аз муроҷиатҳои инкоршуда, дигар 
ҳамаи дархосту масъалаҳои ҷавонон дар да-
воми 10 рӯз ҳал карда мешаванд. Агар ягон 
масъала ҳал карда нашавад, метавонед тавас-
сути мессенҷери телеграм хабар фиристед, 
– гуфт ҳокими вилоят Э. Турдимов.

Дар 7 ҳудуди шаҳри Самарқанд 
арчаи солинавӣ мегузоранд

Бо мақсади хуш пазируфтани соли нави 2021 дар 7 ҳудуди шаҳри Самарқанд арчаи идонаи солинавӣ гузошта мешавад. 
Дар атрофи он аз 15 -уми декабри соли 2020 то 15 -уми январи соли 2021 гузаронидани тадбирҳои идона, барномаҳои 
консертӣ, дастурҳои дилкушо ба нақша гирифта шудааст.

Арчаҳои солинавӣ асосан дар шаҳраки Кимиёгарон, Сӯлим ва Фарҳод, инчунин, дар назди Театри драмаи мусиқии 
вилоят, вокзали роҳи оҳан, мавзеҳои Сартеппа ва Қорасув ҷойгир карда мешавад.

Аз рӯи маълумоти хизмати ахбори ҳокимияти шаҳри Самарқанд, ҳоло дар ин ҳудудҳо корҳои ҷобаҷогузории арчаҳои 
солинавӣ оғоз ёфтааст.

 E Ҷамшеди АСРОР 
Аксбардор Ҳусейн ЭЛТОЕВ

Дирӯз филиали таъминоти гази «Hududgaz Samarqand» аз 
рӯйи корҳои амалигардида ва ҷараёни тайёрӣ ба мавсими ти-
рамоҳу зимистони соли 2020–2021 ва бо гази табииву ва моеъ 
таъмин кардани аҳолии вилоят пресс- тур ташкил кард.

Иштирокдорон нахуст дар Истгоҳи газтақсимкунии Ши-
молӣ, ки дар маҳаллаи Мотуруди шаҳри Самарқанд воқеъ шу-
дааст, бо корҳои амалишуда шинос гардиданд. Сармуҳандиси 
филиал Фурқат Каримов оиди фаъолияти истгоҳ, камбудӣ 
ва муваффақиятҳои он ҳарф зад. Сипас, иштирокчиён дар 
шохобчаи газпуркунии ноҳияи Пайариқ шуданд. Дар ин ҷо 
сармуҳандиси СУТ – и филиал Хуршед Мелиев ҳозиронро бо 
ҷараёни ба баллонҳои газ пур кардани гази моеъ шинос кард. 
Ин ҷо ходимон рӯзе 25–30 тонна гази моеъро ба баллонҳо (20 
килогӣ) андохта ба маҳаллаҳои ноҳияҳои Пайариқ, Оқдарё 
мерасонанд.

– Имрӯз баллонҳоро ба маҳаллаи Яссавийи шаҳри Чалак ме-
барам. Кафшергарон Қамару Алишер ба хонадонҳо баллонҳоро 
тақсим мекунанд. Бо хоҳиши баъзе хонадонҳо баллонҳоро ба 
ускунаи газ васл карда, барои ин амал ба ҳисоб 3000 сӯм зам 
мекунанд. Дар кори мо эҳтиёткорӣ лозим, – гуфт яке аз ронан-
даҳои «Исузу» Алибой Умрзоқов.

Муҳандисон таъкид карданд, ки бо пастшавии ҳарорати 
ҳаво қонеъгардонии истеъмолгарони гази табиӣ аз масъалаҳои 
муҳим ба ҳисоб меравад. Рӯзҳои охир истеъмоли рӯзонаи гази 
табиӣ дар ҷумҳурият аз 46 то ба 72 миллион метри мукааб зиёд 
шуд. Корҳои ускунаҳои газтақсимкунӣ ва хизматҳои дипетчерии 

шӯъбаҳои Ҷамъияти саҳҳомиро зиёд кард. Барои мутобиқгар-
донии фаъолияти мазкур дар филиал штабе, ки шабу рӯз кор 
мекунад, ташкил гардид. 23 гурӯҳи зудкори садама- таъмиркунӣ 
(қариб 60 нафар ходим) ба ҳолати тайёр оварда шуданд. Гурӯҳҳо 
бо воситаҳои зарурии нақлиёт, мутахассисон, асбобу ускунаҳо, 
либосҳои махсуси корӣ ва қисмҳои эҳтиётии дахлдор таъмин 
гардиданд. Бино ба ҳолати 27-уми ноябр аз сабаби пастшавии 

фишор дар қубурҳои газ дар 87 маҳаллаи вилоят, ки дар нуқтаҳои 
охири сохтор ҷойгир шудаанд, паст шуданд. Бо мақсади оқилона 
фоида бурдан аз ресурсҳои мавҷуда ва сарфаи газ дар ҳудудҳо 
корҳои тарғиботию фаҳмондадеиҳӣ бурда мешаванд. Рейдҳо 
барои пешгирии газдуздӣ гузаронида мешавад. Дар доираи ло-
иҳаи АСКУГ имрӯзҳо дар вилоят беш аз 15000 газҳисобкунакҳои 
«ақлнок» гузаронда шудааст. Дар филиал то ҳол корҳои омодагӣ 
ба мавсуми тирамоҳу зимистони соли 2020–2021 амалӣ шуд.

Аз ҷумла, аз рӯйи реҷаҳои тасдиқгашта моҳи октябр корҳои 
зерин амалӣ гардиданд:

–1.2 километр қубурҳои газ рекоструксия гашт;
–0,1 километр қубурҳои газ мукаммал таъмир гардид;
–41 дона қуттии газтақсимкунӣ тафтиш карда шуд;
–8824 дона ҚГТ таъмир гардид;
–839,8 километр қубурҳои газро бо ёрии фишори ҳаво тоза 

карданд;
– Ҳолати 287,2 километр қубурҳои гази зеризаминӣ бо ёрии 

ускунаи «прибор» санҷида шуд;
Дар мавсуми тирамоҳу зимистони соли 2020–2021 аз рӯйи 

таъмини бемамонияти аҳолӣ бо гази моеъ қариб 51332 тонна 
маҳсулоти гази моеъ ҷудо шуд, ки ин нишондиҳанда нисбати 
мавсуми соли 2019–2020 ба 19887,0 тонна зиёд аст.

Тайёрӣ ба мавсими Тайёрӣ ба мавсими 
зимистон чӣ хел аст?зимистон чӣ хел аст?
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Коргоҳи замонавӣ 
дар «Мингтеппа»
 E Ҷ.АСРОР 
Аксбардор Р.ҲОТАМОВ

Соли гузашта кордонҳои хитоӣ дар ҳудуди маҳаллаи «Мингтеппа» – и ноҳи-
яи Булунғур коргоҳи хиштбарории «Бешбармоқ ғишт заводи»-ро бунёд кар-
данд. Коргоҳ бо технологияҳои хитоӣ соҳиб шуд. Он соле 40 миллион дона 
хишти пухта истеҳсол мекунад.

– Заводи мо моҳи январи соли ҷорӣ ба кор даромад, – гуфт директори 
коргоҳ Чен Чанг Ҷоу. – Дар завод 70 нафар аҳолии маҳаллӣ бо кори доимӣ 
таъмин гардиданд. Барои кор ва истироҳати коргарон шароитҳои мусоид 
фароҳам аст. Онҳо бо хӯроки гарми нисфирӯзӣ таъминанд. Ҳоло маҳсулоти 
заводамонро ба ташкилотҳои сохтмонии вилоятҳои Самарқанд ва Ҷиззах 
мефурӯшем.

 ķДДАВЛАТ ВА ҶАМЪИЯТАВЛАТ ВА ҶАМЪИЯТ

JAMOATCHILIK.UZ 
пешниҳодҳоро 
қабул мекунад
 E Зафар КАРИМОВ, роҳбари шӯъбаи вилоятии 
Харакати умумимиллии «Юксалиш» 

Солҳои охир аҳолӣ дар ислоҳотҳое, ки дар мам-
лакатамон амалӣ мешаванд, беш аз пеш иштирок 
мекунанд. Шаҳрвандон фикру мулоҳиза, пеш-
ниҳод ва ташаббусҳои худро роҷеъ ба муаммоҳои 
ҳаёти ҷомеа баён мекунанд.

Ҳоло дар Ӯзбекистон ташаккули сохтори баъди 
аз муҳокимаи ҷамоатчигӣ гузарондан қабул кар-
дани тағйиротҳое, ки ба қонунмандӣ дохил карда 
ва лоиҳаҳои қонунҳои наву барномаҳои давлатие, 
ки таҳия карда мешаванд, давом дорад.

Аз ҷумла, дар доираи Стратегияи ҳаракатҳо, 

ки соли 2017 тасдиқ карда шудааст, бори аввал 
лоиҳаи Барномаи давлатӣ ба муҳокимаи ҷамоатӣ 
гузошта шуд ва дар давоми он шаҳрвандон, идора 
ва ташкилотҳо бисёр пешниҳод ва мулоҳизаҳо баён 
карданд. Ин анъанаро сол аз сол давом дода, бар 
асоси овози шаҳрвандон ва фикри онҳо барномаҳо 
таҳия карда мешаванд. Ин дар навбати худ барои 
бештар мардумӣ шудани барнома ва афзудани 
самаранокии онҳо хизмат мекунад.

Имрӯзҳо, ки ба анҷоми соли 2020 як моҳ мон-
дааст, Ҳаракати умумимиллии «Юксалиш» қабули 
пешниҳодҳоро роҷеъ ба таҳияи лоиҳаи Барномаи 
давлатӣ оғоз кард. Онҳо ба воситаи платформаи 
jamoatchilik.uz қабул карда мешаванд.

Чуноне ки дар Сарқонуни Ҷумҳурияти Ӯзбе-
кистон муайян шудааст, давлат иродаи халқро 
ифода мекунад. Яъне, барномаҳои давлатие, ки 
тасдиқ мешаванд, бояд хоҳишу ниятҳои халқ ва 
муаммоҳои шаҳрвандонро дарбар гиранд ва дар 
ниҳояти кор вазифаҳои устуворе, ки барои баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва тараққиёти 
иҷтимоӣ- иқтисодии давлат хизмат мекунанд, 
ифода намоянд.

Шаҳрвандон ба воситаи платформаи 
jamoatchilik.uz роҷеъ ба такмили сохтори сохт мони 
давлат ва ҷамъият, таъмини устувории қонун ва 
ислоҳи пайвастаи сохтори суду ҳуқуқ, ривоҷдиҳии 
соҳаи иҷтимоӣ- иқтисодӣ, таъмини бехатарӣ, 
ҳамзистии миллӣ ва фарохдилии динӣ, инчунин 
барои амалӣ кардани сиёсати амиқ ба нақша ги-
рифти берунаи, барои ҳар ду тараф манфиатнок 
ва амалишиванда пешниҳод мефиристанд. Бояд 
алоҳида таъкид кард, ки ин ҳолатҳо дар инкишофи 
ҷамъияти шаҳрвандӣ аҳамияти муҳим доранд. 
Ҷамъияте, ки имрӯз таклиф дода, ташаббус нишон 
медиҳад, фардо натиҷаи онро, албатта мепурсад ва 
ҳамин тавр дар байни давлат ва ҷамъият муҳити 
робитаи бошуурона ташаккул меёбад.

 ķ   2525--УМИ НОЯБР УМИ НОЯБР –– РӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ  РӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ХУШУНАТ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ХУШУНАТ 
НИСБАТ БА ЗАНОН БУДНИСБАТ БА ЗАНОН БУД

Аксияи «16 рӯзи 
мубориза бар 
зидди зӯроварӣ» 
оғоз гардид

 E Матн ва сурати  
Ҷамшеди АСРОР

Рӯзи 25-уми ноябр дар Маркази 
ҷавонони вилоят бахшида ба «старт» 
додани аксияи «16 рӯзи мубориза бар 
зидди зӯроварӣ» чорабиние, ки ба 
афзудани хабардории шаҳрвандон 
доир ба баробарии гендерӣ дар ви-
лоят, васеъкунонии имкониятҳои 
зану духтарон, пешгирии зӯроварии 
гендерӣ нигаронида шудааст, бар-
по гашт. Дар тадбир прокуратураи 
вилоят, садоратҳои корҳои дохилӣ, 
адлия ва ҳифзи тандурустӣ, суди ви-
лоят аз рӯйи корҳои ҷиноӣ, шӯрои 
Иттиҳодияи иттифоқи касаба, Ха-
зинаи «Соғлом авлод учун» ва дигар 
ташкилотҳо иштирок карданд.

Ба тадбир ҷонишини якуми сар-
дори Садорати дастгирии маҳалла 
ва оилаи вилоят, маслаҳатчии ҳоки-
ми вилоят аз рӯйи масъалаҳои зану 
духтарон Сайёра Ҷумъаева ифтитоҳ 
бахшид. Инчунин, ҷонишини проку-
рори вилоят Самандар Астонов, сар-
маслиҳатгари Садорати адлия Ориф 
Муҳаммадиев, раиси Шӯрои иттиҳо-
дияи ташкилотҳои иттифоқи каса-
баи вилоят Сӯҳроб Рафиқов, судяи 
суди вилоятӣ доир ба корҳои ҷиноӣ 
Баҳодур Алиқулов ва дигарон баро-
мад карданд. Иштирокчиёни тадбир 
маърӯзаи 10 нафар роҳбари фаъолро, 
ки дар соҳаҳои гуногуни ҷамъият 
меҳнат мекунанд, гӯш карданд. Но-

тиқон асосан оиди бартараф кардани 
хавфе, ки ба ҳаёт ва солимии зану 
духтарон таҳдид мекунад, таъмини 
бехавфии зану духтарон ҳангоми 
рӯйдиҳии вазъиятҳои нобаҳангом 
роҳ надодан ба ҳаракатҳои ғайриқо-
нунии аз ҷониби шахси ба зӯроварӣ 
дастзада, ташкили тадбирҳои иқти-
содӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, ташкилӣ, 
психологӣ ва ғайра ҳарф заданд.

Таъкид гардид, ки бино ба қарори 
Ассамблеяи генералии Созмони Ми-
лали Муттаҳид ҳар сол 25-уми ноябр 
чун Рӯзи байналмилалии мубориза 
ба зидди хушунат нисбат ба занон 
эълон шудааст. Мақсад аз имзои 
ин ҳуҷҷат дар тамоми дунё таъмин 
кардани баробарҳуқуқии зану дух-
тарон, пешгирии ҳар навъ зӯраворӣ 
нисбати онон, ҳифзи ҳуқуқу озодии 
занҳо иборат мебошад. Бино ба маъ-
лумотҳо аз се як қисми занҳои дунё 
дар давоми ҳаёти худ як мароотиба 
бошад ҳам ба зӯроварӣ рӯ ба рӯ ме-
оянд. 71 дарсади қурбонҳои савдои 
одамро зану духтарон ташктил ме-
кунанд.

Аксияи «16 рӯзи мубориза бар 
зидди зӯроварӣ» оғоз гардида, он 
то 10-уми декабр идома меёбад. Дар 
доираи аксия дар ҷойҳо бо аҳолӣ тад-
бирҳо гузаронида мешавад.

Дар поёни тадбир баҳс ва мулоҳи-
заҳо ба миён омад. Иштирокдорон 
роҷеъ ба аксия таклиф ва тавсияҳо 
доданд.

 ķДДОҒИ РӮЗОҒИ РӮЗ

Омад фасли 
зимистон, вале…

 E Зоҳир ҲАСАНЗОДА 

Шояд мувофиқи тақвим аз якуми декабр 
фасли зимистон бо барфу нафаси сарди худ 
барои «ҳукмронии қонунӣ» ба кишвари мо 
қадам гузорад. Вале чанде пеш шамоли сахт аз 
ҷониби шимол вазида, осмон мотам гирифт, 
ашк рехт, ки он батадриҷ ба яхча, сипас барфи 
реза табдил ёфт.

Пагоҳирӯзӣ мардуми Самарқандиҳо шоҳи-
ди «либоси нав» пӯшидани табиат шуданд 
– барфи нуқрагин чашмро мерабуд.

Воқеан, аз он хушнудии бачагон интиҳо 
надошт. Вале падару модарон, сарвари ои-
лаҳо, мардуми камбизоат, ки ба фасли зи-
мистон сӯзишворӣ надоштанд, дилашон ба 
ангиштсанг табдил ёфт. Зеро муаммои гарм 
кардани истиқоматгоҳ ба миён омад.

Рости гап, ҳавои сард масъулони идораҳои 
газу нерӯи барқи Самарқандро ҳушёр сохт. Аз 
якбора паст шудани фишори гази табиӣ, ка-
шол ёфтани таъминот бо баллони гази моеъ 
ва тез- тез қатъ гардидани нерӯи барқ мар-
дум бо асаби вайрон бонги изтироб заданд. 
Телефонҳои ҳокимияту идораҳои дахлдор 

беист занг зад, «фейсбук» аз шикояту танқид, 
шеърҳои ҳаҷвӣ, карикатураҳо гӯё таркид.

Таъҷилан бо роҳбарони идораи шӯъбаи 
вилоятии «Hududgaz Samarkand» ва роҳба-
ри нави корхонаи таъминоти барқи вилоят 
анҷумани матбуотӣ ба вуқӯъ пайваст. Саволҳо 
бисёр шуд, аммо ҷавобҳо ба қавле «думашон 
дар хӯрҷин» гардид.

Эшон ҳар гуна баҳонаҳоро пеш оварданд. 
Дуруст, сол то сол манзилҳои истиқоматӣ бис-
ёр мегарданд ва алалхусус талаб ба сӯзишво-
рии арзону бедуд – газ бисёр аст. Чуноне, ки 
сармуҳандиси шӯъбаи вилоятии «Hududgaz 
Samarkand» Фурқат Каримов иттилоъ дод, 
ҳоло дар вилоят 768 765 ҳавлӣ, аз ҷумла, қариб 
65 ҳазор хони биноҳои бисёрқабата бо гази 
табиӣ таъминанд. Беш аз 480 ҳазор оилаҳои 
деҳаҳои дурдаст ва минтақаҳои кӯҳсор аз гази 
баллонӣ истифода мебаранд.

Ҳисоботи сардори идораи барқ низ ха-
барнигорони анҷумани матбуотро ба ҳайрат 
гузошт. 

Аҷаб, нерӯи барқ ва таъминот бо газ сари 
вақт амалӣ нагардад, масъулон ба мизоҷон 
чӣ мегӯянд?

Савдои маводи 
пиротехникӣ 
пешгирӣ карда шуд

Аз тарафи кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ бо мақсади пешгирии 
воридоти маводи пиротехникӣ ва 
роҳ надодан ба хариду фурӯши он 
корҳои самарабахш иҷро мешаванд.

Бахусус, дар ҳамкории шӯъбаи 
аудити боҷхона ва мубориза бар 

муқобили контрабандаи Садорати 
боҷхонаи вилоят, Садорати хизмати 
бехатарии давлатӣ ва кормандони 
Гвардияи миллӣ дар шаҳри Са-
марқанд чорабиниҳои оперативӣ-
ҷус туҷӯӣ гузаронида мешаванд.

Дар натиҷаи чунин амалиёт 

шаҳрванд Ш.И. ҳангоми фурӯхта-
ни 171600 дона маводи тарфгарии 
“Британик”, ки беш аз 28 миллион 
сӯм арзиши умумӣ дорад, дастгир 
карда шуд.

Мутобиқи ташхиси лабораторӣ 
маводи пиротехникии аз шаҳрванди  
номбурда   гирифташуда  аз моддаҳои 
тарканда  сохта шуда,  барои ҳаёт ва 
саломатии инсон хеле  хатарнок  ва 
зараровар мебошанд.

Айни замон нисбат ба ин далел 
парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, аз 
тарафи кормандони Садорати боҷхо-
наи вилоят корҳои тафтишотӣ давом 
дорад.

 K Хизмати матбуоти  
Садорати боҷхонаи вилоят.

 E Умар ИСОЕВ,  
раиси иттифоқи касабаи 
Сарсадорати сохтмони вилоят 

Ба наздикӣ анҷумани навбатии 8 –уми 
Федератсияи иттифоқи касабаи Ӯзбекис-
тон гузаронида шуд. Президентамон дар 
паёми табрикии худ ба иштирокчиёни 

тадбир пешниҳод кард, ки санаи 11 –уми 
ноябр чун «Рӯзи иттифоқи касаба» пешвоз 
гирифта шавад. Ҳамин сол, санаи 23–юми 
ноябр қонун «Дар бораи «Муайян кардани 
Рӯзи иттифоқи касаба»-и Ӯзбекистон қа-
бул гардида, санаи 11–уми ноябр ҳамчун 
Рӯзи иттифоқи касабаи Ӯзбекистон аниқ 
карда шуд.

Дар ҷамъомади ташкилнамудаи Сар-
садорати сохтмони вилоят дар бораи маз-

мун ва моҳияти Рӯзи иттифоқи касаба ва 
қабули қонун сухан рафт. Дар ҷамъомад 
таъкид гардид, ки солҳои охир мавқеъ ва 
роли соҳаи иттифоқи касаба баланд гар-
дид. Аз ҷумла, бо кӯмаки Иттифоқи касаба 
ҳуқуқҳои поймолшудаи ходимон ҳифз 
карда мешавад. Инчунин, манфиатҳои 
онҳоро ба таври қонунӣ ҳимоя карда, ба-
рои онҳо шароити хуби меҳнат фароҳам 
меоранд.

 E Н.БОБОАҲМЕДОВ 

Дар Хонаи матбуоти вилоят доир ба масъалаҳои 
таъмини шуғли зан –духтарон ва ҷавонон бо ҳокими 
ноҳияи Булунғур вохӯрӣ баргузор гардид. Тадбирро 
раиси шӯъбаи вилоятии Иттиҳоди эҷодии журналис-
тони Ӯзбекистон Ф. Тошев кушод. Ҳокими ноҳияи Бу-
лунғур Б. Баҳромов оиди ривоҷи иқтисодию иҷтимоии 
ноҳия батафсил маълумот дод. Зикр намуд, ки ҳоло 
дар таркиби ноҳияи Булунғур 55–то маҳалла мавҷуд 
буда, 30 843 хонадон истиқомат мекунанд. Аз он, 22 858 
нафарашон занҳои синнашон аз 30 боло мебошанд. Дар 
асоси Барномаи давлатӣ дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ 
ба 1 нафарашон қарздории комуналиро пардохт карда 
шуд, ба 3 нафар гармхона сохта доданд, 8 нафарро бо 
техникаи маишӣ таъмин намуданд, 6 нафарро бо чорво 
таъмин карданд, ба 31 нафар зан –духтарон мошинаи 
дарздӯзӣ тақдим карда шуд. Аз ҳисоби маблағи фонди 
Бунёди ҷамоатии дастгирии оила ва зан- духтарон, ба 
20 нафар зану духтарони ба хонаву ҷой ниёзманд 394 
миллиону 500 ҳазор сӯм пардохти ибтидоӣ супорида 
шуд. Имрӯзҳо дар ноҳия барои тамоми зан –духтарон 
«Дафтари занон» ташкил карда шуда, ба рӯйхат гирифта 
истодаанд. Дар он зан –духтарони синнашон аз 30 боло, 
ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, психологӣ ба дастгирӣ 

ниёз доранд, инчунин барои омӯхтани илму ҳунар 
завқманданд, дохил карда мешаванд.

Шумораи ҷавонон дар ноҳия (синнашон аз 18 то 30 
сола) 39 654 нафар буда, аз сари сол 1 886 (4,7 %) ҷавонони 
бекор аниқ гардид.Бо кор таъмин кардани 1 268 (67,2 %) 
нафари онҳо дар соли 2020 ба нақша дароварда шудааст. 
То ҳол 1 481 нафар (119 %) ҷавонони бекор, аз ҷумла, ба 
соҳаи сохтмон – 25 нафар, ба соҳаи истеҳсолӣ (қаннодӣ, 

дӯзандагӣ, пазандагӣ) – 484 нафар бо кор таъмин гарди-
данд. Бо мақсади таъмини иҷрои супориши Президент 
аз 21–уми октябри соли 2020 таҳти рақами 02–2979, дар 
ноҳия «Дафтари ҷавонон» ташкил карда шуд, ки дар 
он муаммо ва масъалаҳои ҷавонони синнашон аз 18 то 
30 –сола омӯхта мешавад.

Дар охир, ҳокими ноҳияи Булунғур Б. Баҳромов ба 
саволҳои журналистон ҷавоб гардонд.

Таъмини 
шуғли 
ҷавонон 
– вазифаи 
муҳим

Дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар Самарқанд ба 
арзиши 88,5 миллион доллари ИМА беш 114,8 
ҳазор тонна меваю сабзавот содирот карда 
шудааст. Ин нишондод нисбати соли 2019 
41,4 миллион доллар паст буда, 31,8 фоиз кам 
гаштааст.
Аз маҳсулотҳои экспортбоб асосан 63,0 ҳазор 
тонна сабзавот яъне, 22,7 ҳазор тонна мева ва 
резаворҳо, 23,4 ҳазор тонна ангур, 2,3 ҳазор 
тонна харбузаю тарбуз, 1,8 ҳазор тонна чормағзи 
заминӣ ва 1,5 ҳазор тонна қаламфур экспорт 
карда шудааст.

Рӯзи Иттифоқи 
касаба муайян гардид

 ķИИСТЕҲСОЛОТСТЕҲСОЛОТ
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Консепсияи рушди 
таълими инклюзивӣ 
барои солҳои 2020–
2025 қабул гардид

 E Ш.МАМАТУРОПОВА 

Дар мамлакати мо 86 муассисаи давлатии таълимии махсус барои 
бачаҳои имконияташон дар инкишофи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ маҳдуд 
мавҷуданд, ки дар онҳо 21 ҳазору 363 бача тарбия ва таълим 
мегиранд. 13 ҳазору 868 бача дар хона таҳсилоти инфиродӣ мегиранд.

Мувофиқи талаботи замон бо мақсади 
фароҳам овардани асосҳои ҳуқуқии ҷорӣ 
намудани таълими инклюзивӣ ба лоиҳаи 
қонун «Дар бораи таълим» дар таҳрири 
нав мафҳуми «таълими инклюзивӣ» во-
рид карда шуд.

Дар рушди соҳа, қарори Президент 
«Дар бораи чораҳои ҷорӣ намудани прин-
сипҳои нави идоракунӣ дар низоми таъ-
лими халқ» аз 5-уми сентябри соли 2018 
аҳамияти калон дорад.

Дар асоси ин ҳуҷҷат Вазорати таъли-
ми халқ оид ба минбаъд баланд бардош-
тани самаранокии чораҳои таъмини 

кафолатҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 
аз ҷиҳати инкишоф, ки ба табобат ва 
беҳбуди саломатӣ ниёз доранд, фароҳам 
овардани муҳити мутобиқшавӣ барои 
таҳсили онҳо вазифаҳоро муайян кард.

Муовини сардори Раёсати ҳифзи 
иҷтимоӣ ва дастгирии кӯдакони Вазо-
рати таълими халқ Сӯҳроб ХОЛИҚОВ ба 
мухбири ӮзА дар бораи корҳое, ки дар 
доираи иҷрои вазифаҳои пешбинишуда 
татбиқ гардидаанд, нақл кард:

– Дар доираи лоиҳаи таълими инклю-
зивӣ, ки дар ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо 
дар солҳои 2014–2016 амалӣ карда шуд, 

дар 5 минтақаи ҷумҳурӣ майдончаҳои 
таҷрибавиву озмоишӣ ташкил карда шу-
данд. 153 комиссияи тиббӣ- руҳӣ- педагогӣ 
ва 1350 омӯзгор барои расондани хидмати 
таълими инклюзивӣ таҳсил кардаанд. 
Ба барномаи таълимии институтҳои бо-
зомӯзӣ ва такмили ихтисоси муаллимон 3 
модули таълимӣ оид ба татбиқи таҷрибаи 
таълими инклюзивӣ ворид карда шуданд. 
Хидмати таълими инклюзивӣ ба зиёда 
аз 2000 бачаи имконияташон маҳдуд ва 
волидони онҳо расонида шуд.

Дар натиҷаи таъмини кафолатҳои 
иҷтимоӣ ба кӯдакони аз инкишоф қа-
фомонда, ки ба табобат ва беҳбуди са-
ломатӣ, корҳои ислоҳӣ ва офият ниёз 
доранд, дар панҷ соли охир ба мактабҳои 
таҳсилоти умумӣ тақрибан 500 нафар 
аз ин кӯдакон баргардонда шуданд. Дар 
айни замон дар 5 ҳазору 900 мактаби таҳ-
силоти умумӣ тақрибан 64 ҳазору 700 
кӯдак бо таҳсилоти инклюзивӣ фаро ги-
рифта шудаанд.

13-уми октябри соли 2020 қарори 
Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар 
бораи чораҳои такмили минбаъдаи си-
стемаи таълим ва тарбияи кӯдакони 
дорои эҳтиёҷоти махсуси таълимӣ» қа-
бул карда шуд, ки ба беҳтар намудани 
таълими инклюзивӣ дар Ӯзбекистон, 
ташаккули системаи таълими кӯдакони 
ба таҳсилоти махсус ниёзманд ва баланд 
бардоштани сифати хидматҳои таълимӣ 
ба онҳо нигаронда шудааст.

Мувофиқи қарор Консепсияи рушди 
таълими инклюзивӣ дар системаи ма-
орифи халқ дар солҳои 2020–2025 қабул 
карда шуд ва «харитаи роҳ» низ барои 
солҳои 2020–2021 тасдиқ карда шуд.

Ҷолиби диққат аст, ки дар солҳои 
2023–2025 дар 51 фоизи мактабҳои миё-
на ҷорӣ намудани системаи таҳсилоти 
инклюзивӣ ба нақша гирифта шудааст. 
Ин шакли таҳсил 40 фоизи кӯдакони маъ-
юбро фаро хоҳад гирифт.

Кӯдакони имконияташон маҳдуд ба 
маҳфилҳои мусиқӣ, расмкашӣ, санъати 
тасвирӣ, кулолгарӣ, варзиш, саводнокии 
компютерӣ, дӯзандагӣ ва ғайра ҷалб кар-
да мешаванд. Ҳамзамон, усулҳои таъ-
лими инклюзивӣ такмил меёбанд, дар 
раванди таълим тадриҷан принсипҳои 
фардӣ ҷорӣ карда мешаванд.

 ķ 11--УМИ ДЕКАБР УМИ ДЕКАБР –– РӮЗИ УМУМИҶАҲОНИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ СНИИ РӮЗИ УМУМИҶАҲОНИИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ СНИИ

Пешгирии вабои аср 
– вазифаи ҳамагон

 E Баён ТЕМУРОВ,  
духтур- эпидемиологи Маркази мубориза бар зидди синдроми норасоии 
иммунитети инсонии вилоят, шифокори тоифаи олӣ

Ба таъсиси Рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бар зидди синдроми 
норасоии иммунитети инсон (СНИИ) 32 сол пур шуд. Ин рӯзро дар 
бисёр мамлакатҳои ҷаҳон қайд мекунанд. Дар ин рӯз барои паҳн 
нагаштани бемории мазкур тадбирҳои муфид гузаронида мешавад. 
Корҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ бурда, бар асоси маълумоти мавҷуд 
зарару оқибатҳои ногувори синдроми норасоии иммунитети 
инсонро ба аҳолӣ мерасонанд.

Мувофиқи маълумоти пешниҳод-
кардаи Созмони умумиҷаҳонии тан-
дурустӣ, дар рӯйи замин қариб 40 
миллион нафар ба ин бемории бедаво 
гирифтор шудаанд. Суръати паҳнша-
вии он низ хеле баланд аст. Ба ин бе-
морӣ дар як соат бештар аз 300 нафар, 
дар як рӯз 7000 ва дар давоми 1 сол қа-
риб 2,5 миллион нафар мубтало мегар-
данд. Бо вуҷуди он, ки барои пешгирии 
ин беморӣ дар ҷаҳон кӯшишҳои зиёде 
ба харҷ дода мешаванд, ҳоло натиҷаи 
дилхоҳ ба даст наомадааст. Сабаб он 
аст, ки бар зидди инфексияи СНИИ эм-
дору ва доруву дармонҳои самарабахш 
кашф нашудаанд. Илова бар ин, назора-
ти манбаи инфексия ва роҳҳои сирояти 
он хеле душвор мебошад.

Ҳар як шахс бояд донад, ки бемории 
СНИИ асосан бо 3 роҳ ба одам мегуза-
рад:

1. Бо роҳи поренталӣ, яъне дар 
вақти гузарондани хун ва увзвҳои ги-
рифторони бемории СНИИ, ҳамчунин, 
аз кор фармудани асбобу ускунаҳои гу-
ногун, аз қабили воситаи сӯзандору, 
асбобҳои тиббӣ, сартарошӣ, педикюру 
маникюри нохуни дасту пой, татуиров-
ка, сӯзану риштаҳои сӯрохкунии гӯши 
занону духтарон, чӯткаи дандоншӯйӣ 
ва ғайра.

2. Бо роҳи алоқаи ҷинсӣ.
3. Бо роҳи вертикалӣ – ҳангоми та-

валлуд кардани занҳои гирифтори ин 
беморӣ ва макондани кӯдак.

Аз ин чунин хулоса бармеояд, ки 
вируси СНИИ дар таркиби хун, моеъи 
органҳои ҷинсӣ ва шири модар мавҷуд 
буда, онҳо хеле хатарнок ба ҳисоб ме-
раванд. Одамоне, ки ба ин касалӣ ги-
рифтор мегарданд, аввал худро солиму 
бардам ҳис мекунанд. Чунки вируси но-
маълум дар бадани одам реша медаво-
над. Баъдтар, он шадидтар гардида, ба 
бемории дигари сахт гирифтор сохта, 
одамро аз по меафтонад. Нишонаҳои 
аввалини ин касалии бедаво: беҳуда 
ва бесабаб гармшавии ҳарорати бада-
ни одам мебошад. Он то як моҳ давом 
карданаш мумкин аст. Эҳтимоли аз як 
моҳ зиёдтар сулфа кардани бемор ҳам 
вуҷуд дорад. Вазни бадан беасос кам 
шуда, бесабаб 1–2 моҳ дарунрав меша-
вад. Лимфағадудҳои гардан, зери китф 
ва байни пойҳояш калон мешавад. Бояд 
ҳар касе, ки ин нишонаҳоро мушоҳида 
мекунад сари вақт ба шифокор муроҷи-
ат намояд ва хуни худро аз санҷиши 
лабораторӣ гузаронад. Роҳи ягонаи 
муайян кардани ин беморӣ санҷиши 
лабораторӣ мебошад.

Дар мамлакати мо барои аз инфек-

сияи норасоии иммунитети инсон огоҳ 
намудани аҳолӣ ва пеш бурдани чора-
ву тадбирҳои самарабахш Қонун «Дар 
бораи мубориза бар зидди бемории 
СНИИ, ки аз вируси норасоии имму-
нитети инсон ба вуҷуд меояд» аз 23-юми 
сентябри соли 2013 таҳти рақами 353 
қабул гардидааст. Он аз 28 модда иборат 
буда, мутобиқи он барои ҳар як ташки-
лоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ чораву 
тадбирҳои мақсаднок нишон дода шу-
дааст. Барои иҷрои қонун ва қарорҳои 
давлату ҳукумат маблағ ҷудо гардид. 
Аз ҷумла, лабораторияи Маркази ви-
лоятии мубориза бар зидди бемории 
СНИИ бо техникаву таҷҳизоти замо-
навӣ ва дорувориҳои ташхисӣ таъмин 
карда шудааст.

Барои ба ин беморӣ гирифтор нашу-
дан, аввало, ходимони тиб бо ҳамкории 
ҷамъомади шаҳрвандони маҳаллаҳо, 
ходимони шӯъбаҳои корҳои дохилӣ, 
таълими халқӣ, ҳимояи иҷтимоии 
аҳолӣ ва ғайра дар байни мардум доир 
ба пешгирии он корҳои тарғиботиро 
бояд вусъат диҳанд. Никоҳшавандагон 
пурра аз санҷиши тиббӣ гузаранд. Дар 
сартарошхона, салонҳои зебоии занон 
ба қоидаҳои санитарию гигиенӣ қатъӣ 
риоя намоянд. Дасти писарбачаҳо дар 
духтурхонаҳо ҳалол карда шавад. Ба 
нашъамандон ва онҳое, ки ҳаёти но-
мураттаб доранд, сахттар эътибор дода 
шавад.

 ķММОҲОНАИ ФАНОҲОНАИ ФАН

Забономӯзӣ – 
талаби замон
 E Фирӯза ЗОХИДОВА,  
роҳбари иттиҳодияи методии 
забони англисии мактаби таълими 
умумии рақами 14-и ноҳияи 
Самарқанд

Моҳи ноябри соли ҷорӣ дар макта-
бҳои ҳамагонии саросари кишвар моҳо-

наи фанни забонҳои англисӣ ва русӣ 
гузаронида мешавад.

Дар доираи моҳонаи фанни забони 
англисӣ дар мактаби мо низ санҷишҳои 
гуногун ва чорабиниҳои муфид гузаро-
нида шуда, барои ошкорсозии камбудиҳо 
ва бартараф намудани онҳо машғу-
лотҳои иловагӣ доир гардид.

Аз ҷумла, дар байни хонандагони 
синфҳои 5–8 таҳти роҳбарии муалли-
ма Зарнигор Мирзоқандова дар мавзӯи 
«Тирамоҳ дар мамлакати мо» («Autumn 
in our country») озмуни расмҳо баргузор 
гардид. Инчунин, миёни хонандагони 
синфҳои 9–11 таҳти роҳбарии Истода 
Ҳамроева озмуни иншоҳо дар мавзӯи 
«Ӯзбекис тон – зодгоҳи ман!» («Uzbekistan 
is my hometown») гузаронида шуд.

Аз тарафи муаллимони забони ан-
глисии мактаб дарсҳои кушод ташкил 
гардида, омӯзгорон бо ҳам таҷриба иваз 
намуданд.

– Зиндагии оянда аз насли наврас 
саводу маърифати баланд, ҷаҳонбинии 
васеъ, дониши амиқ, донистани тех-
никаву технологияи замонавӣ ва дар 
баробари ин ҳама забондониро талаб 
мекунад, – мегӯяд ҷонишини директор 
оид ба корҳои таълимӣ Шоира Сайфие-
ва. – Дар ҳақиқат, дуруст ба роҳ мондани 
таълиму тарбияи хонандагон, омӯхта-
ни забонҳои хориҷӣ яке аз масъалаҳои 
муҳим ба шумор меравад. Беҳуда нагуф-
таанд, ки забон донис тан, ин ҷаҳонро 
донистан аст. Бо ҳамин мақсад дар дои-
раи моҳонаи фанни забони англисӣ дар 
мактаб як қатор тадбирҳои муфид гуза-
ронида шуд, ки барои бештар намудани 
таваҷҷӯҳи донишомӯзон ба забономӯзӣ 
хизмат мекунад.

Дар охири моҳона хонандагоне, ки 
фаъол иштирок карданд, аз рӯйи но-
минатсияҳои «Иштирокчии фаъол», 
«Синфи фаъол» ва «Хонандаи фаъол» 
мукофотонида шуданд.

«Нон – неъмати 
бебаҳо!»
 E Нодира СИРОҶЕВА,  
омӯзгори мактаби таълими умумии рақами 38-и шаҳри 
Самарқанд

Чунин ном дошт, тадбире, ки дар мактаби мо дар доираи 
моҳонаи фанни забони русӣ бо иштироки хонандагон доир 
гардид.

Дар оғози тадбир зикр гашт, ки дар доираи моҳона тад-
бирҳои фарҳангиву адабӣ ва илмиву амалӣ ташкил гардиданд. 
Инчунин, аз ҷониби омӯзгорони фанни забони русӣ дар асоси 
технологияҳои ахборӣ ва мултимедӣ, усулҳои ноанъанавӣ дар-
сҳои кушод ташкил ва иштироки фаъоли хонандагон таъмин 
карда шуд.

Инчунин, омӯзгорон бо ҳам таҷриба иваз карда, дар мавзӯъ-
ҳои гуногун перомуни омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ҳуҷҷатҳои 
меъёрие, ки дар ин самт қабул гардидаанд, мазмуну моҳияти 
онҳо, имкониятҳое, ки барои омӯзгорони фанни забони русӣ 

фароҳам гардидааст, методҳои ноанъанавӣ ва аҳамияти онҳо 
дар ҷараёни таълим фикру мулоҳизаҳои худро баён намуданд.

Дар идомаи чорабинӣ хонандагони синфҳои 2-«А», 2-«В», 
3-«Б», 3-«В» ва 4-«А» дар бораи нон бо забони русӣ шеърҳо қироат 
карда, саҳначаҳо гузоштанд ва бозиҳои шавқовар шуданд. Ин-
чунин, доир ба тарзи омода кардани ин неъмати азиз, навъҳои 
он соҳиби маълумот гардиданд.

 ķТТАҲҚИҚОТИ ЖУРНАЛИСТӢАҲҚИҚОТИ ЖУРНАЛИСТӢ

Чаро мардум ғайбат 
карданро дӯст медоранд?

 E Бахтиёри ҶУМЪА 

Аз кӯча мегузаштам. Марде аз дарвозаи ҳавлиаш баро-
мада, бадғазабона ба сӯйи дари ҳамсоя нигарист. Дар он 
ҷо чор- панҷ нафар занҳо сӯҳбат доштанд. Ҳайбату нигоҳи 
ғазабангези мардро дида, яке аз занҳо аз ҳамсӯҳбатон 
ҷудо шуд ва бо сари хам шитобон ба назди мард омад. 
Вай наздик шуду мард ба сари ҳамсараш дод зада, бухси 
дилашро кафонд:

– Чоғу гап- гап ҳам 5–10 дақиқа будагист- дия. Наход 
чанд нафар ҷамъ шуда, одам 3–4 соат гап- гапу ғайбат ку-
над. Ба ҷойи ҷоғзании беҳуда корҳои хонаро кунӣ намеша-
вад? Як кас ба хона ояд, одам шарм медоред- е, Ғайбатнисо!

Дамаш дарун зада зан ба ҳавлӣ даромад. Ин аҳволро 
дида, занони дигар ҳам пароканда шуданд…

Чаро мардуми мо, махсусан занон гапу ғайбатро дӯст 
медоранд? Худи ғайбат чист?

 M
Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» он чу‑
нин шарҳ ёфтааст:
Ғайбат аз забони арабӣ гирифта 
шуда, маънояш:
1. Ғайбат – ғоибӣ, нопадидӣ, пинҳон 
будан, ҳозир набудан; дурӣ, ҷудоӣ ва 
муфориқат.
2. Ғи(й)бат – айби касеро дар қафои 
касе гуфтан; айбҷӯйӣ кардан аз қафои 
каси дигар, бадсуханӣ, бадгӯйӣ.

Умуман, пайдоиш ва инкишофи ғайбат (ғийбат)-ро 

илми психологияи эволютсионӣ тадқиқ мекунад. Ғайбат 
воситаи муҳиме мебошад, ки бо ёрии он одамон метаво-
нанд обрӯю нуфузи касеро дар ҷамъият пайгирӣ намо-
янд. Ба ақидаи антрополог ва психологи эволютсионии 
бритонӣ Робин Донбар ғайбат ҳамчун асоси ташкили 
муносибатҳои иҷтимоӣ дар ҳамҷамъияти бузург имко-
ният медиҳад.

Ғайбатгӯйиро ҳар кас ҳар хел мефаҳмад ва ба он аз 
нуқтаи назари фаҳмишу дониши худ баҳо медиҳад. Ма-
салан, психологи мактаби таълими умумии рақами 47-и 
ноҳияи Самарқанд Маърифат Ғаниева ҳангоми сӯҳбат 
чунин изҳори ақида намуд:

– Ғайбат кардан хуб нест. Ғайбат дар байни одамон тух-
ми адоватро мекорад, ҳаёти ҷамъиятро аз роҳ мебарорад. 
Дар ҷое, ки ғайбат, иғво ва ҳасад бошад, риштаҳои меҳру 
муҳаббат гусаста мешавад, ба муносибати хуби одамон 
зарар мерасад. Ғайбат кардан, якдигарро паст задан, ко-
мёбиҳои дигареро дида натавонис та, бештар камбудиҳо-
яшро ба забон овардан аст. Ғайбат кардан на танҳо дар 
байни занҳо, балки дар байни мардҳо ҳам дида мешавад. 
Масалан, чойхонаро баъзеҳо ғайбатхона мегӯянд, ки асос 
ҳам дорад. Одамҳои калон ғайбати дигаронро мекунанд, 
ки ин айб аст. Аз ғайбат дур будани одамизод беҳтар аст.

Ҳилолахола (бидуни гуфтани манзил худро чунин му-
аррифӣ кард):

– Ҳангоми вохӯриву сӯҳбат бо дугона ё ҳамсояҳо гап 
аз гап баромада, дар бораи кору рафтори ягон кас қарор 
мегирад. Ҳама ба он ҳамроҳ шуда, камбудӣ ва ё гуфтору 
рафтори бадашро ба забон меоранд. Ман ҳам худро дошта 
натавониста, ба онҳо ҳамроҳ мешавам. Ғайбат будани 
ин корро донам, ки дигар илоҷ нест. Дар як ҷо нишаста, 
сӯҳбат кунеду шумо дар он ҳамроҳ нашавед, ҳама гумони 
бад мебарад. Албатта, дигарон ҳам аз паси ман гап меза-
нанд. Хайр, чора чист? Зиндагӣ ҳамин хел бошад, аз дасти 
бандааш чӣ кор меояд.

Баъзеҳо, ки ба нафақа баромаданд ва аз дасташон дигар 
коре намеояд, вақти азизи худро бо гапфурӯшиву ғайбати 
дигарон сарф мекунанд. Он гӯё як шириние бошад, ки 
сахтакак мечаспад. Ин одат асосан хоси онҳое аст, ки аз 
илму маърифат дуранд.

Нарзипӯлод Саидова, ки дорои маълумоти олист ва 
дар маҳаллаи Сӯзангарони шаҳри Самарқанд зиндагонӣ 
мекунад, нуқтаи назари худро ин тавр баён кард:

– Ғайбат яке аз иллатҳои бадтарини ҷамъияти мост. 
Дар ин хусус шоире гуфтааст:

Ғайбати кас то битвонӣ нагӯй,
З‑он ки зи ғайбат биравад обрӯй.
Дар ҳақиқат, одами бомаданият ҳеҷ вақт ғайбати касе-

ро намекунад ва аз ғайбатчиён дурӣ меҷӯяд. Он шахсе, ки 
худашро ҳурмат намекунад, айбҷӯйӣ карда, нодонии худро 
нишон медиҳад.

Дар сураи «Ҳуҷурот»-и Қуръони карим, дар оятҳои 
11–12-ум гуфта шудааст: «…Ва аз ҳама айбҷӯйӣ макунед ва 
якдигарро ба алқоб (лақабҳо)-и зишт махонед…» «…Ва дар 
корҳои пинҳонии якдигар ҷустуҷӯ макунед. Ва аз якдигар 
ғайбат макунед. Оё ҳеҷ аз шумо дӯст дорад, ки гӯшти ба-
родари мурдаи худро бихӯрад»…

(Давомаш дар саҳ. 8).
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 E Ҳамза ҶӮРА

Соли оянда 105-солагии шоири мубориз, навовар ва ҷанговар, ватандӯсту ватандор 
Ҳабиб Юсуфӣ қайд карда мешавад. Ба ҳамин муносибат алҳол дар матбуоти даврии 
Тоҷикистону Ӯзбекистон пасопеш мақолаҳо чоп мегарданд.

Бояд гуфт, ки Ҳабиб умри дароз надид. Дар синни бистунӯҳ-
солагӣ баҳри мудофиаи Ватани азизаш дар майдони ҷанг 
қаҳрамонона ҳалок гашт. Аммо ӯ дар ҳамин умри кӯтоҳи худ 
баҳри равнақи адабиёти тоҷик, тарҷима ва танқиди адабӣ ме-
роси бое гузошт, ки ҳар як байту сатри онро хонандаи имрӯза 
бо эътирофи бузург мутоила мекунад. Чунки Юсуфӣ шеъру 
мақолаҳои таъсирнок менавишт. Бешубҳа гуфтан метавонем, 
ки дар нимаи дуюми солҳои сиюми асри гузашта шоире ба 
чашм намерасид, ки мисли Ҳабиб Юсуфӣ асарҳои баландғоя 
дар васфи Ватан ва халқи меҳнаткаш гуфта бошад. Чунки, 
Ҳабибулло ишқи Ватан, меҳри Ватан ё инки ватандӯстиву 
ватандориро ба ҷисму ҷонаш ҷо карда буд.

Агар аксарияти шоирони ҳамон давр мавзӯъи Ватанро 
танҳо дар солҳои ҷанг шиори худ карда бошанд, Ҳабиби мо ин 
мавзӯъро аз наврасӣ ва ҷавонӣ меписандиду аввалин шеъри 
худро бо унвони «Ишқи Ватан» эълон намуд. Аҷибаш дар он 
аст, ки маҷмӯъаи нахустини шеърҳояш, ки соли 1936 нашриёти 
давлатии Тоҷикистон чоп кардааст, низ «Таронаҳои Ватан» 
номгузорӣ шуда буд. Гуфтани ҳастем, ки Ватан дар мағз- мағзи 
дилу ҷони шоир ҷо гирифта буд. Вақте ки ин шоири диловар 
хабари нохуши ҷангро шунид, чашмони тезу дурбинаш гӯё 
шарора баровард. Ин ҳолати шоирро олими адабиётшинос, 
шодравон профессор Холиқ Мирзозода дар яке аз хотираҳояш 
чунин ишора кардааст.

«…Хабари сар шудани ҷанг ҳамаи моро ғазаболуд кард. 
Ҳабиб аз ин хеле оташин шуд ва шеъри пурҳарорати «Ман 
Ватанро беш аз ҳарвақта дорам дӯсттар»-и худро худи ҳамон 
соат бадеҳаттан навишта буд.»

Ҳабиб Юсуфӣ шоири ҳақиқии халқу Ватани азизаш буд. 
Ин аст, ки ӯ дар солҳои пеш аз ҷанг пасупеш шеърҳои оташин 

навишта ғазаби мардумро нисбат ба душман дучанд гардонид.
«Куҷо рӯбоҳро тоқати ҷанги шер», «Ба Ватан», «Ин Ватан 

зинда дар ҷаҳон монд», «Ватани дил», «Интиқом», «Ба гитлер-
зодагон амон нест», «Ба ҳар куҷот равам дил диёри ман гӯяд», 
«Баробар мешавӣ бо ман», «Тфу бар ту, эй гурги малъун, тфу», 
«Қаҳрамонхалқро зи мо пурсед» – ин қабил шеърҳои саршори 
эҳтирос зуд- зуд дар матбуоти даврӣ чоп мешуданд.

Худи Ҳабиб Юсуфӣ бисёр мехост, ки ба майдони ҷанг ра-
ваду қаҳрамонию ҷонфидоиҳои худро дар муҳорибаҳо нишон 
диҳад. Аммо ӯ аз ҷониби ҳукумат «брон», яъне нигоҳ дошта-
шуда буд. Зеро, дар ақибгоҳ низ шахсони зиёӣ, маърифатнок 
лозим буданд. Аз инҷост шоир қаламро ба шамшер табдил 
дода, бо шеърҳои ватандорию ватанхоҳӣ нафрати лашкарони 
моро нисбат ба душмани ғаддор дучанд мекард. Нигаред ба ин 
мисраҳо, ки қаламро то чи андоза моҳирона ба зидди душман 
чун тир тасвир кардааст:

Бо хасми ту ҷанг бо қалам хоҳам кард,
Бо зӯри қалам, қалам‑ қалам хоҳам кард.
Ё ки:
Чанд вақтест, ки бо амри Ватан,
Тир ҷои қалам гирифтам ман.
Мекунам хасми худро нобуд,
Ҳамчунон ваъда кардаам худ.
Ё ки:
Бигираму бигузорам, қалам бигзор,
Бигир теғу ба фарқи адӯ бизан – гӯяд.
Ё ки:
Қалам ба даст бигирам, ки шеър бинависам,
Забони ман зи ҳама бештар Ватан гӯяд!
Ҳабиб Юсуфӣ нависандаи бузурги рус Максим Горкий 

ва асарҳои ӯро хеле меписандид. Аз навиштаҳои ин адиби 
забардаст илҳом гирифта, байту мисраҳои ватанхоҳӣ эҷод 
мекард. Чунончи:

Устод маро Горкии шамшерқалам,
Дар даст маро ба ҷои шамшер қалам.
Ҷангам ба Ватан муқобил ар шер ояд,
Гардад, ман агар теғ кашам шер қалам.
Бале, Ҳабиби мо ҳарчанд ҷавон бошад ҳам ин қабил шеъ-

рҳои оташин ва ватанпарварона навишта, дар охири солҳои 
сиюм ва ибтидои солҳои чилуми асри гузашта дар байни 
адибон ҳамчун мунаққиди тезбину ҳақиқатнигор шӯҳрат 
ёфта буд. Зеро, ӯ жанрҳои адабӣ, мазмуну мундариҷа ва сохти 
композитсияи шеъри он даврро ба хубӣ медонист. Худ дар 
шеърҳояш лирикаи гражданӣ ва садоқату муҳаббати ҳақиқии 
инсониро тавсиф мекард. Аз ин рӯ шеъру достонҳои бемаз-
муну беғоя ва мисраҳояш ночаспони баъзе шоирони даври 
худро нотарсона зери танқид мегирифт. Таъкид мекард, ки 
шеъри имрӯза мазмун, мундариҷа ва ғояи аниқи пуртаъсир 
дошта бошад. Чуноне ки шоир дар мақолаи мубоҳисавии худ 
«Барои поэзияи муносиби давр!» камбудиҳои достонсароии 
ҳамсолони худро танқид карда, аз ҷумла норасоиҳои поэмаи 
«Гулнома»-и шоири назарраси ҳамон давр Муҳаммадҷон Раҳи-
миро нишон дода мегӯяд:

Дил, навишт номае барои Бахтиёр гул.
Ки баҳри интихоби мо расида мавҷдор гул.
«Ин шеър аз ҳафтод мисра иборат аст ва радифи «Гул» қа-

риб шаст маротиба такрор мешавад. Бинобар ин шоир худро 
«ғулом»-и радифи «гул»кардааст…» (Нигаред Ҳ. Шодиқулов. 
«Сатрҳои нотамом» – қ.2.)

Мисоли дигар, Юсуфӣ дар мақолаи танқидии «Боз як чанд 

калима дар бораи поэзияи имрӯзаи мо» дар бораи камбудию 
норасоиҳои поэзияи ҳамон давр чунин гуфтааст.

«Ғайр аз ин бисёр камбудиҳое, ки дар эҷодиёти рафиқ 
Аминзода, Суҳайлӣ ва дигарон дида мешавад, дар пешқа-
дамтарин шоирони ҷавони мо, рафиқон Деҳотӣ, Турсунзода, 
Раҳимӣ низ мавҷуданд. Дар масъалаи схематизм ва умумиҷӯӣ 
шеърҳои рафиқ М. Раҳимӣ ва Суҳайлӣ, инчунин як қисми 
шеърҳои Аминзода ва Турсунзода дар ҷои якум меистад. Мана 
нигаред баҳорро Турсунзода чи гуна тасвир кардааст:

Парда бикшод баҳор аз рухи зебоманзар,
Баст сармои зимистон зи Ватан рахти сафар.
Булбули маст ба шохи гули бишкуфтаи боғ,
Месарояд ба дили шод, ба ҳангоми саҳар.
Ин гуна гапҳо магар ягон манзараи баҳори конкрет – баҳо-

ри Тоҷикистонро дар пеши назар меорад, албатта не!» –гуфта 
буд Юсуфӣ дар мақолаи худ.

Гуфтан ҷоиз аст, ки шоири ҳақгӯву ҳақҷӯ ва ватанпарвар 
дар мақолаҳои мунозаравии худ баробари нашъунамо ёфтани 
эҷодиёти шоирони даври худ, инчунин норасоиҳои асосии 
асарҳои онҳоро рӯи рост нотарсона фош мекунад. Ин аст, ки 
ба ин қабил мақолаҳои баҳсноки ӯ баъзе муаллифон бо назари 
душманӣ менигаранд. Онҳо ба суханҳои Юсуфӣ бадбинона, 
бо ғараз баҳо медиҳанд. Ин ҳолатро баъдтар шоири ҳақҷӯ 
Саидали Маъмур чунин ба қалам овардааст.

Шоире дар маҷлиси ӯ менишаст,
Буд бо Юсуфӣ ҳамсин, ҳамқалам.
Ҳар гаҳе карданд тавсифи Ҳабиб,
Оҳи пурдарде кашид ӯ бо алам.
Шарикдарси шоир – олими кӯҳансоли илми забоншиносӣ, 

шодравон Раҳмон Эгамбердиев чунин нақл карда буд:

ДАЛЕРО, ПУРҶИГАР

 ķЛЛАБХАНДАБХАНД

Нимкосаи таги коса
 E Парда ҲАМДАМӢ

Баҳодур амини маҳалла интихоб шуду пешниҳод кард, ки дар чойхона 
ҳар ҳафта як бор гаштак ташкил шавад. Ин таклиф ба фаъолони гузар маъқул 
шуд. Акои Раҳматҷон гуфт:

– Гаштак аҳли гузарро бо якдигар боз ҳам муттаҳид мекунад, фақат ба 
шарте, ки дар рӯзи гаштак машрубот набошад.

Илҳом гуфт:
– Рафиқон, биёед хазинабон акои Фарҳод шаваду аз ҳар кас пул чинад. 

Сарф мекунем, агар нарасад боз пул ҷамъ мекунем. Дар гаштак як оши палави 
равғанини сергӯшт шавад шуд. Пухтани ошро ба кӣ месупорем?

– Ба чойхоначии гузар Ҳакимбобо, – гуфт акои Зоҳир.
Ҳама розӣ шуданд. Рӯзи гаштак муайян гашт. Одамони мутасаддӣ вази-

фаҳои худро иҷро карданд, ош тайёр шуд. Вале ҳанӯз гаштак сар нашуда, 
аллакай «лаби чанд кас инҷ» шуда буд.

Ошро оварданд, пиронсолони гузар ҳурмати якдигарро ба ҷо оварда, 
мунтазири ошпаз шуданд. Аммо чойхоначии гузар Ҳакимбобо ва ду ҳамроҳи 
ӯ каме дер монданд. Ҳабибуллои зирак нигоҳ кард, ки табақи оши ошпаз 
ва шарикони ӯ аз дигар табақҳо фарқ дорад. Ӯ мушоҳидаи худро ба ҳеҷ кас 
изҳор накад.

Рӯзи гаштаки навбатӣ фаро расид. Ин гаштак аз гаштаки гузашта фарқе 
надошт. Боз ҳамон дермонии ошпазу ҳамроҳони ӯ такрор шуд. Домуллои 
гузар қорӣ Асадулло ба таври огоҳӣ ба ошпаз гуфт:

– Таом мунтазир мешавад, шумоён аз қатор ақиб намонед.
– Қорибобо, шумоён ба дер омадани ман эътибор надода, ба ошхӯрӣ 

марҳамат кунед, ман дегу табақро ғундошта меоям, – гуфт ошпаз. Баъди 
чанде Ҳакимбобо табақи ошро бардошта, бо шариконаш даромад ва табақро 
назди худ гузошт.

Ҳабибуллои зирак бодиққат ба табақи охирин зеҳн монд, ки «дар таги 
коса нимкоса» ҳаст. Ҳабибулло ба ошпаз гуфт:

– Агар бемалол бошад, якто чойи талх дам мекардед, бе чой хӯрок аз 
гулӯям намегузарад.

– Хуб, ҳозир- дия, – гӯён Ҳакимбобо барои овардани чой рафт.
Ҳабибулло табақи назди худро бо табақи охирин иваз карда, «Бисмил-

лоҳир раҳмонир раҳим» – гӯён ба ошхӯрӣ сар кард. Ошпаз омад, ки табақаш 
иваз шудааст, кайфияташ вайрон шуду чӣ гуфтанашро надониста, дандон 
ба дандон монд.

Ҳабибулло бо шариконаш каме ош хӯрда буд, ки аз зери биринҷ ва сабзӣ 
бурдаҳои гӯшт намудор гаштанд.

– Бародарон, каме саҳв шудагӣ барин, аз табақи мо ба ҷойи биринҷу саб-
зӣ фақат гӯшти лаҳм мебарояд, – гӯён гӯшти табақашро ба дигар табақҳо 
тақсим кард.

Ин гаштаки охирини маҳалла шуд.

Ҳалвои ширин
Дар хонадони Ҳамдами қассоб мусибати азиме рӯй дод. Фарзанди хурдиаш 

дар арафаи тӯй ба садама дучор гашта, аз олам чашм пӯшид. Аз рӯйи урфу 
одат рӯзи саввум худоӣ карданд. Аҳли гузар дар айвони ҳавлӣ нишастанд. 
Домуллои маҳалла пас аз тиловати оятҳои Қуръон ба ҳаққи марҳум дуо кард. 
Аз ин фоҷиа ҳама афсӯс мехӯрданд.

Дар маърака Неъматака ва Абдураҳмони ҳазлкаш паҳлӯи якдигар мени-
шастанд.

Азбаски Ҳамдамқассоб ба тӯй тайёрӣ медид, ҷамъи нозу неъмати ха-
ридкардаашро ба рӯйи дастархон гузошта буд. Баъд аз ошу чойнӯшӣ лаҳзае 
хомӯшӣ ба миён омад. Неъматака аз рӯйи дастархон ду дона конфетро ги-
рифта, ба кисааш андохту гуфт:

– Ин барои набераҳоям.
Ҳозирон бо тааҷҷуб ба ӯ нигоҳ карданд. Абдураҳмони ширинкор пиёлаи 

чойи дасташро ба кисаи Неъматака рехт.
Неъматака аз ин кори Абдураҳмон ба ғазаб омада, ғурбат кард:
– Ӯй, худаш чӣ гап? Шумо чӣ кор кардед- а?!
Абдураҳмони ширинкор бо заҳрханд гуфт:
– Ман ҳозир якта аз ин конфет хӯрдам. Ширааш аз ҳад баланд будааст. 

Аз болояш зуд чой наменӯшидам, ҳолам табоҳ мешуд. Мабодо шираи ҳалво 
гулӯи набераатонро нагирад, зуд аз болояш чой рехтаи маро ҳам хӯрад.

Неъматака конфетҳоро гашта ба рӯйи табақча гузошт ва ба омин ҳам 
интизор нашуда, аз ҷой хест.

Гулбоғи адабГулбоғи адаб  ķААЛЛОМАҲОИ БУЗУРГИ САМАРҚАНДЛЛОМАҲОИ БУЗУРГИ САМАРҚАНД

Махдуми Аъзами 
Даҳбедӣ

 E Н.ЧОРИЕВ,  
омӯзгори Донишкадаи давлатии тиббии Самарқанд

Хоҷа Аҳмади Косонӣ – Махдуми Аъзами Даҳбедӣ – аз бузургтарин нобиғагони 
тариқати нақшбандия буда, соли 1461–62 дар ноҳияи Косони вилояти Ахсикат 
[ҳоло Намангон] дар хонадони шахси соҳибэътибори давр Сайид Ҷалолуддин ба 
дунё омадааст.
Муаллифи асари «Бадоеъ ул- вақоеъ» Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, ки аз 
ҳамзамони Сайид Аҳмади Косонӣ буда борҳо бо ӯ мулоқот намудааст, ӯро аз 
авлоди Мавлоно Муҳаммади Хавофӣ, ки аз вилояти Хавофи Хуросон, 
сармударриси Мадрасаи Улуғбек таъин гардида буд, мансуб донистааст, ки ба 
вижа чунин овардааст: «Дар мадрасаи хони шаҳид – Шайбонихон, ки дар сари 
Чорсуи Самарқанд бино ёфтааст, чор мударрис муқаррар шуд. Яке аз он ҷумла 
Мавлоно Хоҷагӣ буданд, ки он шахсро аз авлоди Мавлоно Хавофӣ 
мешуморанд».

Ва низ дар ҷойи дигар нигоштааст:
«Инак ҳамин шахс Мавлоно Хавофӣ буд, 

ки Мавлоно Хоҷагӣ аз авлоди ӯст. Мавлоно 
Хоҷагӣ ҳам дар аксари улум, хусусан дар илми 
маониву баён – илми фасоҳату балоғат шӯҳра-
ти тамом дошт».

Хоҷа Аҳмади Косонӣ дар рўзгори ҳукмро-
ниҳои салтанати темуриён, бобуриён ва 
шайбониён зиндагӣ ва умр ба сар бурда, зинда-
гонии ӯ асосан дар замони ҳукмрониҳои сал-
танати темуриён, минҷумла: Абусаъид ибни 
Султон Муҳаммад, Султон Аҳмад ибни Абӯ-
саъид, Султон Маҳмуд ибни Султон Абусаъид, 
Султон Алӣ ибни Султон Маҳмуд [1498–1500], 
Султон Ҳусайни Бойқаро, Бадеъуззамон ва дар 
аҳди салтанати Султон Муҳаммади Шайбони-
хон, Кучкунчихон, Абӯсаид, Убайдуллохон ва 
Абдуллохон рост меояд.

Махдуми Аъзами Косонӣ дар замони ис-
тилои Шайбонихон, ки соли 1500 милодӣ оғоз 
гардида буд, 39-сола ва ҳангоми қатли хони 
мазкур соли 1510 дар синни 49-солагӣ буда, 
гувоҳи манзараҳои мудҳиши ҷангҳои хунини 
Шайбонихону Бобур гардидааст.

Махдуми Аъзам бештар ба Убайдуллохони 
Шайбонӣ равобити маънавии ногусастанӣ 
дошт, ки замони ҳукмрониаш ба солҳои 1533–
1539 мувофиқ меояд. Дар асарҳояш ӯ ба Убай-
дуллохони Шайбонӣ ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир 
намуда, дар чанд ҷой аз сифатҳои ҳамидаи ин 
хон сухан оварда, ӯро дар боби адолатгустарӣ 
нодираи замон тавсиф намудааст.

Маълум аст, ки ӯ ҳамасру ҳамзамони Хоҷа 
Аҳрори Валӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери 
Навоӣ, Камолиддин Беҳзод, Зайниддин Маҳ-
муди Восифӣ бо онҳо муҳовироту мукотибот 
доштааст.

Овони ҷавонӣ ва толибилмии Махдуми 
Аъзам дар зодгоҳи худ мегузарад ва ӯ дар вақти 
таълими улуми динӣ: калом, ҳадис ва тасавву-
фи исломӣ истеъдоди худро назди устодо-
ни худ зуҳур намуда, мударрисони худро ба 
ҳайрат овардааст. Вай илми тасаввуфро аз 
устоди худ, муаллифи рисолаи «Силсилат ул – 
орифин» Муҳаммади Қозӣ омӯхтааст. Баъд аз 
такмили дониш, ӯ ба зодгоҳи худ баргашта ба 
мутолиот ва тарғиби улуми динӣ машғул гар-

дидааст. Шӯҳрат ва эътибори Махдуми Аъзам 
зуд дар зодгоҳи худ паҳн гардида, ҳамзамон 
ҳокимони Миёнколу Кармина ӯро ба вилояти 
Самарқанд даъват намудаанд. Дар ин боб худи 
ӯ дар рисолаи «Танбият ус – салотин» – и худ 
чунин нигоштааст:

«Алалхусус тариқаи хоҷагонро [қ. о.а] 
ҳамчунон ки ҳазрати султони мағфур [сул-
тон Убайдуллохони Шайбонӣ] ва мухлиси 
Ҳазрати Хоҷаи Нақшбанд ва Хоҷа Аҳрор Хоҷа 
Убайдуллоҳ ва Ҳазрати Махдуми мо [қ. о.а] 
буданд. Байт:

Нақшбандон аҷаб қофиласолоронанд,
Ки баранд аз раҳи 
 хилват ба ҳарам қофиларо!
Аз дили солики раҳ ҷозибаи сӯҳбаташон
Мебарад васвасаи 
 хилвату фикри чиларо.
Ҳама шерони 
 ҷаҳон бастаи ин силсилаанд,
Рӯбаҳ аз ҳила чӣ 
 сон бигсалад ин силсиларо?!

Баъд аз шунидани ин суханон фақир дар 
мартаба беихтиёр шудам, ки мулоҳизаи ҳеҷ 
кас аз фарзандон ва мутааллиқон натавонис-
танд кардан. Бар худ фарз донистам омадан 
ин диёрро, чунки муддатҳо мунтазири ин 
маънӣ мебудам. Баъд аз мушарраф шудан ба 
ин макони шариф алҳамдулиллаҳир – рабб 
ил – ъоламин ҳамчунон ёфтам, ки ёрон ме-
гуфтанд:

– «Тарвиҷи шариъати муҳаммадӣ ҳам-
чунон ки шарт аст дар ин диёр ба баракаи 
ҳиммати олии ҳазрати Хони дарвешдӯст 
[Убайдуллохон – Н. Ч.] дарёфтам, ки дар ҳеҷ 
диёри дигар дар ин замони хароб нест ва низ 
мунтазирам, ки тарвиҷи тариқати муҳаммадӣ 
(с. а. с.) низ чунончи шарт аст ба баракаи ҳим-
мати олии эшон карда шавад, иншооллоҳ таъ-
оло». Чунонки ин фақир шукри ин неъмати 
азимро дар пеши баъзе аз азизони ин вилоят 
мегуфтам, эшон мегуфтанд:

«На ин аст, ки ҳазрати Хон инҳоро такал-
луф мекарда бошанд, балки хӯй ва табиати 
шарифи эшон чунин афтодааст».

(Давомаш дар саҳ. 7).

Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ,Адаб тоҷест аз нури илоҳӣ,
Бинеҳ бар сар, бирав, ҳар ҷо, ки хоҳӣ!Бинеҳ бар сар, бирав, ҳар ҷо, ки хоҳӣ!
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«Юсуфӣ бори аввал ба ҳавопаймо нишаста, барои муҳо-
кимаи мақолаи танқидие, ки «Баҳр дар пиёла», ном дошт, ба 
Сталинобод (Тоҷикистони имрӯза) мерафт. Ӯ баъди ба ҳаво 
бардошта шудани ин ҷисми оҳанин дар ҳайрат монда, ба 
тараққиёти техникаи он давра қойил шуда, худи ҳамон соат 
шеъри машҳури «Як замон аз паҳлуи шамсу қамар ҳам биг-
зарем»-и худро бадеҳатан навишта буд. Ӯ ҳамон рӯз ба муҳо-
кимаи мақола чанд соат дер монда меравад. Дар назди бинои 
иттифоқи нависандагон адибоне, ки ба танқиди ӯ дучор шуда 
буданд, бо қаҳру ғазаб интизорӣ мекашиданд. Вақте ки Ҳабиб 
бо салому алейк аз назди онҳо мегузашт, яке аз он аламзадаҳо 
бо истеҳзо, «Мана Белинскии даврони мо омаданд»-мегӯяд. 
(Танҳо Белинский Пушкинро танқид карда буд. Ҳ.Ҷ.) Юсуфии 
ҳозирҷавоб мегӯяд: «Пушкини мо, ки дар ин ҷо ҳаст, албатта 
Белинский ҳам ҳозир мешавад- дия». Ин чунин маъно дорад. 
Ту, ки Пушкин барин шоири машҳур шудан натавонистӣ, ман 
чи тавр мисли Белинский танқидчии бузург мешавам».

Ин аст, ки рақибони Ҳабиб Юсуфӣ мудом аз пайи иғвога-
рию нотавонбинӣ мешуданд. Дар ҳамин ҷо гуфтан ҷоиз аст, ки 
шоир калимаи «хасм», «душман», «адӯ» ва монанди инҳоро ба 
фашистон равона карда бошад, калимаҳои «рақиб» ва «ағёр»-ро 
ба ҳамон шахсоне, ки ӯро чашми дидан надоштанд ва ба эҷоди-
ёташ бо бухлу бахилӣ менигаристанд, нисбат додааст. Чунончи:

Ин дил на чунон дил, ки зи сахтӣ тарсад,
В‑аз зарби рақибони сияҳрӯ тарсад.

***
Ёрам чу туӣ, маро зи ағёр чӣ ғам,
Аз макри рақиби зишту беор чи ғам.

***
Ман шоири навҷӯву маддоҳ наям,

Монанди рақиб зишту бадхоҳ наям.
***

Рақиб ба чоҳи ғам уфтоду гуфт бардор,
Дуош кардаму гуфтам, Худо- т бардорад.
Он солҳо, мақолаҳо дар бораи назарияи тарҷима ягон- 

ягон ба чашм мерасид, ё гуфта метавонем, ки ин назария 
дар адабиёти тоҷик вуҷуд надошт. Адибе пайдо намешуд, 
ки асарҳои шоиру нависандагони рус ва хориҷаро ба забони 
модарӣ баргардонад. Инро танҳо Ҳабиб Юсуфии мо ӯҳда кар-
дан тавонисту халос. Чунки ӯ аз забони русӣ дониши баланд 
дошт. Аз ин боис тахмин бояд кард, ки Юсуфӣ ин забонро аз 
даври кӯдакию наврасӣ хуб аз бар карда буд. Чунки он давр дар 
Самарқанд мактабҳои русӣ вуҷуд дошт, мумкин Ҳабиби ҷавон 
аз онҳо баҳравар шуда бошад. Ҳамин асос шуда метавонад, ки 
ӯ дар як вақти муайян бо асарҳои шоирони рус шинос шуд ва 
барои ба забони тоҷикӣ баргардонидани онҳо камари ҳиммат 
баст. Инак дар муддати хеле кӯтоҳ шеъру достонҳои Пушкин, 
Лермонтов, Есенин, Маяковский ва чанде дигарро ба забони 
тоҷикӣ тарҷима кард. Ҳатто тарҷимаи романи «Ман писари 
халқи ранҷбар»-и Валентин Каттаев низ ба қалами сеҳрноки 
ӯ мансуб буд. Аз ин гуфтаниҳо бояд фаҳмид, ки Юсуфӣ жанри 
тарбияро ба пояи баланд бардош ва ҳатто ба комёбиҳои Лоҳутӣ, 
Деҳотӣ, Аминзода ва Раҳимиҳо ҳиссаи калони худро гузошт.

Чуноне, ки дар боло гуфтем, ин пешравиҳои шоирро душ-
манони гирду атрофаш дидан намехостанд, аммо Юсуфӣ ба 
таҳқиру кинояҳои онҳо парвое накарда, барои пешравии адаби-
ёти тоҷик шеърҳои пурмаҳовбат эҷод мекард. Дар онҳо Ватани 
азизу меҳри диёри зебоманзарашро талқин мекард. Вақте, ки 
ҷанг сар шуд, шеърҳои ватанпарваронаи ӯ дучанд зиёд шуданд. 
Дар ҳар байту сатрҳояш калимаи «Ватан» бо эҳтирос баланд 

садо медод. Дигархелтар гӯем, Юсуфӣ Ватанро қалбан бо ҷону 
дили пурҳарораташ ҳис мекард. Ӯ тамоми вуҷудашро ба Ватан 
бахшида буд. Ин аст, ки дар эҷодиёти шоир чунин мисраҳои 
оташин баръало садо медоданд:

Ин дил ба Ватан шерписар хоҳад шуд,
***

Гар Ватан дилро ту мехоҳӣ, фидо созам ба ҷон!
***

Ман на танҳо дил, тану ҷонам фидоят мекунам.
***

Ватан – ҷони ман ҳам ҷаҳони ман.
***

Ин дил қурбони сари Ватан шудан мехоҳад.
Ҷанг бо шиддат давом мекард. Душман пасу пеш шаҳру 

вилоятҳоро оташ мезад. Дар қалби Юсуфӣ ҳисси ватандӯстӣ 
туғён заду ихтиёрӣ ба майдони ҷанг рафт. Ин албатта тасодуфӣ 
буд. Чунки баъзе адибоне, ки ба танқидҳои ҳаққонии ӯ дучор 
шуда буданд, айнан ҳамин ҳолатро мехостанд.

Ҳамин тариқ фасли зимистони соли 1942 шоири маҳбуби 
мо ба майдони ҷанг баҳри мудофиаи Ватани азизаш рафт. 
Ҳабибулло Юсуфӣ мудом дар хатти пеши фронт буда, ба дӯс-
тони самарқандияш даҳҳо мактубҳо фиристода, ба ғалабаи 
бузург умеди калон доштани худро баён кардааст. Аз ҷумла ба 
устод Айнӣ менависад: «…Умедворам, ки ҷанги Ватаниро бо 
ғалаба тамом карда, соғу саломат ба хизмати адабиёти тоҷик 
бармегардам.»

Ё ки ба аъзоёни оилааш мегӯяд: «…Ба ояндаи наздик ба 
дидори ҳамдигар мушарраф мешавем.»

Ва ба Мирзозода менависад: «…Умеди бузург дорам, ки 
муҳаббати беинтиҳои халқи тоҷик ва дӯстон маро саломат ба 
пости адабии худ бармегардонанд.»

Баробари ин дӯстони ҷониаш бисёр мехостанд, ки ӯро 
илоҷе карда аз майдони ҷанг баргардонанду вай ба хизмати 
адабиёти тоҷик камар бандад. Масалан, ба яке аз мактубҳои 
ба устод Айнӣ навиштааш чунин гуфта буд: «…Ба ман хабар 
расид, ки баъзе аз рафиқон хостанд, ки маро аз майдони ҷанг 

ба ақиб, яъне ба хона кашанд. Ман аз онҳо бисёр мамнун, вале 
аз Шумо хоҳиш мекунам, ба онҳо расонед, ки роҳи ман ба 
сӯи Ватан фақат аз тариқи Берлин аст» ё ки «Ман шунидам, 
ки баъзе рафиқон барои маро аз фронт ба Сталинобод ба кор 
овардан кӯшиш мекунанд. Ман аз онҳо бисёр миннатдор ҳас-
там, вале хоҳиш мекунам, ба онҳо расонед, ки роҳи ман ба 
Сталинобод бо роҳи Берлин хоҳад шуд» – гуфта буд дар яке аз 
мактубҳояш, ки ба Мирзозода фиристода буд.

Ин гуна хоҳиш ва талабҳо аз ҷониби дӯстони ӯ бисёр гуфта 
шуд, аммо кас ҳайрон мешавад, ки сарварони ҳамонвақтаи 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва ё филиали тоҷики-
стонии институти таърих, забон ва адабиёти АФ СССР чаро ин 
қадар пешниҳодҳоро ба хотир наоварданду хомӯш монданд. Ё 
баъзе аз он ағёрону нотавонбинон, ки шоир борҳо ба шеърҳояш 
ишорат карда буд, барои аз фронт баргардонидани Юсуфии 
диловар қасдан ҳаракат накарданд? Ин аст, ки халқи тоҷик 
шоири навҷӯву диловару муборизи худро талаф дод. Аз марги 
бармаҳали ӯ хеле ғамгин гашта, то имрӯз афсӯс мехӯранду оби 
дида мерезанд. Аниқтараш, фасли зимистони соли 1942 ба 
майдони ҷанг баҳри мудофиаи Ватани азизаш рафт. Унвони 
ҳарбии лейтенантро гирифт. Ҳамчун командири артилерии 
миномиётчиён дар ҷангҳои нобаробари Украина, Белорусия, 
Эстония, Москва, Ленинград қаҳрамониҳо нишон дода, ба 
ордени «Ситораи сурх» соҳиб гашт. Гуфтани ҳастем, ки Юсуфӣ 
шеърҳои пурҳарорати ба Ватан бахшидаашро бо иштироки 
бевоситаи худ дар ҷанггоҳҳои зидди фашизм амалан исбот 
кард. Чун гуфтаи худ «душмани ғаддор»-ро бо тиру туфанг ва 
қалами буррояш қалам- қалам кард. Аммо тири душман ӯро 
бори дуюм захмин карда ба хок ғалтонд.

2-юми феврали соли охири ҷанг ҳамагӣ се моҳ пеш аз ғала-
ба дар яке аз ҷангҳои назди Варшава дили бузургаш аз тапиш 
монду хуни ӯ барфи сафеди зимистонро рангин кард. Пеш аз 
ҷон додан бо лабони ларзон байти машҳури Шайх Саъдӣ, ки 
шиори доимии ӯ буд, ки пичирросзанон гуфт:

Он на ман бошам, ки рӯзи ҷанг бинӣ пушти ман,
Он манам, к‑ андар миёни хоку хун бинӣ саре.

МАРДО КУҶОӢ?

«Инсониятро 
шикастан 
мумкин аст»
Ё худ чанд гуфтор дар бораи асари 
«Пирамард ва баҳр»-и Эрнест 
Ҳемингуэй

 ½ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ

Нависандаи маъруфи амрикоӣ Эр-
нест Ҳемингуэй соли 1899 дар Иллинойс 
дар оилаи табиб таваллуд шудааст. Вай 
иштирокчии Ҷанги якуми ҷаҳон буда, 
тасвирҳои беназири майдонҳои ҷанг дар 
асарҳояш нақши калидӣ дошт. Китоби 
якуми ҳикояҳо – «Дар замони мо» ва дар 
романҳои «Офтоб мебарояд», «Алвидоъ, 
силоҳ!» (1929) саҳнаҳои ҷангӣ низ ба таври 
возеҳ ифода ёфтаанд.

Дар кори Ҳемингуэй аввалин мушоҳи-
даи журналистӣ бо таҳлил, муқоиса ва му-
шоҳида иваз карда шудааст. Вай ҳар гуна 
ҷангро инкор намуда, таъкид мекунад, ки 
башарият ба хотири он азият мекашад. 
Он оқибатҳои харобиовари танҳоӣ дар 
мубориза барои ҳуқуқи инсон ва озодиро 

тавассути тасвири одамони оддӣ тасвир 
мекунад. Дар байни асарҳои ӯ достони 
«Пирамард ва баҳр» шӯҳрати ҷаҳонӣ до-
рад.

 ½ ЧАНД ГУФТОР ДАР 
БОРАИ КИТОБ

Эрнест Ҳемингуэй «Пирамард ва баҳр»-
ро соли 1952 дар синни 51-солагӣ дар ҷази-
раҳои Багам навиштааст. Ҳатто вақте, ки 
беморӣ ба ҳаёти нависанда таҳдид мекард, 
ӯ тавассути ин асар тасвирҳои беназир 
офарид. Кор дар давоми ду моҳ ба итмом 
расид. Гарчанде ки персонажҳо бо ибо-
раҳои содда тасвир шудаанд, аммо онҳо 
дар асоси воқеиятҳо зиндагӣ мекунанд.

Ин асари машҳурест, ки дар охири 

умри Ҳемингуэй навишта шудааст. Он 
дар бораи як моҳигири Куба, Сантягои 
пир нақл мекунад. Бояд гуфт, ки дар асари 
«Пирамард ва баҳр», пеш аз ҳама, эҳсоси 
боварӣ ва умед вуҷуд дорад. Дар қаҳра-
мони асар мо тасвиреро мебинем, ки ба 
таҷриба асос ёфта, кӯшиш мекунад, ки 
имонро гум накунад.

Асар дар шакли китоб моҳи сентябри 
соли 1952 бо теъдоди 50 000 нусха нашр 
шудааст. Моҳи майи соли 1953 ба ҷоизаи 
Пулитсер ва соли 1954 ба ҷоизаи Нобел 
дар соҳаи адабиёт сазовор дониста шуд. 
Ҳамин тариқ, роман нависандаро ба ҷаҳон 
машҳур кард.

Сюжети мухтасари асар чунин аст: 
Сантяго дар як деҳаи хурди Куба зиндагӣ 
мекунад. Ӯ моҳигир аст. Вай 84 рӯз дар 
баҳр мемонад, аммо моҳие ба даст овар-
да наметавонад. Манолин ном писаре бо 
Сантяго моҳидорӣ мекард. Пас аз ин гуна 
ноомади кор падару модари ӯ мегуфтанд, 
ки ба қаиқи дигар савор шавад, зеро пи-

рамард ба бадбахтӣ дучор шудааст. Аммо 
бача Сантягоро дӯст медошт.

Инак, рӯзе пирамард ба бахти худ бовар 
карда, ба баҳр меравад. Аввалан, қаҳрамо-
ни мо моҳии хурди самакро сайд мекунад 
ва сипас моҳии калонро ба даст меорад. 
Моҳии бузург қоиқро ба дуриҳо кашида 
мебарад. Пирамард аз ҳамроҳ набудани 
Манолин нороҳат мешавад, ки дар чунин 
ҳолат кӯмаки писарбача ба ӯ хеле даркор 
буд. Ҳамин тариқ, пирамард бо моҳиҳо 
«ҷанг»-и тӯлонӣ мекунад. Умед ва эъти-
мод ӯро лаҳзае тарк намекунад. Ҳатто агар 
Сантяго муваффақияти беруна надошта 
бошад ҳам, боварӣ ва умеди ӯ онро ба пеш 
мебарад.

Дар асар муаллиф инчунин робитаи 
одам ва табиат, муборизаи доимии ин-
сониятро тасвир мекунад. Дар муқобили 
чунин мубориза хонанда аз нокомии кори 
ғайриихтиёрӣ азоб намекашад, балки аз 
эътимоди шахс ба оянда рӯҳбаланд ме-
шавад.

 ķИИЛҲОМЛҲОМ

* Он ҳоҷӣ – ин ҷо, ҳоҷиёне, ки дар ин дунё ҳаловат, дар он дунё 
ҷаннат тамаъ мекунанд.

** Фарҳанг – ба маънои маънавияту маданият, қадру қимати инсо-
нию меҳру муҳаббати волидону хешу табору дӯстон.

Ман аз душман 
наметарсам

Мурод Маҳдӣ барои дар рӯҳияи 
ватандӯстиву поксириштӣ, тоза-
гиву беолоиш нигоҳ доштани забони 
модарӣ, худшиносиву худсозии шо-
гирдон ва чун инсони комил ба воя 
расонидаи онҳо саъю талош мевар-
зад. Дар баробари кори таълиму 
тарбия, дар лаҳзаҳои фориғ аз 
ташвишҳои рӯзгор ба даст қалам 
мегирад ва таровишҳои қалби худро 
рӯйи коғаз меорад. Дар навиштаҳои 
ӯ аксаран танқиди норасоиҳои гир-
ду атроф, нотавонбинону бадкир-
дорон, ки дар ҷамъияти имрӯза бо 
амалҳои зараровари худ ҳаёти мар-
думро доғдор месозанд, акс ёфта-
анд.

Ман аз фанду фиреби нотавон мурдан намехоҳам,
Ман аз берӯйиҳои «дӯстон» мурдан намехоҳам.
Агар ноогаҳоне марги ман хоҳанд, бигзоред,
Ман аз заҳри забони нокасон мурдан намехоҳам.

***

Ман аз мурдан наметарсам, ман аз мӯҳтоҷӣ метарсам,
Ман аз фосиқ наметарсам, ман аз он «ҳоҷӣ»* метарсам.
Ман аз душман наметарсам,
Ман аз дӯстони нолоиқ, зи ноилоҷӣ метарсам.
Ман аз мӯҳтоҷӣ метарсам.

МАРГИ НОГАҲОНИИ 
ЧОР МАРД

Якеро кушт, асабҳои тарангаш кушт,
Дигарро завҷаи гӯлу гарангаш кушт,
Савумро бин, забони талху тунду феъли тангаш кушт.
Барои он талоши молу мулку курсию давлат,
Чаҳорумро фурӯши зумра бе фарҳангаш** кушт!

МАҚОЛҲО
Заҳри забони нокасон аз заҳри море бештар,
Фанду фиреби нотавон аз макри шайтон пештар.

***
Худобехабарон аз қаҳри Худо бехабаранд.

***
Мард касест, ки гуфтору рафтор ва кирдораш як бувад.

 K М.МАҲДӢ

Образи «шиша» дар 
адабиёти мумтоз

 E Фозил ШУКУРЗОДА

Маълум ки шиша ҷисми шаффоф ва зудшикан 
буда, барои ҳосил кардани он як навъ шағали 
сафед, оҳак ва баъзе моддаҳои дигарро дар 
кӯраҳои махсус об карда, дар қолабҳои 
гуногун мерехтаанд. Инчунин, зарфи 
шишагӣ, монанди зарфи шароб ва ғайраро 
низ шиша мегӯянд, ки барои гирифтани 
моеъгӣ кор фармуда мешавад.

Дар адабиёти мумтози беш аз ҳазорсолаи Шарқ бошад, 
асосан хусусияти шиканандагиву нозукии он диққати 
суханваронро ба худ ҷалб кардааст. Ҳадафи мо аз ин на-
виштаҳо байти машҳури шоири хушсухан Бисотии са-
марқандӣ мебошад, ки дар асрҳои 14–15 зиндагӣ ва эҷод 
кардааст. Аммо бо мақсади фаҳмотар шудани мавзӯъ ша-
боҳати образи шиша бо дил, қалбро бояд тазаккур дод, ки 
ҳар ду диққати шоиронро ҷалб намудааст.

Қалби дар назардоштаи шоирон, аз қалби муқаррарии 
тасаввурнамудаи омма фарқ дорад. Маълум ки дар асл қалб 
як узви ҷисмонии одам буда, дар тарафи чапи сина ҷой 
дорад ва сохтори хунро ба низом медарорад. Дар назари 
мутасаввифон бошад, қалб мавҷудоти латифи рӯҳонӣ ме-
бошад ва файзи илоҳӣ ба он нузул мекунад. Мутасаввифон 
ба қалби ҷисмонӣ сару кор надоранд, зеро вай ба воситаи 
рӯҳи ҳайвонӣ баданро идора мекунад. Онҳо қалб гуфта 
нафси нотиқаро дар назар доранд, ки он ақл аст. Албатта, 
ин ақл аз ақли мавриди назари файласуфон фарқ дорад, ки 
ҷояш дар димоғ мебошад. Чӣ хеле ки қалби санавбарӣ, яъне 
ҷисмонӣ бо тан муносибат дошта бошад, қалби рӯҳонӣ 
низ бо олам чунин нисбат дорад. Ба фикри мутасавви-
фон, инсон бояд нафси ҳайвонӣ ё худ аммораро ба нафси 
нотиқа тобеъ гардонад, ки дар натиҷа ҳамаи амалҳояшро 

бо фармони он ба ҷо оварда, ба истикмол ё худ расидан ба 
комилӣ мепардозад. Бо ҳамин роҳ ба дараҷаи ақл, оқилӣ, 
ки ҷояш дар садр аст, мерасад ва бо салоҳи дил ваҳдониятро 
пурра дарк мекунад. Ба ибораи дигар, ба ойинае табдил 
меёбад, ки таҷаллии ҳамаи маърифатҳои илоҳӣ дар он 
зоҳир мегардад. Аз ин рӯ, мутасаввифон мӯътақиданд, ки 
чунин инсон бо чашми дил олами малакутро мушоҳида 
мекунад ва агар Каъба қиблаи зоҳирӣ бошад, Қалб қиблаи 
ботинист. 

 M
Шоирони мутасаввифи форс‑ тоҷик 
ҳамин нуктаро мавриди назар қа‑
рор дода, барои ифодаи нозукии Дил 
образи ойина ва шишаро мукаррар 
истифода бурдаанд. 

Аз ин ҷиҳат аст, ки адабиётшиноси маъруфи эронӣ 
Муҳаммадризо Шафеъии Кадканӣ доир ба осори бадеии 
Бедили Абулмаъонӣ тадқиқоти муҳим ба анҷом расони-
да, ӯро «Шоири ойинаҳо» номидааст. Акнун мепардозем 
ба истифодаи образи шиша дар ашъори Бисотӣ, ки дар 
байте гуфтааст:

Хуршедро зи шишаи айвони туст нур,
Эй офтоби қадр, чӣ фархунда ахтарӣ.
Ба ибораи шоир покдарун будан чун шишаи май – аз 

хислатҳои бади ботинӣ пок будан ба шумор меравад:
Чун шишаи май покдарун бош, ки дар давр
Бас кӯзаи сарҳо, ки гили кӯзагарон шуд.
Умуман, вожаи «шиша» дар ашъори Бисотӣ дар чаҳор 

маврид ба дил нисбат дода шудааст. Дар ташбеҳи шоир 

дил – шишаи май мебошад, ки зоҳиран хонанда гумон 
мекунанд, ки «чашмони маҳбуба» онро ба даст гирифтаанд:

Дил шишаву чашмони ту ҳар гӯша барандаш,
Мастанд, мабодо, ки баногаҳ шиканандаш.
Чунин навъи тасвирро дар ашъори анъанавии шоирони 

дигар низ метавон дучор омад. Аммо Бисотӣ бо зарофат 
мегӯяд, ки «чашмони ту мастанд, бояд онҳоро огоҳ кард, 
то ки эҳтиёт шаванду шишаи дили дар даст доштаашонро 
афтонда нашикананд». Дар асл бошад, шоир гуфтанист, 
ки чашмони аз зебоии худ масти маҳбуба дили ошиқро 
рабудаанд, ҳар сӯй назар кунанд, дил ҳам ба он сӯ майл 
мекунад. Мабодо ба рақиб нанигаранд, ки аз ин дили 
ошиқ шикаста мегардад. Чунин навъи тасвир хоси ашъ-
ори Бисотӣ буда, хусусан дар ғазалиёти ӯ хеле фаровон 
дучор меояд. Яъне, дар баробари тасвири нишонрас, дар 
ашъори шоир «сюжет» низ иштирок мекунад ва он нақ-
ли ҳодисаи муқаррарие набуда, балки тасвири кӯтоҳ ва 
фавқулоддае мебошад, ки хонандаро мутаваҷҷеҳ месозад 
ва ба шавқ меорад. Муаллифи тазкираи «Хизонаи омира» 
Мир Ғуломалихони Орзу байти мазкурро «ганҷи шойгон» 
хонда мегӯяд: «Воқифони уюби қавофӣ медонанд, ки ин 
матлаъ муштамил бар қофияи шойгон нест, аммо ин лафз 
бар ин матлаб муборак омад, ки мустаҳаққи ганҷи шойгон 
шуд». Чунин рангинбаёниҳои шоир диққати бузургтарин 
намояндагони шеъри «тарз»-ро, ки минбаъд бо номи сабки 
ҳиндӣ машҳур шуд, низ ба худ ҷалб намуда буд ва ба чанде 
аз ғазалҳои шоир ҷавоб гуфтани онон низ маълум аст. Чу-
нончӣ, ба ғазали мазбури Бисотӣ Урфии Шерозӣ, ки яке аз 
поягузорони сабки навин мебошад, чунин ҷавоб гуфтааст:

Дорам ба чашми ӯ дили андӯҳпешаро,
Ғофил аз ин ки мешиканад маст шишаро.
Тибқи маълумоти муаллифони сарчашмаҳои адабӣ 

ҷавоби ба ғазали мазкур гуфтаи шогирди Хоҷа Исмати 
Бухороӣ, ки бо номи Хаёлии Бухороӣ машҳур аст, беҳта-
рин ба шумор меравад, ки дар ҳақиқат хеле барҷаста 
ифода ёфтааст:

Чашмат ар шишаи дилҳо шиканад, боке нест,
Кай тавонад, ки чунин маст чунинҳо накунад?!
Аз ин мисолҳо бармеояд, ки диққати намояндагони 

сабки навро дар қатори ашъори Ҳофизу Хусрав, Соибу 
Камол ва дигар бузургони сухан навоварию тозакориҳои 
Бисотӣ низ ба худ ҷалб карда будааст.
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Ҷопониҳо аз мо 
чӣ фарқ доранд?

Ҳама гуна давлат, шаҳр, ҳар як соҳа ва умуман тамоми чизи дар 
дунёбуда, ба худ як аҷибияте доранд. Бисёриҳо барои донистани 
фактҳои аҷиб шавқманданд ва мехоҳанд аз ҳама гуна фактҳои 
шавқовар бохабар бошанд. Дар ҳақиқат аҷоиботи дунё зиндагии 
Шуморо аҷиб мегардонанд. 
Дар ин ҷо мо ҳоло фактҳоеро зикр мекунем, ки барои Шумо аҷиб 
мебошанд. Пас, таваҷҷӯҳ кунед:

1. Ҷопониҳо бештар шахсонеро ҳурмату эҳтиром мекунанд, ки ҳадди ақал 
ба забонашон як ё ду ҷумла ҳарф зананд. Онҳо дар он фикранд, ки омӯхтани 
забонашон бисёр мушкил ва ғайримуқаррарист.

2. Зиндагии оилавии ҷопониҳо бисёр аҷиб аст. Дар онҳо бародар ва хоҳар 
тамоман бо ҳамдигар ҳарф намезананд, ҳатто рақамҳои телефони якдигарро 
надоранд.

3. Халқи Ҷопон як одати аҷибе дорад, ки ба вохӯрӣ ва ё ба ҷойи даъватшуда, 
ҳадди ақал ним соат пештар ҳозир мешаванд. Онҳо кӯшиши саривақт ва дар 
вақти таъиншуда расиданро хуш надоранд.

 M
4. Дар Ҷопон рӯзҳое, ки эҳтимоли боридани борон дар на‑
зар аст, мардум ба худ чатр намегиранд, зеро дар кӯча‑
ву хиёбонҳо ҷойҳои чатрмонӣ буда, дар он ҷо чатрҳои 
ройгон гузошта шудаанд. Вақте ки борон меборад, каси 
дилхоҳ метавонад аз он ҷо чатр гирад ва вақте ки бо‑
рон тамом мешавад, боз чатрро дар ҷойи дигари чатр‑
монӣ гузошта меравад.

5. Дар кӯчаҳои шаҳру ноҳияҳои Ҷопон қуттиҳои партовпартоӣ тамоман дида 
намешаванд. Тамоми партовро онҳо ба хона оварда, ба намудҳо ҷудо мекунанд. 
Масалан, шишапораро ҳеҷ гоҳ бо коғаз ва ё партови даргирандаро ҳеҷ гоҳ бо 
дарнагиранда намегузоранд.

6. Дар Ҷопон мардумро ба нафақа намебароранд. Мувофиқи қонун шахсе, 
ки қобилияти корӣ дошта бошад, новобаста аз синну сол, то лаҳзаи охири 
ҳаёт метавонад дар вазифааш кору фаъолият намояд. Нафақа дар он ҳолат ва 
ба касоне дода мешавад, ки дигар қобилияти кор кардан надоранд. Миқдораш 
ҳам бениҳоят кам аст.

7. Дар Ҷопон маҳсулоти қимматтарин мевагӣ ва тарбузу харбуза ба ҳисоб 
меравад. Ҷопониҳо барои хариди як дона шафтолу то 5 доллар ва барои хариди 
як кило харбузу тарбуз, ҳатто 1000 долларро сарф мекунанд.

8. Соли хониш дар мактабҳои ҷопонӣ аз 6- уми апрел оғоз мешавад. Дар 
мактабҳояшон дар як сол ҳамагӣ се маротиба таътил ҷой дода шудааст. Аз 6-уми 
апрел то 20-июл, дуюм аз 1-уми сентябр то 26-уми декабр ва сеюм аз 7-уми январ 
то 25-уми март.

Фарҳанг, забон, халқият, умуман тамоми ҷиҳатҳои як давлат ба давлати 
дигар монандӣ надорад. Дар онҳо дигаргуние ба назар мерасад. Бинед, урфу 
одати ҷопониҳо, хислатҳояшон, фарҳангашон аз мо ба куллӣ фарқ мекунад.

ФАРЗАНД БАРОИ 
РӮҲБАЛАНД КАРДАНИ 
ВОЛИДОН БОЯД ЧӢ 
КОР КУНАД?

– Молу мулки волидон ва чизҳои заруриро 
муҳофизат намояд.

– Бе иҷозати падару модар чизеро нагирад.
– Ба волидон чизҳои гуворо тайёр кунад.
– Ҳангоми хобидан ба онҳо халал нарасонад.
– Ба хонаи волидон бе иҷозат надарояд.
– Пеш аз волидон ба таом даст дароз наку-

над.
– Чизҳои хубро аввал ба онҳо тақдим намо-

яд.
– Дар назди волидон якпаҳлӯ нахобад.
– Назди онҳо пой дароз накунад.
– Дар ҳама корҳо аз падару модар маслиҳат 

пурсад.
– Аз фикр ва таҷрибаҳои онҳо истифода ба-

рад.
– Насиҳатҳои падару модарро бо ҷону дил 

қабул намояд.
– Ба ҳаққи падару модар доимо дар дуо бо-

шад ва ғайра.

 K Тарҷимаи Лола РАҲИМОВА

«Эврика!» – 
нидои достонии 
Архимед

«Эврика!» – нидои достонии Архимед мебошад, ки ҳангоми 
кашфи қонуни гидростатикӣ аз ҷониби ӯ садо дода буд. Баъд-
тар ин мафҳум оммавӣ гашта, ҳоло ҳам истифода мешавад.

Тибқи ривоятҳо, подшоҳи сиракузӣ Гиерон заргари худро 
барои қаллобӣ дар сохтани тоҷи зарринаш гумонбар меҳи-
собид. Зимнан, ӯ хеши худ Архимедро вобаста намуд, то дар 
фурсати кӯтоҳ сирри ин қаллобиро кушояду исбот созад, ки 
ҳангоми сохтани тоҷ дар он аз миқдори зарурӣ дида бештар 
аз нуқра истифода шудааст.

Муддати тӯлонӣ Архимед барои кушодани ин сир фикр 
мекард, ки ниҳоят ба таври ғайриинтизор ҳангоми оббозӣ 
қонуни гидростатикии худро кашф намуд. Аз шодмонии худ 
Архимед ба чунин ҳайрату ҳаяҷон омад, ки аз ҳаммомхона 
урён бо нидои «Эврика!» ба хонааш давида, бори нахуст барои 
санҷиши ин назарияи худ пардохт, ки дар оянда он исбот шуд.

Ҳамчунин, мафҳуми «Эврика!» шиори расмии Иёлоти 
Калифорнияи ИМА мебошад.

 ķХХОНЕД, АҶИБ АСТОНЕД, АҶИБ АСТ

Танҳо дар як сатр
Дар табиат 400 навъи растанӣ ва 600 навъи 

ҷонварон хосияти «обуҳавосанҷӣ» доранд.
***
Агар тамоми намаки оби уқёнусҳои ҷаҳон таҳ-

шин карда шаванд, қабати намаки таҳшиншуда ба 
57 метр мерасад.

***
Фароштурук метавонад бо суръати 40 метр 

дар як сония парвоз кунад, ки ин дар як соат 144 
километрро ташкил медиҳад.

***
Нахустин соати пружиниро устои соатсози 

женевагӣ Филӣ ихтироъ кардааст.
***
Ҳисоб карда шудааст, ки дар қаъри уқёнуси 

Ором қариб 1 миллиону 500 ҳазор тонна канда-
ниҳои фоиданок мавҷуд аст.

***

 M
Китоби «Шоҳнома», ки дар 
осорхонаи ба номи Фирдав‑
сии деҳаи Божи Эрон мавҷуд 
аст, 75 килограмм вазн дорад.

***
Одам ба ҳисоби миёна дар як шабонарӯз 2,5 

литр ва барои шикасти ташнагӣ 1,2 литр об менӯ-
шад.

***
Сокини Англия Томас Видрер шахси бинида-

розтарини дунёст, ки дарозии бинии ӯ 19 санти-
метр аст.

***
Истиқоматкунандаи давлати Зеландияи 

Нав И. Скотт соли 1978 сабзиҳоеро парвариш кард, 
ки аз 6,7 то 7 килограмм вазн доштанд.

 K Таҳияи Ҳ.ҲОМИД

«Зиндагии ҳалолро 
пеш гиред»

Истиқоматкунандаи вилояти Марии Туркманистон Аҷабсултон Ҳоҷиева имсол ба синни 120 
даромад. Ӯ соли 1900 таваллуд ёфта, куҳансолтарин сокини кураи Замин ҳисоб меёбад. Вай дар 
ҷавонӣ бо фермерӣ, дӯзандагӣ ва чорводорӣ машғул шудааст. Шавҳараш Ҳоҷӣ барвақт аз беморӣ 
вафот кардааст.

Аҷабсултон солҳои вазнини ҷангро аз сар гузаронда, 
барои парвариши писари ягонааш Ато бо тамоми ҷидду 
ҷаҳд меҳнат кард ва ӯро ба воя расонид. Ҳоло Ато дар 
байни мардум шахси бообрӯ буда, бо ҳамсараш Тозагул 
зиндагии хушбахтона дорад.

А. Ҳоҷиеваи 120-сола мегӯяд, ки барои умри дароз 
дидан зиндагии ҳалолро пеш гирифта, аз меҳнати 
ҷисмонӣ нагурехтан ва дуруст хӯрок истеъмол наму-
дан лозим.

– Бисёртар сайр кунед, тартиби таомхӯриро риоя 
намоед, аз ҳама муҳимаш, дунё осоишта бошад, – ме-
гӯяд ӯ. Писараш Ато ва келинаш ба ӯ 12 набера, 67 абера 
ва 32 чабера ато карданд. Имсол ба ин шахси дарозумр 
медали ҷашнии «75-солагии Ғалаба дар Ҷанги Бузурги 
Ватании солҳои 1941–1945»-ро доданд.

Мувофиқи маълумоти Википедиа шаҳрванди Япо-
ния Кейн Танака одами дарозумртарини сайёра дониста 
шуда, ба «Китоби рекордҳои Гиннес» дохил гардида 

буд. Ҳоло Танака 117-сола аст ва умед дорад, ки 120 сол 
умр бинад. Аз ӯ пештар шаҳрванди дигари Япония Тио 
Мияко дарозумртарин буд, ки соли 2018 дар 117-солагӣ 
фавтид. Ҳоло Япония ҳамчун мамлакати аз ҳама дароз-
умртаринони ҷаҳон шинохта шудааст. Дар ин ҷо расман 
аз ҳама зиёд дарозумрон ба қайд гирифта шудаанд.

 K Таҳияи Ф.ШУКУРОВ

Саҳифаи Саҳифаи 
истироҳатӣистироҳатӣ

ФароғатФароғат

Барои ҳамаи кор вақт ёбед!
 E Маҳҷабин ҲУСАЙНЗОДА

– Барои кор кардан вақт ёбед! Он дари муваф-
фақиятро боз мекунад.

– Барои фикр кардан вақт ёбед! Ин сарчаш-
маи нерӯст.

– Барои варзиш вақт ёбед! Сирри ҷавонӣ дар 
варзиш ниҳон аст.

– Барои мутолиа вақт ёбед! Он асоси дониш 
аст.

– Барои дӯстӣ вақт ёбед! Он асоси хушбахтист.

– Барои муҳаббат вақт ёбед! Он тӯҳфаи беҳта-
рини зиндагист.

– Барои орзу кардан вақт ёбед! Он вақт мета-
вонед ҳатто ситораро ба даст оред.

– Барои табассум вақт ёбед! Ханда барои 
рафъи мушкилиҳо кӯмак мерасонад.

– Барои ҳифзи саломатӣ вақт ёбед! Он ягона 
дороии ҳаёт аст.

– Барои нақша кашидан вақт ёбед! Танҳо дар 
ин сурат барои амалӣ намудани корҳои дар боло 
зикршуда имкон пайдо мекунед.

СУРАТМУАММОСУРАТМУАММО
Хатогии мантиқии суратро ёбед!Хатогии мантиқии суратро ёбед!

 ķННАБОТОТШИНОСӢАБОТОТШИНОСӢ

Дарахтҳои 
аҷоиби дунё
 E Хидиралӣ БОТИРОВ, 
олими соҳаи кишоварзӣ

Дар рӯйи дунё садҳо ҳазор намуди 
дарахт мавҷуданд. Онҳо хусусиятҳои ба 
худ хос доранд.

Масалан, дар баҳрҳои Панама дарахт-
ҳои пояҳои росткунҷакдор месабзанд.

Дарахти кӯҳансолтарини сайёраи мо 
кипариси «Санта Мария» аст, ки панҷ 
ҳазор сол умр дорад. Гирдогирди дарахт 
қариб 50 метрро ташкил мекунад ва дар 
атрофи он 30 нафар одам метавонад бе-
малол даст ба даст дошта истад.

Дар Коста- Рика ва Америкаи Лотинӣ 
дарахти шир месабзад. Агар пӯстлохи 
онро тарошанд, дар як соат то 1 литр 
шир гирифтан мумкин аст. Аҷибаш дар 
ҳамин, ки онро дар чаҳор фасли сол бо 
ҳамин роҳ «ҷӯшидан» мумкин будааст.

Набототшиносон таъкид мекунанд, 
ки имрӯзҳо дар рӯйи замин қариб 400 
навъи растании пешгӯикунандаи вазъи 
ҳаво мавҷуд будааст.

Ба гуфти мутахассисон барги аз ҳама 
калони олами растаниҳо ин барги навъи 
рофияи дарахти палма, ки дар соҳилҳои 
дарёи Амазонкаи Америка месабзад, ба 
ҳисоб мерафтааст. Дарозии барг 20 метр, 
бараш 12 метр, банди барг 5 метрро таш-
кил мекардааст. Хусусияти ин барг дар 
он аст, ки дар зери об қариб 10 нафар 
ҳангоми боридани борони сел ё ҳавои 
гарми тафсон худро муҳофиза карда 
метавонанд.

Дар Япония дарахти аҷиби ба коғаз 
(дарахти шоҳӣ) монанд месабзида-
аст. Пештар фармону қарорҳои импе-
раторҳоро ба ин коғаз менавиштанд. 
Пулҳоро аз ин коғаз тайёр мекарданд. 

Имрӯзҳо ҳам ин дарахт арзиши худро 
гум накардааст.

Дар дунё дарахти нон ҳам месабзи-
дааст. Онро ба забони илмӣ дарахти 
Бопамӣ мегӯянд ва одамон хеле писан-
дида, истеъмол мекунанд. Таъми он ба 
харбузаи мо монанд буда, вазнаш 20–35 
килограмм мешудааст. Агар пӯстлохи 
дарахтро бирён кунанд, меваи бирён-
кардаи дарахти каштанро мемонад. Аз 
ҳамин сабаб, онро шоҳи меваҳо мено-
мидаанд.
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 ķ �Ш�ШОИРОНИ МУМТОЗИ САМАРҚАНДОИРОНИ МУМТОЗИ САМАРҚАНД

МАРКАЗИ ТАМАДДУНИ 
МАШРИҚЗАМИН

Дар таърихи тамаддуни Машриқзамин Са-
марқанди қандманд мақому эътибори хосса дорад. 
Шаҳри бостонӣ на танҳо бо ёдгориҳои қадимта-
рин машҳур аст, балки бо илму маърифат, адабиё-
ту санъат дар тақдири халқҳои Шарқ нақшу таъ-
сири амиқе гузоштааст. Дар Роҳи бузурги абрешим 
мавқеъ доштани шаҳр барои аз ҳар ҷиҳат ривоҷ ёф-
тани он мусоидат намудааст.

Воқеан, барои равнақи фарҳангу адабиёт, дар ра-
дифи дигар шаҳрҳои Осиёи Миёна мавқеи Самарқанд 
хеле калон мебошад. Боиси ифтихор аст, ки дар гу-
зашта қариб 400 нафар шоирони соҳиббаёз дар ин 
сарзамини хушҳаво зиндагӣ ба сар бурдаанд.

Мо чанд намуна аз ашъори шоирони мумтози Са-
марқандро гирд овардем, ки муште аз хирвор аст.

Рашидии САМАРҚАНДӢ

Ба дониш тавон ёфтан бартарӣ,
Ба дониш зи ҳар бартаре бигзарӣ.
Суханҷӯй шав то ба дониш расӣ,
Чу бедониш арчанд пешӣ, пасӣ.
Зи ҷӯянда гар н- омадӣ ҷустуҷӯй,
Ба гетӣ набудӣ басе гуфтугӯй.
Ба гетӣ чӣ бошад сазои сухан,
Ки гетӣ кам аст аз баҳои сухан!
Санои ман арчи сазои ту нест,
Маро як нафас бе санои ту нест.
Нахоҳӣ, ки шарманда бошӣ зи кас,
Ба тадбири донанда кун кору бас.
Хатое, ки доно зи нисён кунад,
Беҳ аз он савобе, ки нодон кунад.
Гар аз кӯҳ пурсӣ, бигӯяд ҷавоб,
Ки шохи хато мева надҳад савоб.
Ҷаҳон ранҷ бар ман зи ҷое гумошт,
К-аз ӯ буд осоишам чашмдошт.
Ҳамон чарх агар сур шеван кунад,
Тавонад ки аз дӯст душман кунад.
Гар оҳан ба зӯр аз гуҳар пештар,
Валекин баҳои гуҳар бештар…

Ашрафии САМАРҚАНДӢ

Эй ҳусн бо ҷамоли ту бозор ёфта,
Андеша аз висоли ту озор ёфта.
Ту офтоби ҳуснию акси ҷамоли ту
Чун муштарӣ ҳазор харидор ёфта.
Таъвизи ман тамом накардӣ, ки дар симоъ,
Дар гардани ту дасти чу тӯмор ёфта.
Ҷони маро рухи ту чу парвона сӯхта,
Ишқи маро ғами ту чу тайёр ёфта.
Ҳар кас, ки чашми шӯхи ту дида ба ҳар назар,
Дар дил нишони ғамзаи хунхор ёфта.
Боди сабо зи зулфи ту дар ҳар сапедадам
Бо худ ҳазор кулбаи аттор ёфта.
Ҳар кас, ки бо ғами ту накӯшида дар ҷаҳон,
Аз ғам зи кор мондаю ғам кор ёфта.
Тафсили ошиқони туро баршумурда ақл,
Андак шумор кардаю бисёр ёфта.
Аз нуқтаи даҳони ту уммедро дилам
Дар гирди нуқтаи ту чу паргор ёфта.
Мурғи табиатам ба гаҳи васфи лаъли ту
Оби ҳаёт дар сари минқор ёфта.
Будам гумону гашт яқинам, ки дар ҷаҳон
Ҷӯянда ҳасту нест касе борёфта.

Таҳияи З.ҲАСАНЗОДА

Самарқанд шаҳридаги 38-умумий ӯрта 
таълим мактабидан (Самарқанд туманидаги 
собиқ 35-умумий ўрта таълим мактабидан) 
2002 йилда Холов Джонибек Мирзомуродович 
номига берилган O’R-Z № 1260022 рақамли та-
янч маълумот тӯғрисидаги гувоҳнома йӯқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 38-умумий ӯрта таъ-
лим мактабидан (Самарқанд туманидаги со-
биқ 35-умумий ўрта таълим мактабидан) 2002 
йилда Махмудов Бобур Нажмидинович номига 
берилган O’R-Z № 1260033 рақамли таянч маъ-
лумот тӯғрисидаги гувоҳнома йӯқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги 38-умумий ӯрта 
таълим мактабидан 2012 йилда Суюнов Аб-
дураҳим Самадович номига берилган U № 
5345244 рақамли умумий ўрта таълим тўғри-
сидаги шаҳодатнома йӯқолганлиги сабабли 
бекор қилинади.

Самарқанд шаҳар “Ягона Дарча” мар-
казидан 2016 йил 26 майда 14082 тар-
тиб рақами билан рӯйхатга олинган 
“SAMARQAND MAZZALI SHIRIN TAOMLARI” 
оилавий корхонаси (қисқартирилган номи: 
“SAMARQAND MAZZALI SHIRIN TAOMLARI” 
ОК) ихтиёрий равишда тугатилмоқда.  
 Шу муносабат билан унга билдири-
ладиган барча эътирозлар газетада эъ-
лон чоп этилгач, икки ой давомида 
қабул қилинади.     
 Корхонанинг почта манзили: Ӯзбе-
кистон Республикаси, Самарқанд ви-
лояти, Самарқанд шаҳри.  
 Корхонанинг солиқ тӯлайдиган идентифи-
кацион рақами  (СТИР: 303969334)

Самарқанд шаҳри давлат хизматлари 
маркази томонидан 2018 йил 19 апрелда 
730422 реестр рақами билан рӯйхатга олин-
ган якка тартибдаги тадбиркор Кадиров 
Шерзод Каримович (қисқартирилган номи: 
ЯТТ Кадиров Шерзод Каримович) ихти-

ёрий равишда тугатилмоқда.   
 Шу муносабат билан унга билдири-
ладиган барча эътирозлар газетада эъ-
лон чоп этилгач, икки ой давомида 
қабул қилинади.    
 Тадбиркорнинг почта манзили: Ӯз-
бекистон Республикаси, Самарқанд ви-
лояти, Самарқанд шаҳри, Гагарин кўча-
си, 57-уй.     
 Тадбиркорнинг солиқ тӯлайдиган иденти-
фикацион рақами  (СТИР: 535564634)

Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт билан 
шуғулланувчи нотариус Алиева Лола Заировна 
нотариал идорасида марҳум Джамуродов Ка-
молиддин Нуриддиновичга (2020 йил 30 апрел-
да вафот этган) қарашли мол-мулк учун мерос 
иши очилмоқда. Шу муносабат билан меро-
схӯрлар Алиева Лола Заировна нотариал идо-
расига мурожаат этишларини сӯраймиз.  
 Манзил: Самарқанд шаҳри, М.Улуғбек кӯ-
часи, 80-уй. 

Самарқанд туманида хусусий амалиёт 
билан шуғулланувчи нотариус Бобомуродов 
Пирмамат Исомидинович нотариал идорасида 
марҳум Хамрокулов Мусин Аминовичга (2020 
йил 13 апрелда вафот этган) қарашли мол-мулк 
учун мерос иши очилмоқда. Шу муносабат 
билан меросхӯрлар Бобомуродов Пирмамат 
Исомидинович нотариал идорасига мурожа-
ат мурожаат этишларини сӯраймиз.  
 Манзил: Самарқанд шаҳри, А.Темур кўчаси, 
108-уй.

Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт 
билан шуғулланувчи нотариус Кадирова 
Мавлуда Туранбаевна нотариал идораси-
да марҳум Низомутдинов Набига (1999 йил 
26 августда вафот этган) қарашли мол-мулк 
учун мерос иши очилмоқда. Шу муносабат 
билан меросхӯрлар Кадирова Мавлуда Ту-
ранбаевна нотариал идорасига мурожаат 
мурожаат этишларини сӯраймиз.  
 Манзил: Самарқанд шаҳри, Амир Темур 
кӯчаси, 152-уй.

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАХДУМИ АЪЗАМИ 
ДАҲБЕДӢ

(Аввалаш дар саҳ.4).
Аз ин сухан фақирро умед бештар шуд, 

ки хӯи шарифи эшон дар раоё ва фуқарои 
вилояти эшон низ ҷо кунад, чунонки Ҳазра-
ти Мавлавии Румӣ [қ.с] мефармоянд: Байт:

Хӯи шоҳон дар раъият ҷо кунад,
Чархи ахзар хокро хазро кунад.
Шаҳ чу ҳавзе дон, ҳашам чун лӯлҳо,
Об аз лӯла равон дар кӯлҳо.
Чунки оби ҷумла аз ҳавзест пок,
Ҳар яке лӯла диҳад хуш завқнок.
В‑ар дар он ҳавз об шӯр асту палид,
Ҳар яке лӯла ҳамон орад падид.
З‑он ки пӯст аст ҳар лӯла ба ҳавз,
Ҳавз кун дар маънии ин ҳарфи ҳавз.
Лутфи шоҳаншоҳ ҷони беватан,
Чун асар кардаст дар кулли бадан.
Чунки ҳазрати Хон ба ҷамеъи улум ва ка-

молот оростаанд, самара ва натиҷаи ҷамеъи 

улум ва камолот ҳусул ва тарвиҷи ин нисбати 
шариф мебояд шуд. Ҳамчунон ки Ҳазрати 
султони мағфур чанд гоҳ дар замони Махдуми 
мо сабаби тарвиҷи ин нисбат шуда буданд». 
[«Танбият ус – салотин». саҳ. 42–43].

Аз мазмуни иқтибоси мазкур маълум аст, 
ки Махдуми Аъзами Даҳбедӣ барои комилан 
шинохтани маънои шеъри Баҳоуддини Нақш-
банд ва асрори тариқати нақшбандия рӯ ба 
сӯи шаҳри Самарқанд оварда, барои тарғибу 
тарвиҷи он ҷаҳд намуда, дар ин бора ӯ чунин 
навиштааст:

– «Аммо, ҳазароти хоҷагони мо [қ. с.а] 
тариқае ихтиёр карданд, ки ҷамъ аст мар 
тариқи ҷамъи авлиёро ва мусаммост ба сил-
силат уз – заҳаб аз ҷиҳати нафосат ва шара-
фаш.

Силсилаи хоҷагон ҳалқаи доми балост,
Ҳар кӣ дар ин ҳалқа нест, 

  ғофил аз ин моҷарост!
Чунки эшон табибони ҳозиқи илоҳианд, 

муолиҷа аз аздод мекунанд, муносиби ис-
теъдоди ҳар касе мисқоле ба ӯ медиҳанд, 
то оинаи дили худро аз занги ғайр бизидо-
яд, мусаффо ва муҷалло созад, то ҷамол ва 
ҷалоли илоҳӣ дар ӯ зоҳир шавад, ҳамчунон 
табиби ҳозиқ, ки ҷамоати беморро пеши ӯ ме-
оранд, ҳар касро муносиби мараз [беморӣ]-и 
ӯ парҳезе ва давое мефармояд. Агар ҳамаро як 
парҳез ва як дору фармояд, қасд дар ҳалоки 
он ҷамоъат карда бошад. Чунки мизоҷот ва 
амроз [касалиҳо] мухталиф аст, ҳар маразе 
ва мизоҷеро парҳез ва давои муносиб мебо-
яд, ҳамчунин истеъдодоти толибони ҳозиқи 
илоҳианд, ҳар касеро муносиби истеъдоди ӯ 
парҳезе ва давое мефармоянд.

Байт:
Мо табибонем шогирдони Ҳақ,
Баҳри қулзум хонда моро фан фалақ.
Дастмузде менахоҳем аз касе,
Дастмузди мо расад аз муқдасе.
Ин табибонро ба ҷон банда шавад,
То ба мушку анбар оганда шавад.
[«Танбият ус – салотин», саҳ. 18].
Аз нигоҳи Махдуми Аъзами Даҳбедӣ «Ат 

– тариқ илаллоҳ ба адади анфос ул – халоиқ» 
аз ҳафт тариқ иборат аст:

1. Тариқи зикран хуфя вал – ҷаҳр;
2. Тариқи таваҷҷӯҳ;
3. Тариқи муроқаба;
4. Тариқи робита;
5. Тариқи сӯҳбат;
6. Тариқи ҷазаба;
7. Тариқи самоъ.
Махдуми Аъзам аз бузургтарин нобиғаго-

ни густаришдиҳанда ва тарғиботчии тариқа-
ти нақшбандия дар Мовароуннаҳру Хуросон 
буда, дар осори ӯ перомуни Рӯҳи Аввал, Нури 
Мутлақ, офариниш, мабдаъ ва маъод, ҷавҳар 
ва араз, олам ва одам, табиат, ваҳдат ва ка-
срат, фано ва бақо, мақомот, шариат, тариқат, 
ҳақиқат, маърифат, ахлоқ ва одоб, худши-
носии инсони комил сухан оварда шудааст.

Осори Махдуми Аъзам асосан бо наср 

дар шакли рисолаҳои ирфонию фалсафӣ 
нигошта шуда, то ҳол номгӯи зерини онҳо 
маълуманд: 1. «Асрор ун- никоҳ», 2. «Рисолаи 
вуҷудия», 3. «Рисолаи самоъия», 4. «Рисолаи 
бақоия», 5. Рисолаи «Ганҷнома», 6. Рисолаи 
«Миръот ус – сафо», 7. «Рисолат уз – зикр», 
8. Рисолаи «Одоб ус – соликин», 9. Рисолаи 
«Одоб ус – сиддиқин», 10. Рисолаи «Зубдат 
ус – соликин», 11. «Нафаҳот ус – соликин», 12. 
«Насиҳат ус – соликин», 13. Рисолаи «Меъроҷ 
ул – ошиқин», 14. Рисолаи «Муршид ус – со-
ликин», 15. Рисолаи «Воқеоти Ҳаққония», 16. 
Оиди ҳиҷоб [дар асл сарлавҳа- ном надорад], 
17. «Танбият ус – салотин», 18. «Рисолаи ба-
ёни силсила», 19. Рисолаи «Силсилаи сид-
диқин», 20. «Рисолаи битихия», 21. «Рисолаи 
чаҳор калима», 22. «Рисолаи Бобурия», 23. 
Рисолаи «Гул ва Наврӯз», 24. «Шарҳи «Вала-
ди саробия», 25. «Шарҳи «Савод ул – ваҷҳ», 
26. Рисолаи «Шарҳи рубоиёт», 27. Рисолаи 
«Шарҳи дувоздаҳ рубоии форсӣ». 28. Ғазали-
ёт бо тахаллуси Қосим, 29. Шарҳи як ғазали 
Убайдуллохон…

1. «Асрор ун- никоҳ» – рисолаест, ки дар 
мавзӯҳои динию ҳуқуқии никоҳ, оила, му-
носибатҳои оилавӣ, асрори махфии психо-
логию ахлоқӣ ва дидактикӣ, муҳити солими 
биологию иҷтимоӣ ва хиради солим мавриди 
таҳлил қарор гирифтааст. Дар ин асар на-
мунаҳои сураҳо ва оятҳои Қуръони маҷид, 
ҳикоёту ривоёту ҳадисҳо аз рӯзгор ва оилаи 
Паёмбари ислом Муҳаммад (с. а.в) ва аз ҳаёти 
Ҳазрати Умар разиаллоҳу анҳу оварда шуда, 
он мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

5. Рисолаи «Ганҷнома» – асарест, ки пе-
ромуни офаридгор, офариниш, мабдаъ ва 
маъод, ҷавҳар ва араз, ҳаракат, олам ва одам, 
мақсуд аз офариниши Одам, дониш, ислоҳи 
хато, асрори шариату тариқат, ҳақиқат ва 
маърифат, ишқи илоҳӣ ва ғояи инсони комил 
сухан ронда шудааст. Дар ин рисола таъли-
моти ирфонӣ ва ғояҳои фалсафии Махдуми 
Аъзам аз нигоҳи ҷаҳоншиносии идеализми 
субъективӣ тасвир гардида, асар аҳамияти 
муҳими ирфонию фалсафӣ дорад.

 ķББА МУНОСИБАТИ 105А МУНОСИБАТИ 105--СОЛАГИИ ШОИР ҲАБИБ ЮСУФӢСОЛАГИИ ШОИР ҲАБИБ ЮСУФӢ

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта).
Мазмун, фармондеҳи онҳо ҷиҳати рабудани акси фюрери худ ба мукофоти 

гаронбаҳо ва ё нишон ваъда карда буд, ки ҷони худро ба гарав гузошта, пеш 
хазиданд. Аз байни онҳо ду нафар талош меварзиданд, ки зудтар ба ҳадаф 
расида, аввалин шуда онро даррабоянд. Ҳар ду ҳам бо ҷони худ бозӣ мекар-
данд. Яке аз онҳо шикаммола аз долони байни Абдулло ва Макаров гузашта, 
фосилае пеш рафт. Абдулло инро диду ба ҷониби Макаров як кулӯла барф 
партофта, сайди ӯро ишорат кард ва худ ба таъқиби дигаре афтод. Сарсавадзе 
бошад аз ҳаракати нафари сеюм чашм намеканд. Амсалиётро аввалин шуда 
Абдулло сар кард. Вай палангвор аз камингоҳи худ ҷаста ба фашист дарафтод, 
ҳалуки кӯҳистониро ба кор бурда, ӯро нақши замин кард, аз маки гарданаш 
қабза кард, даҳонашро рӯи барф пахш намуд ва фашист бе он ки садое баро-
вард, дамаш ба дарун афтод. Макаров ҳам гаваккашон ба фашисте, ки чун 
мори афъӣ пеш мерафт, ҳамла овард. Фашист дар ғафлат монд, вай гумон 
карда буд, ки нафари сеюми онҳо ба таъқибаш меояд. Макаров бо пошнаи 
автомат ба мӯҳраи гардани ӯ зарбаи сахте зада, бе ҳуш кард. Ин ҳолро пай 
бурда фашистони сеюм худро ба ақиб кашиду азми фирор намуд. Аммо тири 
автомати Сарсавадзе кори ӯро кард. Ҳамин тавр ду «забон»-и хунгирифта 
баъди чанд дақиқа дар заминкани Юсуфӣ пайдо шуданд.

– Ман ба ақлу фаросоти шумо қоил, рафиқ лейтенанти калон, ба Юсуфӣ 
сипосгузорона нигариста гуфт муовини сиёсӣ, – ба ақли шумо, шарқи-
ён, ҳасанот! Офарин! – муовини сиёсӣ инро гуфта бо телефон бо маркази 
фармондиҳӣ тамос гирифт ва аз тариқи ба даст овардани забон аз ҷониби 
лейтенанти калон Юсуфов Ҳабибулло гузориш дод.

 ½ БОЗГАШТИ ХОТИРОТ

Авҷ гирифтани чак- чаки оби сақфи заминкан, ки аз болори тар метаро-
вид, риштаи хаёлоти Юсуфиро барканд. Вай бо кӯмаки сарбозони худ дар 
миёни фарши сангари сарпӯшида чоҳча канда буд, ки аз он оби нӯшокӣ 
мегирифтанд. Ҳар шаб то пагоҳӣ чоҳча лабрез мешуд ва зарфияти он ча-
краҳои бешумори сақфро дар худ ғунҷоиш дода наметавонист. Ҳар субҳ 
Юсуфӣ варзиши баданро аз дохили хандак сар мекард. Вай бо сатил аз чоҳ 
об мекашид ва Абдулло онро берун бароварда, дар ақиби заминкан мерехт. 

То тамом шудани об онҳо бадан гарм мекарданд ва баъд Абдулло дар даруни 
хандақ кӯрдуде мекарду чойники сиёҳро рӯи оташ монда, чой дам мекард. 
Боре ҳангоми чойнӯшӣ Юсуфӣ аз Абдулло пурсид:

– Ту Ромитро дидаӣ?
– Не, рафиқ командир. Роҳи Ромит аз ҷои мо каҷай. Падарум чанд дафъа 

ба шикори кабки ҳилол рафта буд. «Дараи Ҳакимии мо барин обу ҳавои хуш, 
ёлаву шахҳои баланд ва ҷангали арасот дорад», мегуфт отам, – бо оташкоб 
алави гулханро равшан карда ҷавоб дод Абдулло.

– Падарат, ки шикорчӣ бошад, чаро ту ҷувозкаш шуда мондӣ?
– Ҷувозкаш?! – чашм аз оташ канда, бо ҳайрат ба Юсуфӣ нигариста пур-

сид Абдулло.
– Бале, ҷувозкаш. Одаме, ки аз бурёи хонаи падар, аз дару ҳавлӣ ва деҳи 

худ берунро надида бошад, мисли ҷувозкаш аст, аз ақиби аспи чашмбаста 
гирди кундаи ҷувоз чарх зада, умри худро мегузаронад.

– Дар бисоти падарум ман якта писар ҳастум. Ҳайдов сар намедиҳа. 
Милтиқуш ҳам худуш барин пир шудай, қулангуш ба қавли мо, ҷанговарон, 
асечка медиҳа. «Бачам ба шикор рафта ягон ҳоле нашава» гуфта, милтиқа 
дар кадом як лаҳат руст мекуна. Дар кӯҳистон одам бемилтиқ дур рафта 
наметавона… Як дафъа бо падарум ба сари кӯҳтали дараи худомун барома-
дем. Падарамо ду шоҳдадаро ба ман нишон дода: «бо ин дара одам ба Ромит 
мерава, бо дигаш ба Мастчоҳ. Милтиқи нав харум баъд худут ба он сайдгоҳ 
рафта, юз ва ё нахчир шикор мекунӣ» гуфта буд.

– Ҷанг тамом шавад, албатта ба Ромит рав. Акнун ту шикорчии хуб шудаӣ. 
Ин дараро набинӣ, ба ормон мемонӣ, Абдулло. Вай пайкони тири камон 
барин кӯҳсорро бурида гузаштааст. Аз бағали ин дара ду дарёи хурушони 
Сорбо ва Сардеҳи миёна ду ҷӯи шир барин рехта, фарзанди худ водии Ҳисорро 
парвариш медиҳанд. Дар ҳар сари қадам чашмаҳои зулол, шибару чаманҳои 
суманхез дорад. Ҳавои гулбезаш одамро маст мекунад. Дар ҳар шохдара 
боғҳои себу нок, чормағз ва ҷангалҳои касногузари олучаю настарин ҳаст. 
Дар обҳои сарду зулоли ин дарёҳо тирамоҳ гулмоҳиҳо аз шаршараҳо тир 
барин парида, ҷониби тармаҳо мераванд. Ҳангоми паридан онҳо фурсате 
дар ҳаво муаллақ зада, бо ранги гулафшони худ ҷило мезананд. Баъзеи онҳо 
пеш аз сурат гирифта паридан дар зери пардаи оби шаффоф ва рӯи сангҳои 
суфта симоб барин ларзида, ба ҷаҳидан тайёр мешаванд, ки тамошои он 
дили одамро ба тапиш меоварад…

– Хаёли мара ба кӯҳистон бурден, рафиқ командир. Шумо магар дар он ҷо 
кор кардаед? – нақли дилчаспи Юсуфиро шунида, бо ҳаяҷон пурсид Абдулло.

– Дар як деҳаи Ромит як рафиқи ман муаллим буд. Ӯ ману дӯсти дигарам 
Ҳабиб Аҳрориро, ки тарҷумони хуб аст ва ҳоло қаламро бо силоҳ табдил дода 
меҷангад, ба меҳмонӣ даъват карда буд. Аз ин боздид дили мо боғ- боғ кушода 
шуд. Дар оғӯши табиат ду рӯзи умри мо ба хӯшиҳо гузашт ва одамвор зиндагӣ 
кардем. Боз як бори дигар он ҷоро медидам, дар дилам ормон намемонд.

(Давом дорад).

 E Шодон ҲАНИФ

УҚОБИ ЗАХМӢ
(Романи ҳуҷҷатӣ)

Дар соли 1915 таваллуд шуд. Дар хона на-
метавонист бигиряд. Модараш ҳамеша бар 
сараш фарёд мекашид:

– Хомӯш! Сокит шав! Ҳатто наметавонист 
бихандад ва ё дод бикашад, чаро ки падараш 
мегуфт:

– Хафа шав! Ҳарвақт меҳмоне меомад, 
мегуфтанд:

– Айб аст, хомӯш бош! Ҳатто вақте ки фар-
ди бегонае дар хонаашон набуд, аҳли хона-
вода мегуфтанд:

– Мехоҳам каме истироҳат кунам, ором 
шав! То ҳафтсолагӣ зиндагияш бад- ин гуна 
сипарӣ шуд. Вориди мактаби ибтидоӣ шуд. 
Ҳар вақт суоле дар мавриди дарс падид мео-
мад, муаллим фарёд мезад:

– Хафа шав! Ҳарвақт худи муаллим ӯро 
бапойи тахта фаро мехонд ва барои тавзеҳ 
додани дарс омода мешуд, муаллим мегуфт:

– Ҳар чӣ гуфтам, онро бигӯ ва фақат ҷа-
воби суолро бигӯ ва зиёд ҳарф назан!… То 
дувоздаҳсолагӣ низ бад- ин сон гузашт.

***
Синфи боло шуд. Ҳар замон хост даҳон 

бикушояд, то калимае бар забон оварад, бу-
зургтарҳо гуфтанд:

– Ту худатро қотии ҳар маҳфиле накун!… 

Мудир гуфт:
– Агар сухан нуқра аст, сукут тиллост! 

Муаллими адабиёт мегуфт:
– Дуто бишнав ва яке бигӯ… Бибин Худо-

ванд низ дуто гӯш ва як забон дода!… Пас беш-
тар ҳарф назан!… Дигарон гила мекарданд:

– Хафа шав! Ба ту вобаста нест!…
– Садоятро бибур!…

– Дигар ҳарф назан!… То понздаҳсолагӣ 
ин гуна умраш ба сар омад.

***
Ба коллеҷ мерафт. Дар он ҷо беҳтарин 

чизеро, ки ёд гирифт, «алсукуту хайру мин 
алдар дар» буд: яъне, «сокит мондан беҳтар 
аст». Боз фарёдҳо ва тавсияҳо бар сараш за-
данд, ки:

– Сокит бош!… 
– Хафа шав!…
– Садоятро бибур!…
– Ба ту марбут нест!…
– Одамӣ ба чизе, ки марбут ба худаш нест, 

дар борааш ҳарф намезанад!… Ва ба ин тар-
тиб ӯ по ба синни нуздаҳсолагӣ ниҳод ва зин-
дагияш роҳи дигаре дар пеш гирифт.

***
Вориди донишгоҳ шуд. Ҳанӯз дар хонаа-

шон мегуфтанд:
– Набояд пеши бузургтарҳо ҳарф бизанӣ, 

айб аст! Модараш мудом мегуфт:
– Ҳарф моли бузургтарҳо ва сукут аз они 

кӯчактарҳост! Рӯзе устодаш гуфт:
– Оё мумкин аст ҷилави забонатро би-

гирӣ?! То ин ки по ба синни бисту сесолагӣ 
ниҳод.

(Давомаш дар саҳ. 8).

 E Азиз НЕСИН

Зиёд ҳарф назан!

Ин порае аз достони 
нависандаи турк Азиз 
Несин мебошад. Бисёр 
достони хуб буда, 
баёнгари ҳоли мову 
шумост. Инро хонед, то 
худро беҳтар шиносед!
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 ķККИТОБИЁТИТОБИЁТ

Мушкил аст бар сукут 
намудан одат...

 E Б.РАҲМОНОВ, 
Ф.ШУКУРЗОД

Вақте ки дар бораи муҳити адабии Самарқанд гап меравад, албатта номи 
Фармон Тошев бо ифтихор ба забон гирифта мешавад. Ӯ эҷодкорест, ки ҳам 
дар публитсистика, ҳам дар наср бобаракат эҷод намуда, вақтҳои охир бо 
шеъру ғазалҳои худ низ дар қалби мухлисон ҷой гирифтааст.
То ин дам қариб 20 адад китобҳои нас риву назмии ӯ таҳти унвонҳои 
«Қарнабчӯл қӯшиғи» – «Суруди Қарнабчӯл» (1994), «Онанг тирик, болам» – 
«Модарат зинда аст, писарам» (1996), «Қарнабликлар кулгиси» – «Хандаи 
Қарнабиён», «Мен ёмғирли кунда келаман» – «Ман дар рӯзҳои боронӣ меоям» 
(1998), «Журналистнинг нони қаттиқ» – «Нони журналист сахт» (2003), 
«Отамнинг сабоқлари» – «Сабақҳои падарам» (2007), «Соғинч» – «Пазмонӣ» 
(девон, 2011), «Амонат» (2015), «Кӯнгил билан суҳбат» – «Сӯҳбат бо дил» (2015), 
«Тафаккур манзаралари» – «Манзараҳои тафаккур» (2015), «Адиб ва адабиёт» 
(2017), «Ғазал маънӣ – ғазал санъат» (девон, 2018), «Тазарру» (2019), «Мактубҳо» 
ва ғайраро хонда, ғизои маънавӣ гирифта будем. Бояд гуфт, ки ҳар як 
эҷодкори масъ улиятшинос низ дар давоми фаъолияти эҷодии худ ба таҳлилу 
баррасиҳои фардӣ ё худ умумӣ эҳтиёҷ дорад.

Ба наздикӣ тавассути нашриёти 
«SANNOF» китоби нави шеърҳои Фармон 
Тошев аз чоп баромад, ки дар он шеърҳои 
солҳои охир навиштаи ӯ ҷой дода шуда-
анд. Китобхонон зимни мутолиаи он аз 
ҳиссиёти рангини тасвирёфта, оҳангҳои 
таъсирбахши он завқи беандоза ва ғизои 
маънавӣ мегирад.

Фармон Тошев худ соли 1954 дар деҳаи 
Қарнаботаи ноҳияи Пахтачӣ ба дунё 
омадааст. Ӯ аз хурдӣ ба адабиёт ва жур-
налистика шавқу ҳавас дошт. Аз овони 
донишҷӯӣ сар карда, хабару мақолаҳои 
хурд- хурд менавишт, шеър машқ мекард.

Бояд алоҳида таъкид намуд, ки Фар-
мон Тошев дар эҷоди худ бештар ба на-
виштани шеъру ҳангомаҳое шавқ дорад, 
ки бо ҳазли самимӣ, хандаи беғубор омех-
та аст. Ӯ дар шеърҳои ҳаҷвии худ мисли 
баъзеҳо камбудиҳои табиию ҷисмонии 
касонро не, балки нуқсонҳои маънавиа-
шонро танқид мекунад. Зеро устоди кало-
ни офаридани асарҳои хандаовар Ғафур 
Ғулом гуфтааст: «Хандидан аз рӯйи кам-
будиҳои табиии касон – мисли хандидан 
дар азохона, хандаи беадабона мешавад». 
Фармон Тошев низ ба ҳамин суханони 
устод амал карда, баъзе иллатҳо, ҳатто 
воқеаҳои фоҷианок ва кирдорҳои дағалро 
низ бо рӯҳияи таскиндиҳанда, истеҳзо 
омехта мекунад.

Бахусус, шеърҳои ҷолиби ӯ аз таҷри-
баи ҳаётӣ ва талошу кӯшиш дар роҳи 
худшиносию такомули инсон сарчашма 
гирифтаанд. Дар асарҳои худ ҳангоми 

тасвир намудани муаммоҳои ҳаётӣ ва 
инъикос намудани нозукиҳои қалби ин-
сон низ ба нишон додани қудрати бунёд-
кории инсони меҳнатӣ эътибори алоҳида 
медиҳад. 

 M
Инсон ба дунё барои 
некӣ кардан, ба вуҷуд 
овардани навигариҳо ме‑
ояд. Шоир мазмуни ғоя‑
вии бо кори барои ҷамъи‑
ят ва халқ манфиатовар 
машғул шудан, ба халқу 
диёр нафъ расонидани 
ӯро бо тарзҳои гуногун 
ба риштаи тасвир ме‑
кашад. 

Дар ҳаёти мамлакат ва халқамон, бахусус 
Ӯзбекистони соҳибистиқлоламон дигаргу-
ниву пешравӣ ва навигариҳоро бо услуби 
халқонаи равону содда ифода месозад. Дар 
ин ҳолат шоир ба имкониятҳои мухталифи 
санъатҳои сухан муроҷиат мекунад. Дар қа-
тори образҳои рамзиву маҷозӣ намунаҳои 
барҷастаи тасвири ҳодисаҳои табиат ва пей-
зажро ба вуҷуд меорад. 

Чунончи, дар шеърҳои «Ман дар рӯзи 
боронӣ меоям», «Ба борон монандед», «Ган-
дум», «Манзараи деҳа» тасвири табиат, ху-
сусан ба воситаи образҳои борон ва гандум 
фикрҳои барҷастаи халқиро дар мисраъҳои 
ҷозибадор ифода намудааст:

Синаи хокро бидода шукӯҳ,
Медамад субҳ бо сафед армон.
Дар мижа шӯълаи зарин дорад,
Сӯйи дашти қарин равон деҳқон.
Мавҷи эҳсос дар масоҳати сабз,
Болатофат аҷиб
Ин субҳи деҳ аст,
Нидои ҳаёт.*
Метавон гуфт, ки шоир дар сурудани ға-

зал низ дасти тамом дорад, ҳамчун устоди 
ботаҷриба дар эҷод бо шаклҳои анъанавии 
назм бемамоният ибрози афкор менамояд. 
Ғазалҳои ӯ равону соддаанд ва хонанда аз 
ҳар мисраи он як маънои муфиду хонданӣ 
пайдо мекунад. Аз ҳамин сабаб, дар тарҷума 
намудани ғазалҳои шоир ба осонӣ дар вазни 
арӯз ҷой мегиранд. Чунончи, шоир дар забо-
ни асл мегӯяд:

Эй фалак, асло 
 менга нодонни ҳамдам айлама,
Ҳамнишин, улфат 
 этиб бир лаҳза, бир дам айлама.
Тарҷумаи ин байт бошад бо соддагии 

баён, дар баробари ин фаро гирифтани ма-
зомини амиқ чунин сурат пазируфтааст:

Эй фалак, асло 
 ба ман нодонро ҳамдам макун,
Ҳамнишину улфатам 
 як лаҳзаву як дам макун.
Дар шеъри шоир на танҳо ғазалу на-

въҳои анъанавӣ, ҳаҷвияву рубоиҳо, бал-
ки жанрҳои модерн низ мақоми арзанда 
дошта, ӯ озодона дар ин қолаб низ фикри 
худро баён менамояд. Бояд тазаккур дод, 
ки имрӯз дар сабки озод сухан гуфтан, ба-
хусус, образу тасвироти нодир офаридан 

на ба ҳама даст медиҳад. Зеро, бо вуҷуди 
дар ин намуд сайри хаёлот намудан шоир 
бояд дар ҷодаи ношиносу касногузар қадам 
занаду пеш равад. Дар шеъри «Сукут», ки 
дар навъи озод гуфта шудааст, олами рӯҳи 
пуртуғёни шоир дар пеши назари хонанда 
намоён мегардад:

Сипас…
Сукут,
Оромии ту
Аз гулӯ нолаи ман,
Аз қалби волаи ман
Аз чокҳои он
Бигардад пора‑ пора…
Рафта расад ба Ҳақ…
Шоир дар одитарин ҳаводиси атроф об-

рази назаррасеро кашф мекунад, дарди ҷон-
сӯзеро ифода месозад, ки хонанда зимни 
мутолиа дарди худ, орзуву омоли худро аз 
он дармеёбад. Аз ҷумла, сукуту оромие, ки 
илҳомовару таъсирпазир аст, барои ӯ лаҳзаи 
пурқимат ба ҳисоб меравад:

Мушкил аст бар сукут намудан одат,
Сукут – бо ғалаён асту ҳам сокин.
Дар сукут зиставу гоҳо
Онро вайрон намуда, дил ёбад 

таскин.
Сукут,
Як шабе
Ба ман деҳ имкон…

 M
Фармон Тошев дар шеъ‑
рҳои худ, ки бо ҳиссиёти 
наҷиб суруда шудаанд, 
дар боби шеъри шоирӣ, 
тақдири шоирона низ 
фикру андешаҳои худро 
баён намуда, хонандаро 
ба фикр водор менамояд. 

Аз ҷумла, дар хусуси шеърнависии худ 
мегӯяд:

Чаро шеър гӯям?
Бувад шеър изҳори ишқ,
Ба пазмониҳо қалб
Таскин биёбад:
Шабу рӯз васфаш
Сароям,
Зи баски,
МАН
Бибояд ӯ шуда зиҳам!
Эҷодкор бо сеҳри қалами худ бояд ба 

дигарон дарси ҳаёт дода, дар вақти зарурӣ 
онҳоро аз хоби ғафлат бедор карда тавонад. 
Барои эҷодкори серҷабҳа Фармон Тошев низ 
чунин маҳорати комилро мехоҳем, ки бо 
сеҳри қалами худ дар оянда низ қалбҳоро ба 
ҷунбиш оварад.

Чаро мардум 
ғайбат карданро 
дӯст медоранд?

(Аввалаш дар саҳ. 3).
Адолат БОБОЕВА, аз ноҳияи , аз ноҳияи 
Ургут худро чунин муаррифӣ Ургут худро чунин муаррифӣ 
кард:кард:

– Ман ғайбат карданро бад ме-
бинам. Ғайбат ин ганда кардани як 
каси дигар аст. Занҳо, духтарҳоеро 
мебинам, ки дар сари кӯча ва ё дар 
хараки назди дарвозаашон нишаста, 
соатҳо ба ғайбати дигарон машғул 
мешаванд. Якеро таъриф кунанд, ди-
гареро наҳ мезананд. Як чизи одӣ, 
агар мисли пашша бошад, ҳангоми 
ғайбат аз даҳон ба даҳон гузашта, 
мисли фил калон мешавад. Ба воси-
таи ғайбати якдигар дар баъзе хона-
водаҳо ҷангу ҷанҷол рӯй медиҳад. Як 
хел оилаҳо вайрон мешаванд. Бо бад-
гӯйии ғайбатчиён хостгорони дух-
тарҳои нағз аз раъйашон мегарданд. 
Мабодо тарафи духтар ба пурсуҷӯйи 
домоди оянда оянду бо ин хел занҳо 
дучор шаванд, ба бахти ҷавонон зо-
мин мегарданд. Ба назари ман, ғай-
бат кардани дигарон мисли хоидани 
устухони якдигар аст. Вақтҳои охир 
дар байни мардҳо ҳам ғайбату паст-
зании дигарон авҷ мегирад. Ҳарчанд 
одам ба воситаи ғайбат бисёр чизҳо-
ро фаҳмида гирад, ки ман худам аз 

ғайбатчиву ғайбатгӯйӣ безорам. Ба 
ҷойи ин хел гапфурӯшиҳои беҳуда, 
беҳбудии зиндагониро мебинам. Ки-
тобу газета мехонам. Ба дарс тайёр 
кардани набераҳо ёрӣ мерасонам. 
Писарнабераҳоро насиҳат диҳам, 
ба духтарҳо дӯхтудӯз, пухтупаз ва ё 
ягон ҳунари дигарро меомӯзонам. 
Аз ғайбат дида, ин гуна корҳо фои-
данок аст.

Ворис МУҚИМОВ, тадбиркор:, тадбиркор:

– Одам ҳар рӯз хоҳ- нохоҳ бо чанд 
кас вомехӯрад, дар маъракаҳо ишти-
рок мекунад, дар сӯҳбату вохӯриҳо 
ҳамроҳ мешавад. Ман ҳам аъзои 
ҳамин ҷамъият ҳастам. Дар вақти 
сӯҳбатҳо дидам, ки сухан аз болои 
камбудиҳои каси дигар меравад, ин 
ё он одами ғоибро ғайбат мекунанд, 
ё паст мезананд, зуд мекӯшам, ки 
мавзӯи сӯҳбатро ба тарафи дигар 
гардонам. Наҳзании якдигар чӣ ло-
зим? Барои беҳбудии ахлоқу одоб 
ё кору зиндагониаш ёрӣ расонда 
натавонем, чаро бадгӯйӣ мекунем? 
Ин гапҳо ба гӯши вай одам расад, 
дилмондагӣ мешавад. Агар мавзӯи 
сӯҳбат дигар нашавад, бо ягон баҳона 
аз назди онҳо меравам. Ғайбат кардан 
ахлоқу одоби ҳамидаи инсонӣ нест. 

Чунки вақти қимати худро бо ғайбат 
сарф карда, умри кӯтоҳи худро мо боз 
кӯтоҳтар месозем.

Ғайбату наҳзании якдигар ин 
чизи нав нест. Ин амал гӯё дар хуни 
тамоми аҳли башар ҷорист ва таъри-
хи дурударозе дорад.

Профессори таърихи умумиҷаҳо-
нии Университети яҳудӣ дар Исроил 
Ювал Ной Харари дар китоби илмӣ- 
оммавии худ «Sapiens таърихи мух-
тасари инсоният», дар ин бора, аз 
ҷумла чунин менависад: «Малакаи 
нави забоние, ки сапиенсҳо – одамон 
70 ҳазор сол қабл соҳиб гардиданд, 
ба онҳо имкон дод, ки соатҳо ба ғай-
баткунӣ машғул шаванд. Дарёфти 
маълумоти боварибахш дар бораи 
кӣ ба боварӣ сазовор асту кӣ не, ба-
рои ба гурӯҳи калон табдил ёфтани 
гурӯҳҳои хурд ва дар натиҷа барои 
ривоҷёбиҳои шаклҳои мураккаб ва 
зичи ҳамкориҳои сапиенсҳо мусо-
идат намуд.

Теория (назария)-и ғайбат, эҳти-
мол ба назар шӯхӣ менамояд, вале 
таҳқиқотҳои бисёре онро дастгирӣ 
мекунанд. Ҳатто дар замони ҳози-
ра қисми асосии сӯҳбатҳои мо – 

номанависиҳо ба воситаи почтаи 
электронӣ, гуфтугӯҳои телефонӣ, 
сутунҳои хабару мақолаҳои рӯзно-
маҳо ғайбатро ташкил мекунанд. 
Ғайбат кардан барои мо чунон одат 
шудааст, ки гӯё забони мо барои ҳа-
мин кор таъин гардидааст. Ё шумо гу-
мон мекунед, ки муаллимони таърих 
ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ сабабҳои 
саршавии Ҷанги якуми ҷаҳониро 
муҳокима мекунанд олимони, физик 
дар танаффуси анҷумани илмӣ оиди 
мавзӯе баҳс менамоянд? Ҳа, гоҳо ме-
шавад. Вале онҳо бештар дар бораи 
профессорзане, ки дар вақти хиёнат 
шавҳарашро доштааст, оиди ҷанҷо-
ли байни мудири кафедра ва декан, 
инчунин дар бораи он, ки ҳамкаса-
баашон гранти барои корҳои илмӣ 
гирифтаашро ба хариди мошини 
«Лексус» сарф кардааст, ғайбат ме-
кунанд. Ғайбат асосан ба камбудӣ ва 
амалҳои ношоям нигаронида меша-
вад. Ғайбатгарон аҷдодони ҳокими-
яти чаҳорум – журналистҳо ҳам ба 
ҳисоб мераванд, ки онҳо пешакӣ ба 
ҷамъият хабар расонида, бо ҳамин 
роҳ онро аз фиребгарон ва паразитҳо 
эҳтиёт мекунанд».

Зиёд ҳарф 
назан!

(Аввалаш дар саҳ. 7).
Басарбозӣ рафт ва вориди хидмати низомӣ шуд. Саргурӯҳ-

бон гуфт:
– Сагбача, хафа шав! Сержант фарёд мезад:
– Беш аз ин сарамро ба дард наёвар! Капитан мегуфт:
– Ҳис (хомӯш)… Сокит шав!… Намехоҳам садоятро бишна-

вам! Ӯро ба постгоҳ фаро хонданд. Пулис фарёд зад:
– Зиёд ҳарф назан!
– Камисар бар сараш дод кашид, ки:
– Гуфтам хафа шав!
***
Вориди ҷомеа шуд ва худашро дар саҳнаи кору фаъолият 

нишон дод. Дӯстонаш ҳамеша бо ангушти ишора ба ӯ аломат 
медоданд, ки сокит бошад. То мехост ҳарфе бизанад, ангушти 
ишоратии ҳамкоронаш ба рӯйи лабонашон қарор мегирифт:

– Хомӯш!… Мабодо ҳарф бизанӣ, ором!… Сокит шав, наку-
над бо ин сухан гуфтанат саратро ба бод бидиҳӣ. Лутфан ҳарф 
назан, ором!… Бузургтарҳо тавсия мекарданд:

– Ту худатро вориди ҳар коре накун!…
– Ту ки намефаҳмӣ!…
– Аслан ба ту чӣ?
– Ту хафа шав!
***
Тасмим ба ташкили хонавода гирифт ва зане ихтиёр кард. 

Ҳамсараш низ мисли бақия ҳамеша тавсия мекард:
– Мабодо ҳарф бизанӣ… Ту ҳарф назан!…  Баъдҳо соҳиби 

авлод шуданд. Бачаҳо низ то сару қаде ба ҳам заданд, онҳо 
низ хитоб ба падар гуфтанд:

– Ту сокит бош, падар!… Ту аз ин корҳо чизе сарат намеша-
вад… Гуфтам, ки ту худатро қотии корҳои мо накун…

***
Ин шахс дар ҳақиқат каме ман, миқдоре шумо ва рӯйи ҳам 

рафта ҳамаамон ҳастем. Аз қадим занон барои он ки шавҳаро-
нашон ҳарф назананд, бар сарашон шикоят накунанд ва мудом 
бар сарашон анвоъи тавсияҳо ва таъкидҳо нарезанд, дар шаби 
аввали арӯсӣ пояшонро зери пойи худ мегирифтанд ва фишор 
медоданд. Тибқи ин расму бовари суннатӣ ҳар марде дар шаби 
аввали арӯсӣ пояш зери пойи занаш мерафт, дигар баъд аз 
он ҷуръати ҳарф заданро намеёфт ва ҳамеша сокит мемонд. 
Гӯё дар ин аср пойи моро ҳам зери пойи арӯси ҳазорҷилваи 
замона, ки дар қолаби гуногун зоҳир гардида, фишор додаанд. 
Хуб аз ҳамин ҳоло дар пеши ойина биистед ва даҳонатонро 
дақиқан тамошо кунед. Бибинед забон дар даҳон доред? Ман 
ки мегӯям, не, ҳеҷ кадомамон забон надорем. Балки забо-
намонро қурт додаем. Яъне, забони аслиамонро дар даруни 
колбадамон нигоҳ доштаем. Даҳон дорем, вале забонро соҳиб 
нестем. Акнун ин шахс, ки аз ҷониби ҳама мавриди танбеҳ 
қарор мегирад, ки мабодо ҳарфе бизанад, дар ҳақиқат каме 
аз қавли ман, миқдоре аз ният ва мақсади шумо ва ниҳоят аз 
ҷониби ҳамаамон мехоҳад аз озодӣ ва ҳуррият ҳарф бизанад. 
Мехоҳад ҳарф бизанад, вале ҳамеша ба ӯ мегӯянд:

– Ором бош! … Вале чизе аз дарун маро, шуморо, туро ва 
ҳамаамонро тарғиб мекунад, ки:

– Ҳафр бизан!… Ҳарф бизан!…  Ҳарф бизан!…  Ҳатто ҳоло 
ба гунае шуда, ки ин садоҳои ором табдил ба фарёд мешаванд. 
Аммо чӣ бояд бигӯем, чӣ гуна ҳарф бизанем, чӣ сон фарёд би-
кашем? Вақте ботуме (чӯбдаст) мебинем фаврӣ забонамонро 
қурт дода ва оби даҳонамон хушк мешавад…

 ķИИБРАТБРАТ

Вайронкорӣ 
осон аст...

Шайтон ҳамроҳи шогир-
дони худ аз як манзили ободу 
зебо мегузашт. 

– Ин деҳа дилкашу сарсабз 
будааст, - гуфт яке аз шогир-
дон. – Болои сӯхта намакоб, 
мардумаш низ бо ҳамдигар 
аҳлу меҳрубон будаанд. 

– Дуруст мегӯӣ, - бо та-
ассуф сар ҷунбонд шогирди 
дигар. - Чунин манзилҳоро 
вайрону хароб кардан кори 
душвор аст. 

Шайтон сӯҳбати шогир-
донро шунида, дар ҷойи худ 
истод ва ба атроф чашм да-
вонд. Сипас, рӯ ба шогирдон 
оварда: 

- Шумо рафтан гиред, - 

гуфт. – Дар канори деҳа ан-
дак сайр карда, баргардед. То 
бозгашти шумо ман бароятон 
манзараи аҷиберо тайёр ме-
кунам.  

Атроф ором. Дар кано-
ри боғ харе баста меистод. 
Шайтон харро сар дод. Хар 
дарҳол ба боғи ҳамсоя даро-
мад. Киштҳоро зери по кард. 
Ҳамин вақт соҳибхоназан 
баромада, харро дид. Аз боғ 
берун мекард, хар бо лагат 
зад. Зан аз ғояти дард оташин 
шуда, хона даромад ва мил-
тиқи шавҳарашро бароварду 
харро парронд. Марди ҳам-
соя аз овози тир давида берун 
баромад. Ҳолатро дида, зан-
ро дашном дод. Зан ҳам дар 

ҳаққи мард суханҳои дурушт 
гуфт. Байни марду зан кашма-
каш ба миён омад. Мард дар 
сари ҷаҳл барои гирифтани 
милтиқ талош кард ва ногоҳ 
тир холӣ шуду зан ҷароҳат 
бардошт. Ҳамин дам шавҳари 
зан омад. Аҳволро дид ва ба 
сару рӯйи марди ҳамсоя ҳам-
ла кард. Ба ҷанг фарзандони 
онҳо, сипас, одамони гирду 
атроф ҳамроҳ шуда, ошӯби 
калон бархост... 

Шогирдони шайтон аз 
сайр баргашта, аз манзили 
ободу осуда асаре надиданд. 
Ҳама ҷо вайрон, заминҳо 
пурхун, одамон димоғсӯхта 
буданд.

Онҳо ба устоди худ, ки дар 
каноре паҳлӯ зада, хушнуд 
менишаст рӯ оварда, пурси-
данд: 

- Устод, чӣ тавр аз ӯҳдаи 
ин кор баромадед? Охир ода-
мони ин деҳа бо ҳам аҳлу дӯст 
буданд. Чӣ хел миёни онҳо 
адоват андохтед?

Шайтон ангушти худро 
файласуфона боло бардошта 
гуфт: 

- Фаромӯш накунед, ки ба-
рои вайрон кардан заҳмати 
фаровон шарт нест. Куҷоро 
хароб кардан хоҳед, банди ха-
рони ҳамон манзилро аз гул-
мех озод кунед. Масъала ҳал...

Хулоса аз Шумо...
 K Аз забони ӯзбекӣ 

Тарҷимаи  ФАРИДУН.

*   Шеърҳо аз забони ӯзбекӣ тарҷима карда шуданд.


