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“Овози Самарқанд” ойинаи беғу-
бори фарҳангу ниёгони мо дар 
Самарқанд аст. 
Рӯзномаи “Овози Самарқанд” аз 
аввали таъсиси худ на танҳо 
барои таҷассуми вазъи сиё-
сиву иҷтимоӣ ва фарҳангии 
Самарқанд хидмат кардааст, 
инчунин барои тарбияи шахси-
ятҳои илмиву адабӣ бевосита 
саҳмгузорӣ намудааст. 
“Овози Самарқанд”  овози дил, 
ҳамрозу ҳамроҳи ҳамешагии 
мост. Пас, барои ба рӯзнома 
обуна шудан шитобед.

Шаҳло АҲРОРОВА, Шаҳло АҲРОРОВА, сухандонсухандон

ДАР ШАБАКАИ OVOZI.UZ МАВОДИ ҶОЛИБРО ТАМОШО КУНЕД!

 ķ 88-УМИ ДЕКАБР – РӮЗИ ҚАБУЛИ КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИЯТИ ӮЗБЕКИСТОН

ӮЗБЕКИСТОНИ НАВ ВА РУШДИ 
ПОЙДОРИ КОНСТИТУТСИОНӢ

 E Акмал САИДОВ,  
директори Маркази миллии Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон оид ба ҳуқуқи инсон

Соли чоруми татбиқи «Стратегияи ҳаракатҳо 
оид ба панҷ самти устувори рушди Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон дар солҳои 2017–2021», ки бо ташаббуси 
Президент таҳия ва 7-уми феврали соли 2017 тасдиқ 
шудааст, ба анҷом мерасад.

Стратегияи ҳаракатҳо, ки дар асоси Конститут-
сияи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон таҳия шудааст, дар 
муддати кӯтоҳи гузашта ба зинаи комилан нави 

рушди давлат ва ҷомеа замина гузошт. Ин санади 
муҳим ба маънои том дар амал исбот кард, ки он 
заминаи мустақили ҳуқуқӣ барои бунёди Ӯзбекис-
тони нав мебошад.

Стратегияи амалиёт барои такмил додани Кон-
ститутсияи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон асос гардид. 
Ҳамзамон, ба он диққати махсус дода шуд, ки Конс-
титутсияи мо ҳамчун заминаи татбиқи ислоҳоти 
демократии дар Стратегияи амалиёт пешбинишуда 
хизмат мекунад.

Ба таъбири Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекис тон 
Шавкат Мирзиёев «Қабули Конститутсияи Ӯзбе-

кистони соҳибистиқлол 8-уми декабри соли 1992 
дар ҳаёти кишвари мо як рӯйдоди муҳими таъ-
рихӣ буд». Конститутсия ва эҳёи миллӣ, маънавият 
ва маърифат, шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ, 
ҳуввияти миллӣ ва арзишҳои ҷовидонӣ, адолат 
ва адл, имон ва олиҳимматӣ, таҳаммулпазирӣ ва 
мардонагӣ, инсондӯстӣ ва шаъну шараф, ки афза-
лиятҳои мардуми ин сарзамини бостонӣ мебошанд, 
дар Конститутсия ҷойи сазовор гирифтаанд.

Дар солҳои охир ба Конститутсияи Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон 7 маротиба тағйирот ворид карда шуд.

(Давомаш дар саҳ. 2).

Мақсад аз вохӯрӣ бо 
ҷавонон дар чист?

Рӯзи 3-юми декабр дар мактаби таълими умумии рақами 10-и маҳаллаи 
Ҷарқишлоқ ва мактаби таълими умумии рақами 151-и маҳаллаи 
Қайроқлии ноҳияи Ургут вохӯрии ҳокими вилоят Э. Турдимов ва ҷавонон 
баргузор гардид.

Дар рафти вохӯрӣ зикр гашт, ки мақсад 
аз гузаронидани вохӯрӣ таъмини иҷрои 
барнома доир ба татбиқи сохтори нави 
кор бо ҷавонон дар солҳои 2020–2021, са-
ривақтӣ ҳал кардани муаммоҳои ҷавонон, 
таъмини шуғли онҳо ва ба соҳаи тадбир-
корӣ ҷалб кардани ҷавонмардони бекор 
мебошад.

Дар идомаи чорабинӣ қариб 120 нафар 
ҷавонон аз рӯйи зиёда аз 30 масъала ва 
мушкилоти хеш муроҷиат карданд.

– Дар маҳаллаамон барои 125 нафар 
бача кӯдакистони «Се бародарони да-
лер»-ро сохтем, – гуфт сокини ҷамоати 
шаҳрвандони маҳаллаи «Дӯстлик»-и 
ноҳия Фазилат Алиқулова. – Аз бонк 1 мил-
лиарду 250 миллион сӯм кредит гирифта, 
корҳои бунёдкориро ба анҷом расондем. 
Акнун барои таъмир ва таҷҳизонидани 
боғча боз беш аз 1 миллиард маблағ лозим 

аст. Доир ба ҳамин масъала аз ҳокими 
вилоят ёрӣ пурсидам. Ба мутасаддиён 
супориш доданд, ки мушкилоти ман зуд 
ҳал карда шавад.

– Аз овони кӯдакиям ҳамроҳи модарам 
зиндагӣ мекунам, – гуфт сокини маҳаллаи 
Ҷарқишлоқ Ҷаҳонгир Бекмуродов. – То 
соли 2016 дар хонаи бобои модариям зин-
дагӣ мекардем. Чор сол боз дар хонаи тағо-
ям истиқомат дорем. Ба ҳокими вилоят аз 
рӯйи масъалаҳои барои бунёди хона ҷудо 
кардани замин ва бо кор таъмин намудан 
муроҷиат кардам. Ба масъулон супориш 
дода шуд, ки вазъи рӯзгорамонро омӯхта, 
чорабиниҳои зарурӣ андешида шавад.

Ҳамаи муроҷиатҳоро омӯхта, ба му-
тасаддиён роҷеъ ба таъмини иҷрои онҳо 
супориш дода шуд.

 K Хизмати матбуоти ҳокимияти 
ноҳияи Ургут.

Ҷонишини Сарвазир 
дар Ургут ҷамъомад 
гузаронд

Муовини Сарвазири Ҷумҳурияти Ӯзбекис-
тон Б. Мусоев дар ҷамъомаде, ки дар ноҳияи 
Ургут баргузор гардид, иштирок кард.

Чунки аз сабаби набудани муаллимони 
баландихтисос дар мактабҳои ноҳия, нара-
сидани кадрҳо, бетаваҷҷӯҳии хонандагон ва 
волидайни онҳо ба таҳсили ҳатмӣ дар доираи 
қонунҳои дар амалбудаи мамлакати мо сол аз 
сол паст шудани сифат ва самаранокии таъ-
лим мушоҳида мешавад. Ин далел низ тасдиқ 
мекунад, ки сифати таълим дар мактабҳои 
ноҳияи Ургут на танҳо дар минтақа, балки 
дар ҷумҳурӣ яке аз пасттаринҳост.

Дар ҷамъомад кормандони масъули ҳоки-
миятҳои вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо, ходимони 
соҳаи маориф, ректорони муассисаҳои таҳ-
силоти олии вилоят, директорони мактабҳо 
ширкат варзиданд. Мушкилот дар системаи 
маорифи халқи вилояти Самарқанд, аз ҷумла 
сатҳи пасти маорифи халқ дар ноҳияи Ургут, 
аз нигоҳи танқидӣ таҳлил карда шуданд.

Қайд карда шуд, ки шӯъбаи маорифи 
халқи ноҳияи Ургут 143 мактаби миёнаи маъ-
лумоти умумӣ ва 14 филиали мактабӣ дорад. 
Дар ин мактабҳо 6463 нафар омӯзгор ба беш 
аз 104 ҳазор нафар хонанда илм меомӯзанд.

Дар соли таҳсили 2019/2020 аз 111 мактаби 

ноҳия 346 нафар хатмкунанда ё 4,7 фоиз ба 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ дохил шуданд, 17 
мактаб ё 22 фоиз хатмкунандагон ба муасси-
саҳои таҳсилоти олӣ дохил нашуданд ва дар 
баъзе мактабҳо дар давоми ду сол ягон хатм-
кунанда ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ дохил 
нашуд. Барои баланд бардоштани сифат ва 
самаранокии таълим дар мактабҳои миёна 
корҳо ба таври кифоя анҷом дода нашудаанд.

Муовини вазири маорифи халқ Иброҳим 
Ҷӯраев, ректорони муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ, роҳбарони шӯъбаи маорифи халқи ви-
лоят, директорони мактабҳо роҷеъ ба роҳи 
асосии ҳалли ин мушкилот, татбиқи фармону 
қарорҳои Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбеки-
стон дар ноҳия, тарғиби мундариҷаи онҳо 
дар байни омӯзгорон пешниҳод ва фикрҳои 
худро баён карданд.

Тибқи иттилои хизмати матбуотии Садо-
рати таълими халқи вилоят Б. Мусоев оид ба 
баррасии фаъолияти директорони мактабҳо, 
роҳбарони масъул, таҳкими ҳамкориҳои 
мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ, ба миён гузош тани ҳадафҳои возеҳ 
ва ба даст овардани натиҷаҳои амалӣ пеш-
ниҳодҳо баён кард ва дар ин бора ба масъу-
лон супоришҳо дод.

ДАР 
САМАРҚАНД…

V Дирӯз Саммити умумиҷаҳонии донишҷӯён кори 
худро дар шакли онлайн оғоз кард. Дар чорабинӣ 
омӯзгорон ва донишҷӯёни кишварҳои Ҳиндустон, 
Русия, Ӯзбекистон ва вакилони Департаменти 
рушди туризм иштирок карданд.

V Тавассути барномаи ZOOM қабули онлайни 
прокурори вилояти Самарқанд Р. Машарипов 
баргузор гардид. Дар қабул муроҷиати 13 нафар 
шахсони ҷисмонӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ шуд.

V Дар Маркази хизматҳои давлатии шаҳри 
Самарқанд бо ҳамкории Ҳаракати умумимиллии 
«Юксалиш» ва Палатаи нотариалии Ӯзбекистон 
аксияи «Рӯзи маслиҳатҳои ҳуқуқӣ» доир гардид.

V Садорати Агентии кор бо ҷавонони вилояти 
Самарқанд барои қабули муроҷиатҳои ҷавонон 
манзили телеграмии худро роҳандозӣ намуд. 
Акнун ҷавонони самарқандӣ аз рӯйи муаммо ва 
таклифу мулоҳизаҳои худ метавонанд ба манзили 
@samyoshbot муроҷиат кунанд.
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Дар Ҷомбой 2880 
субъекти тадбиркорӣ 
фаъолият дорад

Имрӯз дар ноҳияи Ҷомбой 2880 субъекти тадбиркорӣ фаъолият мекунанд.
Дар охири соли 2019 шумораи корхонаҳои хурди бақайдгирифташуда 963 ададро 

ташкил медоданд, ҳоло 1170 адад мебошанд. Онҳо ба буҷаи давлат 1 миллиарду 72,3 
миллион сӯм андоз супурданд. 1134 ҷойи нави корӣ таъсис доданд.

Дар минтақаи хурди саноатии «Қорамӯйин» дар майдони 2,6 гектар аз ҷониби 
4 тадбиркор лоиҳаҳои истеҳсоли хӯроки еми омехтаи гранулавӣ ба маблағи 8,6 
миллиард сӯм, таъсиси анбори яхдон, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, истеҳсоли 
либоси бачагона ва бозичаҳои мулоим амалӣ карда мешаванд.

Ҳоло дар ноҳия 308 корхонаи саноатӣ ва 304 корхонаи минтақавӣ фаъолият до-
ранд. Дар моҳҳои январ- сентябри соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 
1 триллиону 457 миллиард сӯмро ташкил дод.

Дар даври пандемия, бинобар маҳдуд будани имкониятҳои экпорт, «JV MAN AUTO 
UZBEKISTAN», «UZAUTO TRAILER» ва ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «SAMARQAND 
JOMBOY-SHAROB» истеҳсолотро дар нӯҳ моҳи соли равон коҳиш додаанд.

 K Хидмати ахбороти ҳокимияти ноҳияи Ҷомбой.

Ӯзбекистони нав ва рушди 
пойдори конститутсионӣ

(Аввалаш дар саҳ. 1).

 ½ ТАКМИЛ ДОДАНИ АСОСҲОИ 
КОНСТИТУТСИОНИИ СУД

Ислоҳи аввал: 6-уми апрели соли 2017 тағйироти 
ба 7 моддаи Конститутсия воридшуда, 3 вазифаи 
устувори зеринро дар бар мегирад:

– васеъ гардондани кафолатҳои ҳифзи боэътимоди 
ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон;

– баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ ба адолати 
судӣ, самаранокӣ ва сифати мурофиаҳои судӣ;

– такмили минбаъдаи низоми интихоби номзадҳо 
ва таъин намудан ба вазифаи судяҳо – ҳамчун самти 
муҳими ислоҳоти ҷории соҳаи суду ҳуқуқ мустаҳкам 
карда шудааст.

Ин тағйиротҳои конститутсионӣ дар барҳам дода-
ни вазифаҳои такрорӣ дар идоракунии суд ва ташак-
кули таҷрибаи ягонаи судӣ нақши муҳим бозиданд.

Бо ин мақсад ба моддаҳои 80, 81, 83, 93, 107, 110, 
111-уми Конститутсия тағйироту иловаҳои дахлдор 
ворид карда шуданд. Тибқи ин тағйиротҳо, Суди олии 
хоҷагидорӣ ва Суди Олӣ ба мақомоти ягонаи олии 
ҳокимияти судӣ дар соҳаи мурофиаи шаҳрвандӣ, 
ҷиноятӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ – Суди Олии Ҷумҳу-
рияти Ӯзбекистон муттаҳид карда шуданд.

Тағйироту иловаҳо ба Конститутсия, ки ба кул-
лан беҳтар гардондани фаъолияти ҳокимияти судӣ, 
баланд бардоштани нуфузи он, такмили сохтори суд 
ва демократикунонии низоми интихоб ва таъин 
кардани судяҳо равона карда шудаанд, ба омилҳои 
муҳими ҳифзи боэътимоди ҳуқуқ, озодӣ ва манфи-
атҳои қонунии шаҳрвандон ва соҳибкорон дар судҳо, 
мустаҳкам намудани устувории қонун, қонунгузорӣ 
табдил ёфт.

 ½ ТАКМИЛ ДОДАНИ НИЗОМИ 
ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ

Ислоҳи дувум: 31-уми майи соли 2017 ба 4 моддаи 
Конститутсия тағйироту иловаҳо ворид карда шуданд.

Тибқи тағйирот ба моддаҳои 80 ва 93-юми қомуси 
асосӣ Кумитаи давлатии ҳифзи табиати Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон ба Кумитаи давлатии экология ва ҳифзи 
муҳити зисти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон табдил дода 
шуд ва ба Девони Вазирони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон 
ҳисобот медиҳад. Раис ва ҷонишинҳои раиси куми-
таро Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон бинобар 
тақдимномаи Сарвазири Ҷумҳурияти Ӯзбекистон 
таъин ва озод мекунад.

 ½ АСОСҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ 
ФАЪОЛИЯТИ СУДИ 
КОНСТИТУТСИОНӢ

Тибқи тағйироти ба моддаи 108-уми Конститут-
сия воридшуда Суди конститутсионӣ бо пешниҳоди 
Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз байни му-
тахассисони соҳаи сиёсат ва ҳуқуқ, ки Шӯрои олии 
судяҳои Ҷумҳурияти Ӯзбекистон тавсия намудааст, бо 
ҳамроҳ намудани намояндаи Ҷумҳурияти Қароқал-
поқистон аз ҷониби Сенати Олий Маҷлис интихоб 
карда мешавад.

Дар ислоҳҳои ба моддаҳои 108 ва 109-уми Консти-
тутсия воридшуда пешбинӣ шудааст, ки: то имзои 
қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо дар бораи рати-
фикатсияи шартномаҳои байналмилалӣ омӯхтани 

мувофиқатӣ ба Конститутсия, баррасии муроҷиатҳои 
мувофиқатии ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ки бояд 
дар корҳои муайяни Суди олӣ ба кор бурда шавад, ба 
Конститутсия, ки бо ташаббуси судҳо ворид карда шу-
дааст, инчунин, тавсеаи салоҳияти Суди конститутси-
онӣ барои ҳамасола пешниҳод намудани иттилоот ба 
палатаҳои Олий Маҷлис ва Президенти Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон дар бораи вазъи қонунияти конститутси-
онӣ дар кишвар ба нақша гирифта шудааст.

Татбиқи ин навигариҳои конститутсионӣ ба так-
мили минбаъдаи низоми судӣ дар кишвари мо, ба-
ланд бардоштани самаранокии Суди конститутсионӣ, 
ҳифзи боэътимоди ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон 
хизмат мекунад. Ҳамзамон, ин навсозиҳои консти-
тутсионӣ сатҳи ҳавасмандии иҷтимоии судяҳо ва 
кормандони судиро баланд мебардоранд.

 M
Бояд қайд кард, ки дар ҷамъома-
ди навбатии Палатаи қонунгу-
зории Олий Маҷлис 10-уми нояб-
ри соли 2020 депутатҳо лоиҳаи 
қонун «Дар бораи ворид намуда-
ни тағйироту иловаҳо ба Қону-
ни конститутсионии Ҷумҳу-
рияти Ӯзбекистон «Дар бораи 
Суди конститутсионӣ»-ро дар 
хониши аввал баррасӣ карданд. 
Вазифаи таҳия ва қабули ин ло-
иҳаи қонун дар Стратегияи 
миллии Ҷумҳурияти Ӯзбекис-
тон оид ба ҳуқуқи инсон пеш-
бинӣ шудааст.

Лоиҳаи қонун ба шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, 
инчунин ба Маркази миллии ҳуқуқи инсони Ҷумҳу-
рияти Ӯзбекистон, Ваколатдор оид ба ҳифзи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии соҳибкорони назди Пре-
зиденти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ва ҷонишини 
вакили оид ба ҳуқуқҳои инсони Олий Маҷлиси 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон (Омбудсман) – вакили оид 
ба ҳуқуқҳои кӯдак, ҳуқуқи муроҷиат кардан ба Суди 
конститутсионӣ дода шуда, доираи субъектҳои 
ба Суди конститутсионӣ муроҷиаткунанда васеъ 
карда мешавад.

Дар лоиҳаи қонун инчунин ваколатҳои Суди 
конс титутсионӣ, мақоми судяи Суди конститутси-
онӣ, пешбурди мурофиаи конститутсионӣ, муроҷи-
ат ба Суди конститутсионӣ ва баррасии муроҷиатҳо 
дар бораи аз нав дида баромадани қарори суд ба 
таври возеҳ муайян карда шудааст.

Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки айни замон 
фаъолияти Суди конститутсионӣ бо Қонуни конс-
титутсионии «Дар бораи Суди конститутсионии 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон», ки 31-уми майи соли 2017 
қабул шудааст, танзим карда мешавад. Аммо қои-
даҳои мурофиавии корбарӣ дар Суди конститутси-
онӣ бо Низомномае, ки худи Суди конститутсионӣ 
тасдиқ кардааст, муайян шудааст.

Дар ҳуҷҷатҳои қонун дар бораи Судҳои консти-
тутсионии аксари кишварҳо чунин муқаррарот на 
аз ҷониби Суди конститутсионӣ, балки аз ҷониби 
қонун муқаррар карда мешаванд. Зеро қоидаҳои 
мурофиавии корбарӣ бевосита бо татбиқи ҳуқуқҳои 
инсон алоқаманданд ва аз ин рӯ онҳоро бояд қонун 
муайян намояд.

 ½ АСОСҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ 
ФАЪОЛИЯТИ НОҲИЯҲОИ 
ШАҲРИ ТОШКАНД

Тағйироти сеюм: 29-уми августи соли 2017 суха-
нони «инчунин ноҳияҳое, ки ба таркиби шаҳр дохил 
мешаванд»-и моддаи 99 Конститутсия хориҷ карда 
шуданд. Ба воситаи ворид намудани тағйирот ба 
моддаи 99-уми Конститутсия асоси конститутсионии 
таъсиси Шӯроҳои вакилони халқи ноҳияҳои шаҳри 
Тошканд мустаҳкам карда шудааст.

Моддаи 102-и Сарқонун низ се маротиба тағйир 
дода шуд. Ба ибораи дигар, ба муносибати таъсиси 
Шӯроҳои вакилони халқ дар ҳамаи 11 ноҳияи Тош-
канд, моддаи 102-и Конститутсия тартиби ягонаи 
таъин ва озод кардани ҳокимони ноҳия ва шаҳрро 
муқаррар кардааст.

Ин тағйиротҳои конститутсионӣ, пеш аз ҳама, 
ба ҷомеаи пойтахт имкон медиҳанд, ки иштирок ва 
нақши худро дар татбиқи ислоҳоти иҷтимоию иқти-
содӣ ва сиёсию ҳуқуқӣ дар Тошканд тақвият диҳанд, 
дар рушди ноҳияҳо саҳмгузор бошанд.

Ҳамзамон, он ташкил ва иҷрои буҷетҳои маҳаллӣ, 
татбиқи барномаҳои афзалиятноки рушди минтақаҳо, 
муайян намудани нақшаҳои генералии ноҳияҳо ва қо-
идаҳои меъморӣ, ҳаҷми андозҳои маҳаллӣ ва дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ, барқарор намудани механизмҳои 
назорати манфиатҳои онҳоро таъмин менамояд.

 ½ МАҲАЛЛА ВА КОНСТИТУТСИЯ

Тағйироти чорум: 15-уми октябри соли 2018, дар 
қисми якуми моддаи 105-уми Конститутсия кали-
маҳои «раис (оқсоқол) ва мушовирони ӯ ба муддати 
дуюним сол» ба калимаҳои «раис (оқсоқол)» иваз 
карда шуданд.

Тағйироти панҷум: 18-уми феврали соли 2019 дар 
моддаи 80, банди 7 ва моддаи 93, банди 24-и Консти-
тутсия калимаи «миллӣ» бо калимаи «давлат» иваз 
карда шуд.

 ½ МАҚОМИ КОНСТИТУТСИОНИИ 
ДЕВОНИ ВАЗИРОН

Тағйироти шашум: 5-уми марти соли 2019 ба 3 
моддаи Конститутсия тағйирот ворид карда шуд. 
Тибқи ин навсозӣ, Президент акнун аъзои Девони 
Вазирони Ҷумҳурияти Ӯзбекистонро бо пешниҳоди 
Сарвазири Ҷумҳурияти Ӯзбекистон пас аз тасдиқ аз 
ҷониби Палатаи қонунгузории Олий Маҷлис тасдиқ 
ва аз вазифа озод мекунад.

 ½ КОНСТИТУТСИЯ ВА ИНТИХОБОТ

Тағйироти ҳафтум: 4-уми сентябри соли 2019 ба 2 
моддаи Конститутсия тағйирот ворид карда шуд.

Ашхосе, ки суд онҳоро ғайри қобили амал эъти-
роф кардааст, инчунин онҳое, ки суд барои ҷиноятҳои 
вазнин ва хеле вазнин дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз 
озодӣ нигоҳ дошта мешаванд, дар интихобот иштирок 
намекунанд. Дар ҳама ҳолатҳои дигар, ба маҳдудсо-
зии мустақим ё ғайримустақими ҳуқуқи интихоботи 
шаҳрвандон роҳ дода намешавад.

Маълум аст, ки тайи се- чор соли охир дар баробари 
тамоми соҳаҳои ҳаёт дар соҳаи суду ҳуқуқ ислоҳоти 
зиёд ба амал бароварда шуд. Солҳои охир таъмини 
мустақилияти судяҳо ва адвокатҳо тавассути татбиқи 
стандартҳои байналмилалӣ дар системаи судии Ӯзбе-
кистон яке аз ҳадафҳои асосии Стратегияи ҳаракатҳо 
муайян шудааст.

Коршиносони байналмилалӣ эътироф мекунанд, ки 
дар ин самт натиҷаҳои муайян ба даст оварда шудаанд. 
Маърӯзаи махсуси Шӯрои ҳуқуқи башари СММ оид ба 
мустақилии судяҳо ва адвокатҳо Диего Гарсия- Саян 
таъкид кард, ки моҳияти ин ислоҳоти куллӣ, аз ҷумла ба 
кам кардани таъсири сиёсие, ки ба қарорҳои мустақили 
судяҳо халал мерасонанд, нигаронда шудаанд.

Хулоса, Конститутсияи мо манбаи боэътимоди 
ҳуқуқӣ ва кафолати асосии ҳуқуқии ислоҳоти ҳамаҷо-
нибаи демократӣ мебошад, ки дар тӯли солҳои ис-
тиқлолият дар ҳама соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ 
ва сиёсӣ- ҳуқуқӣ пайваста ва тадриҷан, органикӣ ва 
мунтазам амалӣ карда мешаванд.

Дар ҳар як ҷомеаи демократӣ, ки барои волоияти 
қонун талош мекунад, Конститутсия аҳамияти устувор 
дорад. Аз ин рӯ, Конститутсия яке аз дастовардҳои 
муҳими башарият дар танзими ҳуқуқӣ ва ташкили 
муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад.

Конститутсия худ аз худ, яъне дар алоҳидагӣ аз 
ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад. Ин маънои онро на-
дорад, ки Конститутсия маҷмӯи қоидаҳои қатъист.

Конститутсия ҳуҷҷати динамикӣ, яъне доимӣ дар 
ҳаракат, ҷараёни болоравӣ ва рушд буда, тағйиротҳои 
ҳаётӣ, маҷрои пурҷӯшу хурӯшро инъикос менамояд. Ба 
ин маъно, Стратегияи ҳаракатҳо ҳамчун асоси рушди 
пойдори конститутсионии Ӯзбекистони нав хидмат 
мекунад ва хидмат хоҳад кард.

Хизматҳои давлатӣ: 
босуръат, қулай 
ва босифат
 E Н.БОБОАХМЕДОВ 

Санаи 2 -юми декабри соли ҷорӣ дар 
ноҳияи Булунғур маросими кушодаша-
вии Маркази бинои хизматҳои давлатӣ 
доир гардид.

Дар он ҳокими ноҳия Баҳодур Баҳро-
мов, роҳбари Садорати Агентии хиз-
матҳои давлатии вилояти Самарқанд 
Мақсуд Қурбонов, нурониҳо ва фаъо-
лони ҷамоатӣ иштирок карданд. Дар 
давоми тадбир ба роҳбари ҷамоаи со-
хтмонии Ҷамъияти масъулияташ маҳ-
дуди «Bulungur City», ки саҳми шоиста 
ҳамроҳ карда, барои шаҳрвандон барпо 
намудани бинои инноватсионии Мар-
кази хизматҳои давлатӣ шароитҳои му-
вофиқу замонавӣ фароҳам намудааст, 
миннатдорӣ баён карданд. Пас аз он, 
ба ташрифовардагон дар бораи шарту 
шароитҳои марказ маълумот дода шуд.

Таъкид гардид, ки дар марказ ҳар 

як мизоҷ ба таври электронӣ навбат 
гирифта метавонад ва хизматҳои дав-
латӣ босуръат, қулай ва босифат расо-
нида мешавад. Инчунин, ба фаъолияти 
хизматрасонии ходимҳо низ ба таври 
эллектронӣ баҳо дода мешавад. Ҳар 
як ходим дар охири моҳ, дар натиҷаи 
мониторинги роҳбарон, ба самарадо-
рии фаъолияташ рағбатнок ё огоҳӣ 
мегирад.

Дар бинои мӯҳташами марказ барои 
бачаҳо майдончаи бозӣ сохта шудааст. 
Инчунин, шӯъбаи сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ, қабулхонаи сарвазир барои 
тадбиркорон, хонаи инвесторон, шӯъ-
баи нотариус ва хазинаи бонк ташкил 
карда шудааст.

Ғайр аз ин, дар толори бинои маз-
кур ҷевони мӯъҷази китоб мавҷуд буда, 
шаҳрвандон аз он асарҳои нодири ада-
биётҳои ӯзбек ва ҷаҳонро метавонанд 
мутолиа кунанд.

Истеҳсоли 
маҳсулотҳои истеъмолӣ 
9 фоиз афзуд

Дар натиҷаи амалӣ кардани чораҳо оид ба васеъ намудани номгӯи 
маҳсулоти тайёр ва дастгирии истеҳсоли онҳо, ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти ниёзи аввали мардум 8633,0 миллиард сӯмро ташкил дод. Дар 
муқоиса бо ҳамин давраи соли 2019, 9,0 фоиз афзуда, ҳиссаи он дар соҳаи 
саноат 61,0 фоизро ташкил кард.
Дар муқоиса бо даври мутаносиби 2019, дар моҳҳои январ- октябри 
соли 2020 ҳиссаи маҳсулотҳои ғайриозуқа дар сохтори маҳсулотҳои 
истеъмолӣ аз 62,3 фоиз то 60,5 фоиз коҳиш ёфтааст.
Дар сохтори истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ шароб, арақ ва пиво 3,9 
фоиз (дар моҳҳои январ- октябри 2019 4,7 фоиз) -ро ташкил доданд.
Дар минтақаҳо ҳиссаи баландтарини маҳсулотҳои истеъмолӣ дар ҳаҷми 
умумии вилоят ба Самарқанд – 42,0 фоиз, ноҳияи Ургут – 13,0 фоиз, 
ноҳияи Самарқанд – 9,2 фоиз, ноҳияи Ҷомбой – 7,5 фоиз рост омад.
Дар Оқдарё (201,0 фоиз), Пайариқ (183,5 фоиз), Пастдарғам (165,8 фоиз), 
Иштихон (153,6 фоиз), Ҷомбой (142,8 фоиз) ва Нуробод (120,4 фоиз) 
суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулотҳои истеъмолӣ нисбат ба вилоят 
(109,0   фоиз) зиёдтаранд.

 K Хизмати ахбори Садорати статистикаи вилояти Самарқанд.

Ӯзбекистони нав – Ӯзбекистони нав – 
ҷаҳонбинии навҷаҳонбинии нав
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Беҳбудӣ дар 
зиндони Қаршӣ

 E Шаҳзод КЕНҶАЕВ 

Рӯзи 2-юми декабр дар кинотеатри 
«Ситораи Шарқ» намоиши филми бадеӣ- 
таърихии «Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ» дар 
арафаи 145-умин солгарди нависандаи 
бузурги равшанфикр гузаронида шуд.

Он 18-сол пеш ба акс гирифта шуда, 
намоиши филми бадеӣ бо сабабҳои гу-
ногун амалӣ нагардида буд. Бо гузашти 
замон филми бадеӣ аз нав коркард шуд 
ва наворгирии иловагӣ сурат гирифт.

Муаллифони ссенария Улуғбек Со-

диқов ва Бақо Содиқов, коргардон Муат-
тар Мирраҷабова, оператори постановка 
Равшан Мӯсоев, директори картина Фай-
зираҳмон Усмонов мебошанд.

Дар филм Фахриддин Шамсиматов, 
Афзал Рафиқов, Яйра Абдуллоева, Обид 
Юнусов, Маҳмуд Исмоилов, Фурқат Фай-
зиев, Саидкомил Умаров, Убайдулло 
Омон ва Дилшодбек Каттабеков ва дигар 
ҳунармандон нақш бозидаанд.

Филм аз овони дар зиндони Қаршӣ 
будани Беҳбудӣ оғоз мешавад. Сипас, 
ташкил намудани мактабҳои ҷадидии 

«усули нав», чоп ва паҳн кардани китоб-
ҳои дарсӣ ба хонандагон, мулоқот бо 
асосгузори ҷунбиши ҷадидон Исмоил 
Гаспиралӣ, нахустин бор ба саҳна гузош-
тани драмаи «Падаркуш» хушбахтта-
рин лаҳзаҳои ҳаёти Маҳмудхоҷа буданд, 
нишон дода шудааст. Хусусан, пас аз ба 
рӯйдодҳои филм дохил шудани драмаи 
«Падаркуш», эпизоди ба драмаи дра-
матург табдил додани фоҷиа бомуваф-
фақият дар филм акси худро меёбад. 
Марҳилае, ки ин драма дар бисёр ҷойҳо 
ба саҳна гузошта шуда буд ва тамошоби-
нон ӯро бо кафкӯбӣ пешвоз гирифтанд, 
дар қисмҳои кӯтоҳ ошкор карда шуданд.

Фахриддин Шамсиматов, ки нақши 
Беҳбудиро бозидааст, як намуди воқеии 
ҷиддӣ дорад. Актёр тавонистааст, ки 
образи ҷадидиро бо як оромии ҷиддӣ 
ва мулоҳизакорона иҷро кунад. Гуфту-
гӯи Беҳбудӣ ва Дукчӣ Эшон дар филм 
эътиборро ба худ мекашад. Маҳмудхоҷа 
мехоҳад ба Дукчӣ Эшон (Афзал Рафиқов) 
гӯяд, ки ӯ аз роҳи хато мегардад.

Дар филм саҳнаҳои вохӯрии Беҳбудӣ 
бо Абдулло Авлонӣ, Мунавварқорӣ Абду-
рашидхонов, Абдурауф Фитрат ва маъри-
фатпарварони дигарро дидан мумкин.

Филми «Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ» фил-
мест, ки тамошобинонро барои қадрсо-
зии замони тинҷу осудаи имрӯз даъват 
мекунад ва ба ин рӯзҳо ба осонӣ нараси-
дани мардум ифода мегардад.

Азбаски филм 18 сол пеш ба навор 
гирифта шудааст, баъзе аз офарандагони 
он, аз ҷумла ҳунармандони дӯстдоштаи 
мо Равшан Солиҳов, Яйра Абдуллоева, 
Алишер Ҳамроев, Ҳошим Арслонов, 
Обид Юнусов ва коргардони картина 
Насрулло Саъдуллоев мутаассифона, 
дар байни мо нестанд.

Мавқеи бонувон дар 
Ӯзбекистони нав

Дар замири ҳама гуна ислоҳоте, ки дар мамлакат амалӣ мешаванд, 
мақсади асосӣ, ин пеш аз ҳама ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон 
мебошад. Дар ин самт ба муҳофизати ҳуқуқ ва озодиҳои зан ва 
духтарон низ эътибори ҷудогона дода мешавад.

Дар навбати худ бобати пурзӯрсо-
зии иштироки зану духтарон дар ҳаёти 
давлат ва ҷамъият, ширкати фаъоли 
онҳо дар тамоми зинаҳои соҳаҳои си-
ёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таъмини 
имкониятҳои баробар барои пешоҳангӣ 
дар қабули қарору қонунҳо, инчунин, 
баробарии гендерӣ чорабиниҳо амалӣ 
мегарданд.

Дирӯз дар ноҳияи Тайлоқ бо мақ-
сади ба оммаи васеъ фаҳмонидани 
мазмуну моҳияти Қонунҳои Ҷумҳури-
яти Ӯзбекистон «Дар бораи ҳифзи зану 
духтарон аз хушунат ва зӯровариҳо» 
ва «Дар бораи кафолати ҳуқуқу имко-
ниятҳои баробар барои зану духтарон 
ва мардон», инчунин, қарори Девони 
Вазирон аз 4-уми январи соли 2020 «Дар 
бораи чораву тадбирҳои такмилдиҳии 
сохтори ҳифзи зану духтарон аз хушу-
нат ва зӯровариҳо» семинар- тренинг 
баргузор гардид.

Дар чорабинӣ, ки бо ҳамкории 
Маркази вилоятӣ ва ноҳиявии реаби-
литатсия ва мутобиқсозии шахсони аз 
зӯроварӣ ҷабрдида ва пешгирии худ-
кушӣ, шӯъбаи дастгирии маҳалла ва 
оилаи ноҳия гузаронида шуд, роҳбари 

маркази вилоятӣ М. Азимова, роҳбари 
маркази ноҳиявӣ И. Мамедова, мушови-
ри ҳокими ноҳия доир ба масъалаҳои 
зану духтарон М. Қувватова, муҳаррири 
газетаи «Қӯшчинор»-и ноҳия М. Йӯлдо-
шева, депутати Шӯрои намояндагони 
халқи вилоят Д. Улуғбоева ва ҷони-

шинҳои раиси маҳаллаҳои ноҳия доир 
ба масъалаҳои оила, зану духтарон ва 
иҷтимоиву маънавӣ иштирок карданд.

Дар идомаи семинар- тренинг дар 
бораи мазмуну моҳияти ҳуҷҷатҳои меъ-
ёрие, ки дар ин самт имзо гардидаанд, 
вазифаҳои устувор, моҳияти мафҳуми 
баробарии гендерӣ, тартиби тақдими 
ордени ҳимоя ба бонувони аз зӯроварӣ 
ҷабрдида, ба марказҳои махсуси ёри-
расонӣ ҷойгир кардани онҳо, таҳияи 
барномаҳои ислоҳсозӣ доир ба тағйир 
додани хулқу рафтори зӯроварон, аниқ 
кардани ҷабрдидагон ва андешидани 
чораҳои кӯмак ба онҳо ҳарф заданд.

Дар нимаи дуввуми семинар байни 
иштирокдорон машғулоти амалӣ гуза-
ронида шуд.

 K Хизмати матбуоти ҳокимияти 
ноҳияи Тайлоқ.

 ķ   99--УМИ ДЕКАБР УМИ ДЕКАБР -- РӮЗИ  РӮЗИ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУБОРИЗА БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУБОРИЗА 
БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯБАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ

«Коррупсия – монеаи 
тараққиёт»
 E Матн ва сурати Ҷамшед ОБИДОВ

Парирӯз дар Садорати боҷхонаи вилоят бахшида ба Рӯзи 
байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия – 9-уми дека-
бр ба тарзи режими онлайн тадбири «Рӯзи дарҳои кушода» 
баргузор гардид. Дар он вакилони воситаҳои ахбори оммавӣ, 
шаҳрванд ва тадбиркорон иштирок карданд. Тадбирро бо 
суханони муқаддимавӣ раиси Кумитаи давлатии боҷхонаи Ӯз-
бекистон, генерал- майори хизмати боҷхона Муродҷон Азимов 
кушод. Ӯ ба иштирокдорон дар бораи чораву тадбирҳое, ки 
дар мақомоти боҷхона муборизаи бар зидди коррупсия бурда 
мешавад, батафсил ахборот дод. Сипас, директори Агентии 
мубориза бар зидди коррупсия Акмал Бурҳонов ба сухан баро-
мада, роҷеъ ба корҳое, ки дар солҳои охир дар мамлакатамон 
баҳри пешгирии коррупсия мубориза бар ва зидди он бурда 
мешавад, ислоҳотҳои васеъмиқёси дар соҳа давом дода истода, 
қатъ кардани омилҳои коррупсиогенӣ дар тамоми соҳаҳои 
сохтмонии давлат ва ҷамъият нигаронидашуда ҳарф зад. Дар 
тадбир лавҳаи видеоӣ аз рӯйи корҳои дар мақомоти боҷхона 
амалигардидаистода намоиш дода шуд.

Баъди ба поён расидани тадбир сардори Садорати боҷхонаи 
вилоят, полковники хизмати боҷхона Яқуб Мирзораҳимов 
ба иштирокдорон дар бораи корҳое, ки дар садорат амалӣ 
мегарданд, маълумот дод.

Дар Садорати боҷхонаи вилоят дар давоми 10 моҳи гуза-
штаи соли ҷорӣ аз ҷониби шӯъбаи мубориза бар зидди кор-
рупсия ва бехавфии худии садорат аз рӯйи мавзӯи коррупсия 
дар иштироки таркиб 45 маротиба маърӯза шунавонида шуд. 
Бо ходимон бошад, 34 маротиба сӯҳбатҳои индивидуалӣ бар-
гузор шудааст. Дар моҳҳои гузашта нисбати 19 ходим чораҳои 
ҷазои интизомӣ дида шудаанд. Ба ғайр аз ин, бо мақсади 
ҳимояи манфиатҳои иқтисодии тадбиркорон ва шахсони 
ҷисмонӣ ва бартараф кардани муаммоҳои онҳо рақами кӯтоҳи 
Кумитаи давлатии боҷхона 11–08 ва «Телефони боварӣ»-и са-
дорат (66) 233–63–00 бемаъмоният кор мекунанд. Бо воситаи 
«Телефони боварӣ» аз рӯйи ҳаракатҳои ходимони боҷхона 4 
маротиба муроҷиат расидааст. Муроҷиатҳо саривақт дида ва 
бартараф карда шуданд.

Президентамон Шавкат Мирзиёев дар Муроҷиатномаи ба 
Олий Маҷлис кардааш таъкид намуд: «Иллати коррупсия бо 
намудҳои гуногуни худ ба тараққиётамон монеъ мешавад».

Дар ҳақиқат, коррупсия ба устувории демократия ва ҳуқуқ 
зарар расонда, ба вайроншавии ҳуқуқҳои инсон оварда мера-
сонад, ривоҷи иқтисодиро аз роҳ мебарорад, барои ривоҷи 
ҷамъият ва давлат хавфнок ҳисобида мешавад. Коррупсияро 
монеаи ривоҷёбӣ медонанд.

Дар мақомоти боҷхона дар бобати бурдани мубориза бар 
зидди иллати мазкур дар ҳар як ходим тадбирҳои ба ташак-
кули дониш, инчунин, имон- эътиқод, ҳалолӣ барин сифат ва 
ҳиссиётҳо амалӣ мегарданд.

Дар поёни тадбир мутахассисон ба саволҳои иштирокдо-
рон посух доданд.

Қомуси мо – бахти мо
 E Баҳром ТОШБОЕВ,  
ҷонишини директор оид ба корҳои 
хонишии мактаби таълими умумии 
рақами 77-и шаҳри Самарқанд 

Бо мақсади омӯзиши амиқи фанҳои 
таърих, ҳуқуқ ва тарбия 3-юми декабри 
соли равон дар мактаби таълими умумии 
рақами 77 бо ташаббуси шӯъбаи таъли-
ми халқи шаҳр таҳти шиорҳои «Таърихи 
бузурги мо» ва «Қомуси мо – бахти мо» 
маросими кушодашавии моҳонаи фанҳои 
таърих, ҳуқуқ ва тарбия баргузор гардид. 
Дар он шӯъбаи таълими халқи шаҳр Раъно 
Буранова ва муаллимони таърих, ҳуқуқ 
ва тарбияи ҳамаи мактабҳо ширкат вар-
зиданд.

Дар тадбир аз тарафи хонандагон шеър-

ҳо қироат гардида, дар бораи шахсиятҳои 
таърихӣ саҳначаҳо гузоштанд.

Донишомӯзон ба муносибати 28-умин 
солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурия-
ти Ӯзбекистон зери мавзӯи «Конститутсия 
– асоси хушбахтии мо» баромад карданд.

Хонандаи синфи 10-Б Азамат Найимов 
образи Заҳириддин Муҳаммад Бобурро бо 
маҳорати баланд иҷро кард, ки ба ҳозирон 
хеле писанд омад. Хонандагон дар бораи 
осори олимони бузург, ба монанди Берунӣ, 
Ибни Сино, Ал- Хоразмӣ, Фарғонӣ ва Замах-
шарӣ маълумотҳои беназир доданд.

Бояд гуфт, ки ташкили чунин чораби-
ниҳо ва тадбирҳо барои ташаккули ҳисси-
ёти баланди муҳаббат, эҳтиром, садоқат 
ба Ватан, пойдори эҳтиром ба арзишҳои 
миллӣ дар дили ҷавонон кӯмак мекунанд, 

ба онҳо то чӣ андоза бой будани таърихи 
моро меомӯзонад, ҷаҳонбинии маънавии 
хонандагонро инкишоф медиҳанд ва дар 
корҳои ояндаашон ёри мерасонанд.

Дар охири чорабинӣ аз ҷониби муал-
лимаи фанни таърих Меҳрубон Ҳотамова 
тақдимоти барномаи методии «Муаллим 
ҳамеша дар ҷустуҷӯ аст» баргузор гардид.

Ба гилемҳои 
Каттақӯрғон 
хориҷиён ниёз доранд

Санаи 8 -уми октябри соли ҷорӣ таҳти раёсати Прези-
дент Ш. Мирзиёев доир ба афзунсозии мавқеи бонувон ва ҷа-
вонон дар ҷамъият, инчунин, таъмини шуғли онҳо таклифҳои 
зиёд баён карда шуд. Бо мақсади таъмини иҷрои ин супориш 
ва пешниҳодҳо ҳокими вилояти Самарқанд Э. Турдимов ҳан-
гоми ташриф ба корхонаи хусусии «Кумуш тола»-и ноҳияи 
Каттақӯрғон, як гурӯҳ зан – духтаронро ба шаҳри Марғилон 
барои таҷрибаомӯзӣ фиристод. Онҳо дар он ҷо сирру асрори 
гилемдӯзиро омӯхта чанде пеш баргаштанд ва дар қишлоқи 
Омонкалхати ноҳия сехи гилемдӯзӣ ташкил карда шуд. Дар 
сех 15 нафар зан- духтарони ба «Дафтари занон» дохилбуда 
бо кор таъмин шуда, то 2500 миллион сӯм маош мегиранд. 
Ҳар як зан дар як моҳ ба ҳисоби миёна 12 адад гилем дӯхта 
тайёр мекунанд.

Ин гилемҳое, ки бо даст тайёр мешаванд, асосан барои 
сайёҳони хориҷӣ бофта мешаванд. Нархи миёнаи гилемҳо 
1000–2000 доллари амрикоиро ташкил мекунад. Ба наздикӣ 
дар маҳаллаҳои Бурансой, Янгиобод, Тарнов ҳам чунин сехҳо 
ташкил мегардад, ки 200-то зану духтарон бо ҷойи корӣ таъ-
мин хоҳанд шуд.

Иҷрокунандаи вазифаи ҳокими ноҳия Ҷ. Насриддинов, 
прокурори ноҳия Э. Аҳмедҷонов ва сардори шӯъбаи корҳои 
дохилии ноҳия А. Отамуродов бо фаъолияти кори сех аз наз-
дик шинос шуданд. Ҳокими ноҳия сохтани чунин сехҳои ги-
лембофиро дар қишлоқҳои дурдасти Ёнбошбой, Ҷизмансой, 
Мойбулоқ ва ҳудудҳои дигар пешниҳод кард.

 ķШШАРҲИ ҚАРОРАРҲИ ҚАРОР

Дар мамлакат «Рӯзи 
бемошин» муайян гардид

Қарори ҳукумат “Дар бораи чораву тадбирҳои иловагӣ бобати дастгирии  тарзи зиндагии солими 
аҳолӣ ва фаъолии ҷисмонии онҳо” қабул гардид.

Бар асоси ин қарор, ҳар як мактаб ҳадди 
ақал ба як навъи варзиш ихтисос хоҳад 
дошт ва ҳар моҳ дар онҳо ҳадди ақал аз 
рӯйи як намуди варзиш як мусобиқаи вар-
зишӣ барпо мешавад.

Аз соли хониши 2021-2022:  
 барои омодасозии кадрҳои варзиши экс-
тремалӣ ва сайёҳии варзишӣ дар Дониш-
гоҳи давлатии тарбияи ҷисмониву варзиш 
ва шӯъбаҳои он кафедраҳои махсус боз ме-
гарданд; 
 аз рӯйи ихтисосҳои “Шарҳдиҳандаи тад-
бирҳои варзишӣ», “Созмондиҳии тад-
бирҳои калони варзишӣ» ва “Рушди варзи-
ши оммавӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим” 
ба магистратура қабул оғоз мешавад.

Аз 1-уми декабри соли 2020 дар асоси тамо-
ми «Намунаи шахсӣ» ба роҳбарони муасси-
саҳои давлатӣ ва ҳокимону ҷонишинҳои 
онҳо тавсия дода шуд, ки ҳафтае ҳадди ақал 
як бор ба ҷойи кор бе мошини шахсӣ рафту-
омад кунанд.

Аз соли 2021 дар саросари Ӯзбекистон рӯзи 
22-юми ноябр “Рӯзи бемошин” мешавад.

То 1-уми апрели соли 2021 дар маҳаллаву 
деҳаҳо, ноҳияву шаҳрҳо барои пиёдагардӣ 
ва дучархасаворӣ “Роҳи саломатӣ” сохта ме-
шавад.  
 Дар ин роҳҳо автомобил ҳаракат намеку-
над ва дар оғози роҳ монеъаҳои махсус гу-
зошта мешавад.

Дар Пайариқ вазъи муассисаҳои 
таълими томактабӣ чӣ хел?

 E Ш.КЕНҶАЕВ 

Дар Хонаи матбуоти вилоят бо 
иштироки ҳокими ноҳияи Пайариқ 
Дилшод Мусинов оиди имкониятҳои 
муассисаҳои таълими томактабӣ дар 
деҳот анҷумани матобуотӣ гузаро-
нида шуд.

Дар анҷуман корҳои дар соҳаи 
таълими томактабии анҷомёфта ва 
нақшаҳои оянда баррасӣ шуд.

Дар ташкилотҳои давлатии таъ-
лими томактабии ноҳия ҳоло 1408 
нафар педогог ва кормандон фаъ-

олият мекунанд. 613 нафари онҳо 
соҳиби маълумоти олӣ ҳастанд. Як 
гурӯҳи онҳо, аз ҷумла Крупская Наде-
жда Владимировна, Барно Тугалова, 
Дилноза Ғофуроваҳо бо мукофотҳои 
давлатӣ сарфароз гардидаанд.

То рӯзи Конститутсияи кишва-
рамон дар маҳаллаҳои Алиобод, 
Навбаҳор, Ҷавшанота, Маданият, 
Дӯстларобод ва Гулзор дар асоси 
барномаи сармоягузорӣ аз рекон-
струксияи капиталӣ мебарояд ва ба 
истифода супорида мешавад, – гуфт 
ҳокими ноҳия.

Аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ба 11 
муассисаи ТДТТ барои хуб гузарони-
дани мавсими зимистон системаи 
гармидиҳии локалии имрӯза гуза-
ронида шудааст.

Барои ташкилотҳои таълими то-
мактабӣ 309 тонна ангишт расонида 
шудааст.

Инчунин, дар анҷуман ҳокими 
ноҳияи Пайариқ Д. Мусинов оиди 
навигариҳои ободии ноҳия, бо кор 
таъмин намудани аҳолӣ, оилаҳои 
камбизоатро ба тадбиркорӣ даъват 
намудан сухан ронд.
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 ķММЕРОСИ НИЁГОНЕРОСИ НИЁГОН

Малика Меҳрубонхонум ва 
мадрасаҳои зарринқабои ӯ

Дар Самарқанд вобаста ба таърихи ин ё он ёдгории меъморӣ бо номи 
занҳои машҳуре метавон дучор шуд, ки дар ҳаёти сиёсӣ ва мадании 
замони худ мақоми баланде доштанд.
Оиди зани калонии Амир Темур Сарой Мулкхонум (Бибихонум), ки 
иморати мадрасаи Бибихоним бо ташаббуси ӯ қомат рост кардааст, 
қиссаҳои зиёде ҳастанд ва мардум ҳоло ӯро ҳамчун зани соҳибқирон 
ва бинокор бештар мешиносанд.

Аз занҳои шоҳзодаҳои темурӣ номи 
ҳамсари Султон Абӯсаид (1451–1469) 
– Ҳабибасултонбегим бо сохтмони ёдго-
рии меъмории Ишратхона вобаста аст. 
Вақте ки духтари ӯ Ховандсултонбегим 
вафот мекунаду дар Ишратхона ба хок 
супорида мешавад. Ҳабибасултонбегим 
барои Ишратхона вақфнома месозад. 
Ҳабибасултонбегим духтари амир Ҷало-
лиддин Сӯҳроб будааст. Азбаски кӯшки 
истироҳатии чорбоғҳои подшоҳиро «та-
рабхона» ва «ишратхона» мегуфтаанд, 
бинои кӯҳнаи ҷои ёдгории меъмории 
Ишратхона иқоматгоҳи духтари ӯ дар 
чорбоғи Фирӯза будааст, ба ин сабаб баъди 
гӯронда шудани шоҳдухтар низ ин номро 
нигоҳ доштааст. Пеш аз он ки ба қиссаи 
Меҳрубонхонум бипардозем, назаре ба 
он масъала меафканем, ки дар дарбори 
шайбониён, ки ҳукуматро аз темуризо-
даҳо кашида гирифтанд, занҳо чӣ мақоме 
доштанд. Шайбониён тибқи одати қавмӣ 
занро баробари шавҳар шоҳ меҳисоби-
данд. Мақоми аз ҳама баланд ро зани 
Муҳаммад Шайбонихон Муғулхонум до-
штааст. Шайбонихон ду бор ба шоҳи Эрон 
Исмоили сафавӣ, ки аз туркҳои ҷалоирӣ 
буду лашкараш низ аз туркҳои қизилбош 
иборат буд, нома фиристода, ба ҷанг даъ-
ват кардааст. Вақте ки Муҳаммад Шайбо-
нихон дар наздикии Марв дар интизори 
лашкари шоҳ Исмоил истода буд, хабар 
мерасад, ки ӯ бо қӯшуни зиёде омадааст. 
Сардорони қӯшун ба Шайбонихон мас-
лиҳат медиҳанд, ки ҷангро сар накарда 
расидани қувваҳои иловагиро аз Моваро-
уннаҳр интизор шавад. Аммо Муғулхонум 
ба шавҳараш мегӯяд, ки ду бор Исмоилро 
ба ҷанг даъват кардӣ, акнун, ки омадааст, 
ба ҷанг набаромадан, беномусӣ аст. Қув-
ваҳои шоҳ Исмоил, ки бисёр буд, Шай-
бонихон шикаст хӯрд ва кушта шуд. Ин 
воқеа баёнгари равшани он аст, ки сухани 
зани шоҳ дар давлатдории шайбониён 
нақши ҳалкунанда доштааст.

Турбати Муҳаммад Шайбонихонро 
ба Самарқанд оварда, дар саҳни мадра-
саи Олияи Хонияи чаласохти ӯ – рӯ ба 
рӯи Чорсу мегӯронанд. Пеш аз ӯ барода-
ри дар ҷанг кушташудаи ӯ ин ҷо гӯронда 
шуда буд.

Шайбониён ҷангҳои худро дар 
кишварҳои ҳамсоя зери шиори мубори-
заи зидди мазҳаби шиа мебурданд, аммо 
ҳадафи асосӣ ғорати мардум буд. Ба шаҳо-
дати шоирони дарбории Шайбонихон 
Муҳаммад Солеҳи ӯзбек ва Камолиддин 
Биноии тоҷик дар вақти истилою ғорати 
Ҳисори Шодмон, Хатлон, Бадахшон, Кун-
дуз ва Бағлон шайбониён он қадар тил-
лову сангҳои қиматбаҳои аҳолиро тороҷ 
карданд, ки танҳо барои ба Самарқанд бор 
карда фиристодани корвонҳо ду моҳ камӣ 
кард. Ба ғайри ин, аз ин маҳалҳо 10 ҳазор 
сар гӯсфанд, 50 ҳазор сар асп, 50 ҳазор 

нафар асир, алмосу тиллою лаълу атласи 
зиёде ғанимат гирифта, ба Самарқанд 
фиристоданд.

Ҳарисию хасисии Шайбонихон ба ҷое 
расида буд, ки ба раисушшуарои худ Камо-
лиддин Биноӣ фармон додааст, ки ҳатто 
аз шоирон бо пули тилло боҷ ситонида 
шавад. яъне Муҳаммад Шайбонихон сох-
тмони мадрасаи Олияи Хонияро бо пули 
ҳамин мардум сар кардааст ва дар сохтмо-
ни Қӯшмадраса асосан сарвати мардуми 
ғоратшуда истифода бурда шудааст.

Муҳаммад Темурсултон (писари Шай-
бонихон) дар бераҳмӣ аз падари худ кам 
набуд. Агар Муҳаммад Шайбонихон танаи 
бинокорони сусткори мадрасаи Олияи 
Хонияро ба ҷои хишт ба зери девори 
мадрасаи чаласохти худ хобонда бошад, 
писари ӯ Темурсултон дар Бозори Аспи 
Бухоро аз каллаҳои мардуми шӯришгари 
Қарокӯл калламанора сохта буд.

 M
Аз соли 1510 сар кар-
да, ҳокими асосии 
шайбониён Суюнч- 
хоҷахон мешавад ва 
Темурсултон барои 
ҷорӣ кардани тар-
тибу интизом дар 
Самарқанд баробари 
ҳоким вазифадор ме-
гардад. Ба ӯ Шаҳри-
сабз, Насаф, Ғузор, 
Дарбанд ва замини 
то соҳили Амударё 
низ дода мешаванд. 

Аммо Темурсултон умри дароз на-
дидааст. Соли 1514 ҳангоми як юриш 
ба муқобили лашкари Бобур дар Ҳисор 
Темурсултон касал шуда мемурад. Мур-
даи ӯро ба Самарқанд меоранд. Зани 
ӯ Меҳрсултонхонум баъдан дар байни 
халқ бо номи Меҳрубонхонум ва Маҳди 
Улё машҳур гардидааст. Лақаби Улёро 
ба модари шоҳ медоданд ва маънояш 
«гаҳвораи олӣ» аст. Бобур дар «Бобур-
нома» қайд мекунад, ки хонҳои ӯзбек 
ба дарбори ӯ сафирони худро фиристода 
будаанд ва дар байни онҳо сафирони 
Меҳрубонхонум ва писари ӯ Пӯлодсултон 
низ буданд.

Ин аз зиракии Меҳрубонхонум гувоҳӣ 
медиҳад. Зеро ӯ шунида буд, ки Бобур дар 
Ҳинд соҳиби давлати бузурге гардидааст 
ва метавонад тамоми Мовароуннаҳрро 
тасарруф кунад. Аз ҷониби Бобур қабул 
кардани сафирони хонҳои ӯзбек маъ-
нои сулҳро дошт. Бобур наметавонист 
сафирони фиристодаи Меҳрубонхон-
умро қабул накунад, зеро зан асту бо зан 
ҷанг кардан қадри мардро паст мекунад. 
Меҳрубонхонуми зирак ба сифати са-

фирҳо аз авлоди Хоҷа Аҳрор, Хоҷа Калон 
ва Хоҷа Абдушаҳидро интихоб кардааст. 
Бобур Хоҷа Аҳрорро пири худ ҳисоб ме-
кард ва наметавонист пешвоз нагирад.

Бобур ҳамаи сафиронро гарм пази-
руфта, ба онҳо хилъатҳои фохира ва тӯҳ-
фаҳои гаронбаҳо ҳадя мекунад. Ба ғайри 
ин Бобур дар ёд дошт, ки падари Меҳру-
бонхонум ҳокими замини Сирдарё амир 
Бурундуқ бо Шайбонихон меҷангид. 
Шайбонихон роҳи ҳиларо пеш гирифт 
ва духтари ӯро ба писари худ келин кард.

Аз он ки соли 1519 Бобур ба Самарқанд 
ба номи Пӯлодсултон девони ғазалиёти 
худро тӯҳфа фиристодааст, гувоҳӣ ме-
диҳад, ки Бобур ба Пӯлодсултон ва мо-
дари ӯ – Меҳрубонхонум муносибати 
самимӣ доштааст. Яъне кина надошта-
аст.

Аз рӯи «Вақфнома»-е, ки Меҳрубон-
хонум тартиб додааст, муҳаққиқон ба 
чунин хулоса омадаанд, ки ӯ дар рӯ ба рӯи 
Чорсу, ҷои кинотеатри собиқи ба номи 
Навоӣ иморатҳои зеринро сохтааст:

1. Як қисми сохтмонаш ба анҷом на-
расидаи Мадрасаи Олияи Хония. 2. Ма-
драсаи Шимолия. 3. Пештоқи равоқи 
дарвозае, ки Мадрасаи Олияро бо Ма-
драсаи Шимолия пайваст карда буд. 4. 
Суфа- мақбараи мармарии шайбониён 
ва айвони болои он. 5. Ҳаккокии катибаи 
сангҳои рӯи қабрҳо.

Аз матни вақфнома маълум мегар-
дад, ки Меҳрубонхонум дар ин мадра-
саҳо китобхона ва масҷид низ созонда 
будааст. Зеро барои фаъолияти онҳо аз 
дӯкону заминҳои вақф маблағи муайяне 
фармудааст.

Дар вақфномаҳои Хоҷа Аҳрори Валӣ 
ба ибораи «вақфи мадрасаи Мир Бурун-
дуқ» дучор мешавем. Эҳтимол номи па-
дари Меҳрубонхонум аст, агар ин тавр 
бошад, барои Меҳрубонхонум мадраса-
созӣ анъанаи оилавист.

Эҳтимол шахсоне пайдо шаванду 
бигӯянд, ки «ҳамин ҳам гап шуд? Дар 
Самарқанд мадрасаву масҷид сохтагиҳо 
магар кам буданд?».

Ҳама гап дар сари он ки Қӯшмадра-
саи Меҳрубонхонум ба мисли мадраса-
ҳои Регистон ансамбл, яъне маҷмӯа буд. 
Меҳрубонхонум дар бомпӯшии он тилло-
ро дареғ надошта буд. Кошинҳои девораш 
зарҳал доштанд ва дар нури офтоб ҷило-
яш чашми ҳар як бинандаро хира мекард.

Дар бораи тоқе (ровоқе), ки ҳар ду ма-
драсаро мепайвандад, дар «Вақфнома» 
навишта шудааст, ки «аз шаъшааи тилло 
ва лоҷуварди ӯ анвори беҳҷатосор ба дару 
девори он буқъа тобад». Яъне на танҳо 
дар ороиши гунбазҳо, манорҳои бурҷӣ 
ва дару девори ҳар ду мадраса, балки дар 
ороиши тоқе, ки ҳар ду мад расаро бо ҳам 
пайванд дода будааст, тиллоро ба кор 
бурдаанд. 

 K Аз китоби «Армуғон» 
таҳияи Л.РАҲИМОВА

 ķММАВЗӮЪ БАРОИ МУЛОҲИЗААВЗӮЪ БАРОИ МУЛОҲИЗА

Аҳамияти 
либоспӯшӣ

 E Маликаи БАХТИЁР

Бо зарурате ба бозори либосворӣ 
рафтам. Дар дохили яке аз дӯконҳо 
гуфтушуниди ҷавонзане бо ҳамроҳаш 
ба гӯшам расид.

– Ба фарзанди хурдиам ҳеҷ чиз на-
гирам ҳам мешавад. Ҳоло ӯ – хонашин. 
Калониам ба кӯдакистон меравад. Ба 
калониам либосҳои қимматбаҳои за-
монавӣ гирифтанам лозим. Зеро ҳозир 
тарбиячиёни боғча ба сару либоси кӯда-
кон нигоҳ карда, бо ӯ муомилаву рафтор 
мекунанд, – гуфт ҷавонзан ба модараш.

– Ҳа, дуруст мегӯйӣ, бачем. Ба хур-
диат кӯҳнаи акояшро пӯшонидан гирӣ 
ҳам мешавад. Ӯ ҳам ба боғча мерафтагӣ 

шавад, пас либосҳои наву қимматбаҳо 
мегирӣ. – гуфтаҳои духтарашро даст-
гирӣ кард модар.

Ин суханҳоро шунида, дар ҳайрат 
мондам. Наход чигунагии одамро ли-
бос муайян кунаду он ченаки муомила 
бо якдигар бошад. Чаро кӯдаке либоси 
хоксоронаву одие пӯшида бошад, тар-
биячиён ӯро писанд накарда, ба вай 
дағалу дурушт муносибат мекунанд? 
Ва ё умуман ба ӯ эътиборе надода фақат 
бо бачаҳои либосҳои зебову қиматбаҳо 
дошта сару кор доранд? Чаро маданияти 
одамони мо ҳоло дар ҳамин ҳолат аст?

Ба қарибӣ яке аз шиносҳоям ҳанго-
ми сӯҳбат гуфт:

– Фарзандҳоям ба воя мерасанд. 

Калониам духтар аст, бояд то синни 
шавҳарбароӣ иморату ҷоямонро боҳа-
шамат карданамон лозим. Зеро хост-
горҳо ба хонаву ҷой нигоҳ карда меоянд. 
Аз ҳамин сабаб, барои кор ба хориҷа 
рафтаниам. Барои ин бошад, аввал 
забон омӯхтан лозим будааст. Ҳоло ба 
хондан меравам. Аз ин кори ман як ҳам-
сояи камбағалам хабардор шуд. Ӯ низ 
хост ҳамроҳи ман ба хондан рафта, пас 
ба хориҷа равад. Ман якчанд маротиба 
ӯро ҳамроҳам бурдам. Ҳамсояам, ки 
хеле камбағал аст, ба дарс бо либосҳои 
одиву фасонаи кӯҳна мерафт. Аҳволи 
ӯро дида, дигар занҳои ҳамсабақамон 
аз болои ӯ механдиданд. Одам камбағал 
нашавад будааст. Камбағал бошад ҳам, 
бояд либоси нағз пӯшад. Акнун ман 
барои бо ӯ ҳамроҳ рафтану ӯро ҳамсо-
яам гуфтан шарм медорам. Ҳар рӯз бо 
баҳонаҳое аз ӯ пештар ва ё оқибтар ме-
раваму бо каси дигар ҳампаҳлӯ меши-
нам. – гуфту гӯё кори олиҷаноберо карда 
истода бошад қоҳ – қоҳзанон хандид 
ва илова кард: – Пештар одамҳоро ба 
касбу кору мансабашон нигоҳ карда, 
дар маъракаҳо аз пешгоҳ шинонанд, 
ҳоло ба нарху намуди либосашон нигоҳ 
карда, меҳмононро дар маъракаҳо қабул 
мекунанд.

Аввал аз доштани чунин шинос дар 
хиҷолат мондам. Баъдан ба ӯ «Пеш аз 
бой шуда, иморати боҳашамат сохтан 
«аввал дар оинаи маънавият ба худ ни-
гоҳ кунед!» гуфтанӣ шудам. Боз худдорӣ 
кардам. Зеро, бузургони гузаштаамон 
барои тарбияи инсонҳо ҳазорҳо адад 
асарҳои бебаҳоеро таълиф кардаанд, 
ҳатто худашон намунаи ибрат ҳам ни-
шон додаанд. Оё мо аз онҳо ибрат на-
мегирем?

Шумо дар ин бора чӣ андеша доред, 
муштариёни азизи рӯзнома?

Бузургдошти 
фарҳанг
 E Мушарраф ҲОТАМОВА,  
муаллимаи мактаби таълими  
умумии рақами 37-и ноҳияи Самарқанд 

Ҳеч ганҷе нест аз фарҳанг беҳ,
То тавонӣ рӯй бар ин ганҷ неҳ.
Камина хеле мамнун ҳастам, ки забони ширин, нафис, 

гуворо ва ғанӣ дорем. Панду андарзҳои гӯшнавозу ибрат-
бахши сардафтари адабиëти мумтози тоҷик – Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ, ки ҳамчун дастуруламал дар рӯйи мизи ҳамагон аст, 
бо ин забони ноб эҷод гаштааст. Достонҳои асари безаво-
ли «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, ки маҳсули меҳнати 
30–35-солаи адиб мебошад, бо тарғиби ватандӯстиву ростгӯӣ, 
мардонагиву шуҷоатмандӣ таваҷҷӯҳи хонандаро ба худ ҷалб 
месозад. Ҳикоятҳои ҳикматомези Саъдӣ аҳамияти тарбиявӣ 
дошта, дар мактабҳо солиëни зиëд омӯзонида мешуданду ҳоло 
низ идома дорад.

Шумораи ин гуна шоҳасарҳою шоҳбайтҳо бешумор буда, 
ҳеҷ гоҳ қимати худро гум намекунанд, баръакс рӯз то рӯз сай-
қал ëфта, ҳамчун маслиҳатгару роҳнишондиҳанда дар ҳаëт 
мавқеи муҳимеро ишғол менамоянд.

Омӯхтани осори бузургон дар ҳар давру замон ба кас лаз-
зат бахшида, мушкилкушои мушкилиҳо, таскинбахшу рӯҳ-
баландкунанда ба шумор меравад. Мутаассифона, соатҳои 
дарсҳои забону адабиëти тоҷик дар мактабҳо кам шуда бошад 
ҳам, донишомӯзон барои пухтатар омӯхтани фанҳои мазкур 
кӯшиш мекунанд.

Ҳоло дар замони серташвиши паҳншавии беморӣ, қисме 
аз хонандагони мо, ки ба тарзи онлайн таҳсил мегиранд, бояд 
бо мутолиаи китобҳои бадеӣ бештар машғул шаванд.

Бояд гуфт, ки ташкили озмунҳо дар шабакаҳои телеграм 
баҳри рушди донишу камолоти маънавии эшон хизмати на-
заррас мерасонад.

Рӯзҳои наздик дар шабакаҳои « Суханҳои бузургон «ва 
«Омӯзгори тоҷик» озмунҳои «Лоиқхонӣ», «Ҳофизхонӣ», «Садои 
Аҳмад Зоҳир» ва амсоли инҳо ташкил карда шуд, ки шавқи 
мардумро нисбат ба забону адабиëт, қироати шеър ва суру-
дхонӣ боз ҳам афзун гардонид. Аз мактаби моëн низ якчанд 
нафар донишомӯзон ба озмунҳо фаъол иштирок намуданд.

Ғолибони озмуни «Лоиқхонӣ» Рухшона Орзиқулова ва 
озмуни «Ҳофизхонӣ» Моҳинаю Нафиса Баҳодуроваҳо хушбах-
тона, аз шогирдони мактаби мо мебошанд. Онҳо аз тарафи 
масъулони шабакахои мазкур бо ташаккурномаву тӯҳфаҳои 
хотирмон сарфароз гардиданд.

Мо – омӯзгорон аз таъсисдиҳандагони ин озмунҳо хеле 
миннатдорем, ки амалҳои арзишмандро ба сомон расониданд 
ва умед дорем, ки шумораи озмунҳо боз ҳам бештар мешавад.

 ķ ЗЗАРРАҲАҶВИЯҲОАРРАҲАҶВИЯҲО

 E Бахтиёри ҶУМЪА

 ½ ҒУРУР
Ҷавон будам. Ғурурам баланду гапам гап 

буд.
Дар ҳама ҷо ҳукмамро мегузаронидам.
Ҳатто падару модарам ягон гапи маро ба 

замин намегузоштанд.
Ҳамеша ва дар ҳама ҷо ман ҳақ будам.
Баъд… Зан гирифтам…

 ½ ХАЁЛҲОИ 
МУДҲИШ
Дилам таги дег барин сип- сиёҳ.
Ба ягон кор дастам намеравад.
Сиҳату саломат бошам, ки худро мисли 

беморони барҷомонда ҳис мекунам.
Лашкари ғаму ғусса гӯё аз чаҳор тараф ба 

ман фишор меоварда бошад, ким- чӣ хел маъ-
юсу рӯҳафтодаам. Таҳлукае дар дилам чорхез 
мезанад. Аз зиндагонӣ сер шудаам, чӣ бало?!

Чӣ кор кунам- а?
Эъ бар падараки ин пул ҳазор лаънат, ки 

ба киса даромада наистад, чӣ хел хаёлҳои 
мудҳиш ба сари одам меояд- а?!

 ½ ЧЕМПИОН
Пештар ман бачаи қобилу боодоб будам.
Кушед, ки гапи гандае аз даҳонам намеба-

ромад. Агар ягон кас қаҳрамро орад, «дадета 

сарашон кал шаваду очаат ба дарди дандон 
печанд» гуфта, қасдамро мегирифтам ва бух-
си диламро мебаровардам.

Мабодо аз забони бефаровездаҳоне су-
ханҳои ҳақоратомезе барояд, мисли духта-
ракон аз шарм суп- сурх мешудам.

Дар ҷавонӣ аз даҳони ягон кас гапи ша-
лақе шунавам, калиду анбӯру мехтобакро ги-
рифта, даҳонашро таъмир кардан мехостам.

Умуман, чӣ будани ҳақоратро намедо-
нистам.

Эъ, ин мошинаш ба замин! Мошин хари-
даму ҳозир чемпиони ҳақоратчиҳо шудаам!

 ½ СИРРИ 
ХУШБАХТӢ
– Оиладории шуморо ҳама таъриф меку-

нанд. Бигӯед, ки сирри хушбахтиатон чист?
– Сабру таҳаммул.
– Ҳамааш ҳамин?
– Не, боз ҷояш ояд, ҳунари кару кӯру 

гунгшавӣ дорам.
– Тамом?
– Не, баъзан барои дилёбӣ дурӯғ ҳам ме-

гӯям.
– Аз ин мебарояд, ки шумо аз ҳамсаратон 

розӣ ҳастед?
– Ман не, вай аз ман розӣ бошад, бахт дар 

ҳамин аст.

 ½ ЛАҶОМИ АҚЛ
Аз даври бачагӣ то дами ба балоғат раси-

дан ақлам раҳнамову наҷотбахши зинда-
гониам гардид. Ҳамчун ҳукмрони тамоми 
организм дар як шабонарӯз дам нагириф-
та, бемалол 24 соат кор мекард. Соли дароз 
ба таътил набаромада, 365 рӯз роҳбари 
ҳамаи узвҳо буд.

Ба шарофати вай дар мактаб хонда, 
соҳиби илму маърифат шудам. Ҳунар омӯх-
та, зиндагониам рӯ ба беҳбудӣ ниҳод…

Вале… Рӯзе чашми белаҷоми ман дух-
тари зебоеро дид. Вайро диду дил бехуд ва 
мағзи сарам ғуломаш гашт. Онҳо, ки се кас 
шуданду ман – танҳо мондам. Ниҳоят дар 
ин кашмакашии тарафайн мағлуб гардидам. 
Хонадор шудаму чашмам аз диданаш безору 
дилам беҷову ақлам ба худам баргашт. Акнун 
ҳазор пушаймонам…

 ½ ҲАҚҚИ 
ҲАМСОЯГӢ
Дар ҳавлибоғи марде, ки меваи дарахто-

наш пухта буданд, як сатил зардолу чинда, 
ба хонаи ҳамсояаш фиристод. Ҳамсояаш ба-
чаҳои зиёде дошту боғ – не.

– Зардолуҳо пӯсида нобуд нашаванд гуф-
та, ин ҳамсоя ба мо фиристодааст, – ба ҷойи 
миннатдор шудан ба ганда кардани ҳамсояаш 
пардохт вай. – Набошад, кӣ ин хел саховат-
мандӣ мекунад? Аз афташ, вай гумон меку-
над, ки хонаи мо партовҷо аст… 

Себ пухту мард як тағора себ дароз кард.
– Себаш пеш- пешу худаш аз ақибаш. Ки-

рои додан як мевае диҳад, ки ба хӯрдан арзад. 

Аз тарси ишкамдард шудан тамоми себҳоро 
бароварда, ба болои хасрӯбаи кӯча партофт. 

Анҷир пухту аз нӯгаш боз ба ҳамсоя анҷир 
фиристод. Анҷирҳои пухтаву ширин ба даҳон 
андозед асалоб мешуданд.

– Одам ҳам ҳамин хел мешавад?! Ҳамсояи 
чашмгуруснаи мо як анҷирҳое дода фиристо-
дааст, ки пӯсида фалла шудаанд! Аз хӯрдан 
тарсида, ба гови ҳамсояи дасти ростамон 
додем. Гова дарунрав кард…

Соҳиббоғ, ки ин гуна бадкирдориву наҳза-
ниҳои ҳамсояашро мешунид, «Оқибати некӣ 
ҳамин бошад, аз баҳри накӯкорӣ гузаштам», 
– гӯён дигар ҳамсоятабақиро бас кард.

Аз байн чанд вақт гузашт. Ангур, беҳӣ 
ва дигар меваҳо пухту аз онҳо ҳатто барои 
чошнӣ ба ҳамсояаш дароз накард.

Як рӯз мард дар маъракае бо он ҳамсоя 
рӯ ба рӯ шуд. Вай дар омади гап ҳазломез 
гилагузорӣ кард:

– Э ҳамсояҷон, шумо чӣ хел одам- а? Дар 
ҳавлиатон ҳамин қадар дору дарахт дореду 
ақаллан ҳаққи ҳамсоягӣ гуфта, чорта аз пӯси-
даву тагрехтаҳояшро ба мо намефиристед- а?

Китоби 
калонтарини дунё

Дар ҷаҳон китоби аз ҳама калонтарин «Библия» мебо-
шад. Онро дар коғази оддӣ нашр кардаанд. Китоби мазкур 
аз 8048 саҳифа иборат буда, ҳамчун «супер- китоб» ба кито-
би «Рекордҳои Гиннес»-и ҷаҳон дохил шудааст. Ҳаҷми ин 
китоб 724 х 3,07 метри мукааб мебошад, вазнаш 252,6 кг аст.

Инчунин, атласи анатомие вуҷуд дорад, ки онро барои 
донишҷӯёни донишкадаҳои тиббӣ омода карданд. Он аз 
4000 саҳифа иборат аст, вале вазнаш 700 граммро ташкил 
мекунад ва серхаридортарин китоб дар Амрико ва ҷаҳон 
маҳсуб меёбад. Ин китоб бори аввал аз тарафи яке аз оли-
мони амрикоӣ дар Амрико аз чоп баромад. Муаллифи ин 
китоб, ки сарватманд буд, нашри аввалашро дар тамоми 
мағозаву бозорҳо ройгон тақсим кард, то ки хонандаи 
худро пайдо кунад.

 K Таҳияи ФИРӮЗ.

(Давоми 
мақоларо 
метавонед аз 
манзили зерин 
мутолиа намоед).
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Муҳити хуби хонаводагӣ – 
асоси пешгирии ҳолатҳои рӯҳӣ

Суитсид – худкушӣ ё ба ҷони худ қасд кардан торафт хусусияти глобалӣ гирифта, соле қариб як миллион 
нафар одам дар дунё ба ҳаёти худ нуқта мегузоранд. Дар даҳ соли оянда шумораи онҳо дар байни бачагони 
10–14-сола боз ҳам меафзояд. Мо дар ин хусус бо духтури психиатри шифохонаи бемориҳои рӯҳии вилоят, 
сарсуитсидологи Садорати ҳифзи тандурустии вилояти Самарқанд Алимардон ХУДОЙНАЗАРОВ сӯҳбат 
кардем.

– Рости гапро гӯем, худкушӣ аз қадим буд ва ҳоло ҳам давом 
дорад. Сабабҳои ин амали нохуб дар чист?

– Ҳолатҳои ба ҷони худ қасд кардан на танҳо дар байни 
калонсол ё миёнсолон, ҳатто дар байни хурдсолон пайдо шуда 
истодаанд. Ин як вазъияте, ки беақлона, ба рӯҳият вобаста 
будани ҳолати инсонист. Ин ҳолат асосан дар байни одамоне, 
ки дар ҳаёт азобу ҷабр дидаанд, дар вазъияти ниҳоят мураккаб 
қарор доранд, ба амал омаданашон мумкин аст. Лекин баъзе 
одамони ҳаёташон тинҷ, бачаҳо ва наврасон ҳам ба ҷонашон 
қасд мекунанд. Вақтҳои охир инро ба ген – ирсият ҳам вобаста 
медонанд. Масалан, дар аҷдодашон ягон кас ба худкушӣ даст 
зада бошад, ин амалро ака, ука, фарзанд, ҷиян ё набераашон 
такрор карданашон мумкин аст. Сонӣ, давраи гузариш, ки мо 
инро гупертат меномем, дар байни наврасон фони гармоналӣ 
– ҳолатҳои дар духтарон қаҳролудӣ, аз худ қонеъ нашудан, но-
розигӣ аз падару модарон пайдо мегардад. Дар байни писарон 
ҳам ҳангоми ба балоғатрасӣ бо падару модарон ҳолатҳои но-
дурустфаҳмӣ ба миён омада, барои чизҳои ноарзанда ба ҷони 
худ қасд кардан мушоҳида мегардад.

– Худкушӣ ба хелҳо ҳам тақсим мешаванд?
– Ҳа. Сӯйиқасд ба ҷони худ ду хел мешавад: сӯйиқасди 

ҳақиқӣ ва сохта. Ба ҷони худ қасд кардани ҳақиқӣ – як амали 
ба реҷа даровардашудаи пухта буда, инро ба ҳеҷ кас нагуфта ва 
нафаҳмонида, бо хешу таборон хайрухуш карда, агар бо онҳо 
ҷанҷолу хархаша карда бошад, бо мулоимӣ аз онҳо узр мепур-
сад, розигии онҳоро мегирад, чизҳое, ки худаш дӯст медорад, 
ба ёру бародарон, дӯстонаш ё хешу таборонаш медиҳад. Ё 
пулҳояшро тақсим карда, аз хона баромада меравад ва ба ҷони 
худ қасд мекунад.

Хели дуввумашро суитсиди сохта, ё парасуитсид меноманд. 
Ин хели худкушӣ бештар хоси наврасон ва духтарону занҳо 
буда, дар ин хел вақтҳо онҳо диққати атрофиёнро ба худ ҷалб 
сохта, эркатулфорӣ ё маликаи хонадон шудан мехоҳанд. Дар 
ин хел ҳолатҳо раги дастонашонро мебурранд ва ё дар шароити 
имрӯза сиркову таблеткаҳо мехӯранд.

– Боз кадом муаммоҳо боиси худкушӣ мегарданд?
– Вақтҳои охир сӯйиқасд ба ҷони худ дар натиҷаи таъсири 

бисёр нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ ба амал меоянд. Инчу-
нин, баъзеҳо, ки муддати дароз дучори бемориҳо, масалан, 
касалиҳои саратон, СПИД, ё туберкулёзанд, аз азобҳои сахти 
беморӣ аз ҷонашон сер шуда, ба ҷони худ қасд мекунанд. Боз 
инро дар изолятсияи иҷтимоӣ, яъне дар ҳабсхонаҳо мушоҳида 
кардан мумкин аст. Ё бекасӣ, танҳоӣ дар оила, ҳангоми ҷудо-
шавии зану шавҳар бепарастор мондани фарзандон. Дар вақти 
вафоти модар зани дигар гирифтани мард ва муросо накардани 

бача бо модари ӯгай ба ҷони худ қасд ё сӯйиқасд кардан ҳам 
ба мушоҳида мерасанд. Боз яке аз сабабҳои худкушии одамон 
касалиҳои рӯҳист. Инро дар байни халқ касалии васвос ме-
гӯянд. Вақтҳои охир сабабҳои худкушӯ репрессия ҳам шуда 
истодааст. Репрессия – ин дилсардӣ аз зиндагӣ, надоштани 
ягон хел шавқмандӣ, дилхунукӣ аз ҳаёт аст.

– Таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам сабаби худкушии ба-
чаҳо мешаванд?

– Ҳа, ҳозир бачаҳо ба воситаи интернет ба ҳар хел сайтҳо 
медароянд. Ба ин хел бозиҳо шавқу ҳаваси ҷавонон, наврасон 
калон аст. Ҳозир дар ҳар хонадон телефон ҳаст. Бачаҳо ба 
воситаи онҳо ба интернет медароянд. 

 M
Дар интернет 50 фоизи мавод хуб бо-
шад, 50 фоизи дигараш ба тафаккури 
бачаҳо таъсири бад мерасонад. Дар бо-
зиҳо ҳангоми задухӯрд ягон нафари ҷан-
говарон мурад, онро боз барқарор кар-
дан мумкин аст, вале дар ҳаёт ин хел 
не. Инро бачаҳо ҳанӯз дуруст дарк на-
мекунанд. 

Хусусияти бачаҳо ҳамин хел аст, ки як корро «накун» гӯед, 

барои кардан ҳаракат мекунанд. Ягон хел «меваро нахӯр, он 
ба ту зарар дорад» гӯед, вай таъми ҳамонро чашида диданӣ 
мешавад. Интернет ҳам ҳамин хел.

– Аз гуфтаҳои шумо бармеояд, ки нофаҳмӣ ва муноқи-
шаҳои оилавӣ ҳам боиси воқеаҳои бадбахтона мешаванд?

– Дар оила байни падару модар ва фарзандон муносибати 
дӯстонаро ташкил кардан даркор аст. Ба пеши мо бачаҳо ме-
оянд. Онҳо мегӯянд, ки ман лидер шудан мехоҳам, телефон 
доштан мехоҳам. Барои чӣ гуфта пурсем, онҳо ҷавоб медиҳанд, 
ки ман аз мактаб меоям, ҳеҷ кас ба ман эътибор намедиҳад. Ба 
пеши модарам равам, он кас сериал тамошо мекунанд. Аз пеши 
телевизор пеш карда, «рав халал нарасон» мегӯянд. Падарам 
бо телефонбозӣ машғул. Ман чӣ кор карданам даркор аст?

– Умуман гирем, роҳи пешгирии худкушӣ ҳаст?
– Ин пеш аз ҳама, ба беҳсозии муҳити хонавода вобаста 

мебошад. Мо падару модарон ба фарзандонамон, махсусан, 
бо бачаҳои 14–15-солаамон меҳрубон шавем. Хатои асосии 
падару модарон бо фарзандон муносибати дурусте барқарор 
накардан аст. Сониян, дар мо вазъияти гиҷҷавӣ ба амал меояд. 
Дар бачае, ки гиҷҷа ҳаст, гиҷҷа аз худ моддаҳои токсинӣ ҷудо 
мекунад. Токсин ба ҳолати рӯҳии бача таъсир мерасонад. Боз 
ҳангоми санҷишҳо маълум мешавад, ки дар бачаҳо норасоии 
йод мушоҳида карда мешавад. Норасоии йод ба инкишофи 
ҳамаҷонибаи бача монеъ мегардад, дар натиҷа вай худро аз 
ҳамсолони худ кам ҳис мекунад, дарсазхудкуниаш суст меша-
вад. Ҳамаи инҳо ба ҳолати рӯҳии бача таъсир расонида, худро 
одами нодаркор меҳисобад.

Дар ин бобат танҳо соҳаи иҷтимоӣ не, балки ҷиҳатҳои 
тиббиашро ҳам ба назар гирифтан лозим аст. Дар ин бобат 
психологҳо фаъолона кор кунанд. Тан гирифтанамон даркор 
аст, ки мо ба ин ҷиҳати масъала кам аҳамият медиҳем. Ба 
ягон кас «ба психолог муроҷиат кунед» гуфта, тавсия диҳем, 
аксарият меранҷанд. Орият мекунанд, ки бачаи ман ҷинӣ нест. 
Ҳатто вақтҳое ҳам шудааст, ки баъди тавсия «боз бо ҳамин 
хел гап ба назди мо оед, зада мекушам!» гуфтани одамонро 
шунидем. Лекин бештар ба назди фолбину мулло мебаранд.

Фарзандро аз даст додан осон нест. Барои калон кардан 
чӣ қадар одам азоб мекашад, инро ҳама нағз медонад. Баъди 
бой додани фарзанд ин барояшон як зарбаи сахте мешавад. 
Онҳо худро коҳиш мекунанд, айби худро тан гирифта, аз гапи 
сахти гуфташон, сарзаниш карданашон ва ё заданашон сахт 
пушаймон мешаванд.

– Ҳолатҳое мешавад, ки шумо пеши сӯйиқасдро гирифта 
бошед?

– Ин як муаммои калон. Бо вуҷуди кӯшишу ҳаракати мо 
агар ин сӯйиқасди ҳақиқӣ бошад, он одам ҳатман ин корро 
бо роҳҳои гуногун дар амал иҷро мекунад.

Дар бораи аниқ кардан ва ё донистани ҳолати суитсид 
ҳанӯз ягон хел тест нест, психологҳо ҳам роҳи мушаххасеро 
кор карда набаромадаанд. Чунки ба ин кор одамҳои ҳаёташон 
тинҷу осоишта, ҳатто дороён ҳам даст мезананд.

Аз рӯйи таҷриба аниқ мешавад, ки ҳар чӣ қадар мо оиди 
ин масъала гап зада, «ба ин кор даст назанед» гӯем, баръакси 
он шавқмандӣ ба ин амал зиёд мешавад. Бинобар ҳамин, 
муҳити оилавиро беҳтар созем. Дар ин бобат марказҳои оила, 
имом- хатибҳо ва дигарон оиди зиндагӣ, ширинии ҳаёт ва дар 
оянда ба корҳои бузург ҳисса гузоштан гап зананд, беҳтар аст.

 K Мусоҳиб Б.ҶУМЪАЕВ 

Санҷиши тиббӣ дар 
ноҳияи Нуробод

Аҳолии ҷамъомадҳои шаҳрвандони 
маҳаллаҳои «Чорводор» ва «Ҳазормали», ки 
аз маркази Нуробод 45 км дуртар ҷойгиранд, 
аз санҷиши тиббӣ гузаштанд.

Дар санҷиши мазкур, ки ба шаклдиҳии 
тарзи ҳаёти солимонаи аҳолӣ нигаронида 

шудааст, гурӯҳи мутахассисо-
ни соҳаи иборат аз 13 нафар, 
мутахассисони соҳибмала-
каи муассисаҳои муолиҷавӣ- 
профилактикии вилоят, 
инчунин устодони Дониш-
кадаи давлатии тиббии Са-
марқанд иштирок доштанд.

Санҷиши тиббӣ дар 
нуқтаи шифокории деҳоти 
«Олға»-и ҳудуд ташкил гар-
дида, дар давоми рӯз ҳазор 
нафар шаҳрванд аз назора-
ти тиббӣ гузаронида шу-
данд. Дар он, дар 235 нафар 
шаҳрванд бемориҳои мухта-
лиф аниқ гардид. Бо мақсади 
бартарафсозии бемориҳои 
аниқгардида ба 205 нафар 

шаҳрванд муолиҷаи амбулаторӣ тавсия кар-
да шуда, 25 нафар шаҳрванд ба муассисаҳои 
муолиҷавӣ- профилактикӣ, 5 нафар ба сана-
торияҳо роҳхат гирифтанд.

 K Хизмати ахбори Садорати ҳифзи 
тандурустии вилоят.

«Пайроҳаҳои 
саломатӣ» 
ташкил 
мегардад
 E Ҳусан ЭЛТОЕВ

Акнун барои роҳгардӣ ва велоспорт, ки дар кӯчаҳои мар-
казӣ ва объектҳои туристии марказҳои шаҳру ноҳияҳои вило-
яти Самарқанд гузаронида мешаванд, «Пайроҳаҳои саломатӣ» 
ташкил мегарданд. Дар ин бора лойиҳа кор карда баромада, то 
охири соли 2021 амалӣ намудани он ба нақша гирифта шудааст. 
Тибқи лойиҳа бо роҳи васеъгардонӣ барои навсозии пайроҳаи 
пиёдагардон, ҳаракати бехавф ва бемамонияти пиёдагардони 
синну солашон гуногун, инчунин велосипедсаворон шароит 
ба вуҷуд оварда мешавад.

– Корҳои мазкур бо мақсади аҳолии вилоятамонро ба 
корҳои солимгардонӣ равона кардан, инчунин ба таври до-
имӣ бо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш машғул гардидани онҳо 
амалӣ карда мешаванд, – гуфт сардори Садорати тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиши вилоят Ш. Рӯзиев. – Ба ғайр аз пайроҳаҳои 
роҳгардии замонавӣ ва велоспорт, соли оянда майдончаҳое, 
ки дар худашон стритбол, бадминтон, барин намудҳои вар-
зишро муҷассам намудаанд, ташкил карда мешаванд. Барои 
мисол, дар кӯчаҳои ба номи Орзу Маҳмудов, Шоҳрух Мирзо, 
Амир Темур, инчунин Хиёбони университет дар масофаи 36,5 
километр ҳамин гуна пайроҳаҳо ба вуҷуд оварда мешаванд.

Дар марказҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят барои пиёда ва бо 
велосипед гаштан дар масофаи 104,84 километр «Пайроҳаҳои 
велосипед» ташкил карда мешаванд. Ба ғайр аз ин, дар миқёси 
вилоят 56-то майдонча барои Workout, 33-то барои стритбол, 
32-то барои бадминтон, инчунин 60-то варзишгоҳи мини 
футбол барпо мегардад.

МАДАДИ МАДАДИ СИНО СИНО 
Саҳифаи махсуси тиббӣ

 ķФФАРМОН ВА ИҶРОАРМОН ВА ИҶРО

«Ҳамшираҳои зираку 
доно ва чаққон»
 E Зоҳир ҲАСАНЗОДА

Зери чунин шиор дар ноҳияи Са-
марқанд тадбир ба вуқӯъ пайваст, ки 
ҷавобгӯ ба фармони Сарвари давла-
тамон ба татбиқ кардани тарзи соли-
ми ҳаёт дар ҳаёт ва ривоҷи варзиши 
оммавӣ аст.

Дар мусобиқаи шавқовар аз ҳафт 
пункти табобатии деҳот ва поликли-

никаи марказӣ дастаи мунтахаби 
ҳамшираҳои шафқат ширкат варзи-
данд.

Иштирокчиёни тадбир дониш 
ва маҳорати хешро доир ба тарғиби 
таомҳои парҳезӣ, машқи ҷисмонӣ, 
сайқали истеъдоди бадеӣ, одоби му-
ошират ва ғайра намоиш доданд. Ҳа-
камҳои сахтгир ба ҳар як баромади 
дастаҳо баҳо гузоштанд. Ҷойи аввал ба 

вакилони деҳаи хушҳавои Оҳалик на-
сиб гардид. Инчунин, намояндагони 
табобатгоҳи маҳаллаҳои «Заҳлик»-у 
«Дӯстлик» ва поликлиникаи марказӣ 
ба шоҳсуфаҳои фахрӣ баромаданд.

– Мақсад аз тадбири мазкур, – 
иброз дошт ҷонишини сардухтури 
Иттиҳодияи табобатгоҳҳои ноҳия 
Замира Маъмурова, – иҷрои фармону 
қарорҳои Президентамон доир ба 

тарзи солими ҳаёти аҳолӣ аст. Ҳоло 
дар ноҳия 460 нафар шифокорон ва 
як ҳазору 800 нафар ҳамшираҳои 
шафқат посбонони саломатии мар-
дум мебошанд. Маҳз онҳо тарғибгари 
тарзи солими ҳаёт ҳастанд. Умед аст, 
ки тадбир судманд хоҳад шуд.

– Асосгузори касби ҳамшираи 
шафқат хонуми олмонӣ Флоренс 
Найтингел буд, – гуфт ҳамшираи 
калони шифохонаи ноҳия Муҳаррам 
Обидова, – ва аз байн беш аз сад сол 
сипарӣ гашт. Ҳозир талаб ба касби 
моён куллан тағйир ёфт. Бинобар 
ҳамин кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки 
ҳамшираҳо ба замона хос донишу 
маҳорати касбӣ дошта бошанд.

Саломатӣ на сарватмандон, балки фақиронро дӯст медорад. 
Чаро? Чунки он аз харҷи зиёд ва хӯрдани бисёр нафрат дорад 
ва аз онҳо дурӣ меҷӯяд.   

МЕХОҲЕД УМРАТОН ДАРОЗ ШАВАД?
Тадқиқотгарони Донишгоҳи Сиднейи Австралия вазъи саломатии наздик ба 80 ҳазор пиронсолонро, ки бо варзиш машғуланд, мавриди 
омӯзиш қарор доданд.
Дар натиҷа аниқ гардид, ки велосипедронӣ, шиноварӣ, аэробика ва теннис намудҳои ба саломатӣ аз ҳама фоидаовари варзиш маҳсуб 
мешаванд.
Масалан, онҳое, ки бозии теннисро интихоб кардаанд 56 фоизи хатари фавташон аз бемории қалбу хунҳои раггузар нисбат ба намуди 
давидан камтар мебошад. Намуди аэробика ва шиноварӣ мутаносибан хатари маргро ба андозаи 36 ва 41 фоиз пойин меоранд.
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Номгузории фарзанд 
дар Осиёи Марказӣ

Номгузорӣ ба фарзанд амали хеле 
муҳим ва масъулиятнок мебошад. Ша-
бакаи иттилоотии «Открытая Азия он-
лайн» қарор кард, ки дар кадом асос 
номгузорӣ намудани сокинони Осиёи 
Марказиро муайян созад.

Маълум шуд, ки дар Қирғизистон 
машҳуртарин номҳои писарона – 
Умар, Айбийке, Азамат, Александр, 
Нурбек, Нурлан ва Айбек, духтарона 
бошад Раяна (арабӣ буда, маънояш се-
роб), Айнура, Наргиза, Татяна, Динара, 
Аида буда, тибқи хулосаи шабакаи маз-
кур солҳои охир қабули номҳои арабӣ 
дар байни қирғизҳо афзудааст.

Дар Қазоқистон номҳои серистеъ-
моли писарона – Алихан, Амир, Алӣ, 
Айсултан, Санҷар, Алдияр, Ерасил, 
Арлан, Нурислам, Алан, Мансур, Ра-
мазон, Мирас, Алинур, духтарона – Ай-
зере (қазоқии ай – моҳ, форсии зер, зар 
– тилло, ба маънии бодиққат, зебо), Ай-
лин, Айару, Айша, Раяна, Аяла, Каусар, 
Медине, Дария, Адия, Айсана, Инҷу, 
Айим, Томирис ба шумор мераванд.

Мутаассифона, дар қазоқҳо номгу-
зории дағал ба муносибати ҷашну 
маросимҳо идома дорад. Масалан, 
ҳангоми баргузории намоишгоҳи бай-

налхалқии ЭКСПО дар ноҳияи Есил 
номи Бейдибэкспо ба қайд гирифта 
шудааст.

Дар Ӯзбекистон номҳои аз ҳама 
сер истеъмоли писарона – Азиз (Азиз-
бек, Азизҷон), Сардор, Рустам, Анвар, 
духтарона – Мадина аст. Омори шавқо-
варе низ қайд гардидааст, ки духтар-
чае 10 килограмм таваллуд шуд. Аз 
ҳама дарозтарин бошад қади писараки 
70-сантиметр таваллудшуда мебошад. 
Дар ноҳияи Ғаллаороли Ҷиззах модаре 
фарзанди 9-умро таваллуд кард.

Номҳои машҳури Тоҷикистон 
шарҳ дода нашудааст, аммо феҳристи 
номҳои миллӣ вуҷуд дорад, ки соли 
2016 нашр шуд. Феҳрист зиёда аз 3 ҳа-
зор номро бо навиштаҷоти тоҷикӣ, 
русӣ, англисӣ дар бар мегирад. Лекин 
волидон маҷбур нестанд, ки ҳатман 
ба кӯдаконашон номҳои феҳрист (ре-
естр)-и миллиро гузоранд. Чунончи, 
сардори Маркази миллии қонунгузо-
рии назди Президент М. Раҳимзода 
гуфтааст, ки набераашро Ашкиноз ном 
гузошт, ки дар феҳрист вуҷуд надорад. 
Ӯ ба комиссияи махсус муроҷиат кард 
ва онҳо интихоби ӯро маъқул карданд.

 K Таҳияи Ф.ШУКУРОВ.

 ķААЗ ЁДДОШТҲО ВА МУШОҲИДАҲОЗ ЁДДОШТҲО ВА МУШОҲИДАҲО

 E Ӯктам ИБРОҲИМ  

 ½ ЖУРНАЛИСТ ДӮСТ НАДОРАД

Дар як сӯҳбати телефунӣ устод Адаш 
Истад гуфтанд:

– Шогирдам Салим Аюбзод дӯсти худро 
дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» сахт 
танқид карда буд. Дӯсташ аз домани вай 
гирифтаст:

– Ту дӯсти манӣ ё душманӣ? Чаро маро 
танқид қардӣ?

Салим дар ҷавоб мегӯяд;
– Гуфтаанд ки «Платон мой друг, но 

истина дороже» (Афлотун дӯсти ман аст, 
аммо ҳақиқат азизтар аст).

Журналист дӯст надорад. Вай манфиа-
ти халқро фикр карда менависад, – ҳикоя-
ти худро хулоса карданд устод

 ½ АЗ ҲАМОН ОҲАНПОРАҲО

Рӯзе рафта, дар боғчаи рӯидаричаи 
устод Фаздиддин Муҳаммадиев кор кар-
дам. Устод корро фармуда гуфтанд:

– Аз зиндагӣ нанолед, саратонро офтоб 
назанонед, дар ҳамин ҷо суруд хонда, до 
седьмого пота кор кунед.

Ман то бегоҳ дар он ҷо кор кардам. 
Устод гуфтанд:

– Барои ҳамин кори имрӯзаатон гра-
мотаи Президиуми Шӯрои Олиро додан 
мумкин.

Ман, ки зиндагиномаи устодро аз ҳар 
гуна китобҳо медонистам, гуфтам:

– Худатон ҳамон грамотаро баъд аз си-
солагӣ гирифтагӣ…

Устод гуфтанд;

– Ҳар рӯз ҳамин хел кор кунед, аз ҳамон 
оханпораҳо ҳам медиҳанд.

 ½ ИШОРА БА АДАШ ИСТАД

Боре устод Фаздиддин Муҳаммадиев ба 
рӯзноманигори ҷавон Хурсанд Ҷумъазода 
ба сӯйи нависандаи баркамол Адаш Истад 

ишора карда гуфтанд;
– Ҳамин кас аз мактаби матбуоти тоҷик 

гузашта, бо қадамҳои устувор бо роҳи ада-
биёт рафта истодаанд. Шумо навиштаҳоя-
тонро ба ҳамин кас нишон диҳед. Зӯрашро 
барои мо биёред.

 ½ «АГАР СУРЪАТ ҲАМИН 
БОШАД…»

Ман ҳикояеро, ки аз ҳаёти милиса буд, 
ба устод Фазлиддин Муҳаммадиев бурда 
будам. Устод ҳама вақт нуктасанҷ буданд. 
Ба ибораи «милиционери мӯсафед» эрод 
гирифта гуфтанд:

– Чӣ хел мӯсафед? Шумо медонед, 
ки милисаҳо 25 сол кор мекунанду ме-
раванд. Мӯсафед гуфта, 77–80 солаҳоро 
мегӯянд

Ман навишта будам, ки милисионер 
бо пояш ба фарқи кампири оворагард 
мезанад. Устод ба ман наздик шуда, по-
яшонро бардошта гуфтанд:

– Канӣ бинем канӣ…
Сипас, хулоса карданд:
– Дар ин ҷо ғайр аз фарқи сари кампи-

ру андешаҳои Нуриддин дигар чиз нест. 
Агар суръат ҳамин бошад, ҳӯ, ба 70–80 
рафта ҳикоя менависед. Дар он вақт ба 
мошинкакунӣ қувват ҳам намемонад…

 ķППАЙВАНДҲОИ ДӮСТӢАЙВАНДҲОИ ДӮСТӢ

ДУ ГАВҲАР
Падар – модар пару болам шумоед,
Тамоми бахту иқболам шумоед.
Манам доротарин одам ба дунё,
Ки охир сарвату молам шумоед.
Падар- модар азизи дил шумоед,
Чароғи равшани манзил шумоед.
На Синоеду не Аттор, аммо
Бароям аз ҳама фозил шумоед.
Падар- модар, дилу ҷонам шумоед,
Чароғи нури имонам шумоед.
Бимонед умрҳо андар канорам,
Ки охир шӯҳрату шонам шумоед.

ВОПАСИН ҒАЗАЛ
Сахт аст, нахонӣ ту дареғо, ғазаламро,
Монанди худат ин ҳама зебо ғазаламро.
Дилдодатарин хомабадастат шудам, он кист?
Ҷуз ёди ту, то ман кунам ифшо ғазаламро.
Ай кошки як шаб бари ман бошӣ, ту хонам,
Бар маҳзарат аз шавқ саропо ғазаламро.
Бигзор ман имрӯз ғазал хонам, агарна,
Бар турбати ман хонӣ ту фардо ғазаламро.
Хун хурда ғазал гӯяму фарёд занам, эй!
Сахт аст, нахонӣ ту дареғо ғазаламро,

***
Дареғо, ташнаи обу ҳавои Меҳанам ин ҷо,
Чизе хӯрдам, Ватан бе ту шавад заҳри танам ин ҷо.
Ватан, ман мекашам бори ғами ҳиҷрони ту дар дил,
Зи дарду ғусса гоҳе сар ба сангон мезанам ин ҷо.
Ватан осон набошад бар ман ин дурӣ aз оғӯшат,
Ҳама шабҳо ба ёдат ман фақат ҷон меканам ин ҷо.
Ватан, эй манзили осоишу амну суботи ман,
Бидунат ман киам охир? Каси бемасканам ин ҷо.
Қатори сад ҳазорон бачаҳоят, ки ғариб астанд,
Ватан, эй модарам, муштоқи дидорат манам ин ҷо.

БОРОН ШУД
Муҳаббат дар замони ман чу як бозича арзон шуд,
Чаро бозори гарми ошиқон мисли зимистон шуд?
Хиёнат баски дар дилҳои ёрон ошён дорад,
Аз ин ҳодисаи нохуш бинои ишқ вайрон шуд.
Нахоҳад бурд сӯйи қуллаи бахту умед ин раҳ,
Касеро, ки гирифтори ҳавои нафси шайтон шуд.
Дигар доне зи шодӣ дар дилам ҳаргиз намесабзад,
Агарчанде ба кӯҳу пуштаҳо фасли баҳорон шуд.
Шаби тӯйи арӯсияш таги чодар азизи ман,
Ба он хотир, ки рафт аз қисмати ман сахт гирён шуд.
Ҳамон шаб бар сари Аброри мо аз осмон ногаҳ,
Сиришкаш бо сиришки ёр якҷо гашту борон шуд.

Аброри АҲРОРИЁН (Тоҷикистон).

Бародар ва хоҳар 
(Рӯйдоди воқеӣ)

Он вақт ман ҷавон будам. Хоҳарам ҳамагӣ 
15 сол дошт. Вай дар синфи 8-ум мехонд.

Ҳамон рӯз аз мактаб барвақт омадам. Хо-
наи мо дар ошёнаи 8-ум буд. Вақте ки ман 
бо лифт мебаромадам, аз чӣ сабаб бошад, 
ки ҳаяҷон ва арақ мекардам. Гӯё чизе содир 
мешавад...

Ба хона даромадам ва дидам, ки дар хона 
касе нест. Ҳамон лаҳза сурудхонии хоҳарам 
ба гӯшам расид. Вай дар хонаи ман бо хонда-
ни суруд коре мекард. Аз дар нигоҳ кардам. 
Хоҳарам дар оинаи тиреза чизе менавишт. 
Хашмгин шудам ва худро идора карда ната-
вонистам:

– Ту чӣ кор карда истодаӣ? – гуён дод за-

дам, ки то ҳол дар ёдам ҳаст. Хоҳарам аз ово-
зи баланд ва хашмгин якбора тарсида худро 
идора карда натвонисту. . .

Рӯзи чаҳорум. Пас аз гусел кардани хоҳа-
рам ба манзили охиринаш, бори аввал ба хо-
наи худ даромадам. Аз он тиреза, ки хоҳарам 
афтида буд нигаристам. Пас аз он ба суратҳои 
тиреза чашмам афтид. Дар оина, ки хоҳарам 
барои зодрӯзи ман сурат кашиданро оғоз кар-
да буд, дидаму ҳамон лаҳза гӯё оби хунук аз 
болои сарам рехт. Хоҳари фариштаи ман дар 
рӯзи таваллудам рӯи оина нақш мекашид…

Афсӯс, акси хоҳарам охирин тӯҳфаи зодрӯ-
зам буд …

 K Таҳияи Фирӯз АБДУМӮМИНОВ.

8 декабря

сердечно поздравляет Вас с Днём Конституции 
Республики Узбекистан. 

Желает всем здоровья, счастье и радости. 
Пусть ваш дом озаряет свет мира, добра и 

благополучия!

Трудовой коллектив 
САМАРКАНДСКОГО ГОРОДСКОГО МЕДОБЪЕДИНЕНИЯ

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.

Поздравление
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Самарқанд шаҳри давлат хизматлари марка-
зи томонидан 2018 йил 8 январда 647636 реестр 
рақами билан рӯйхатга олинган якка тартибдаги 
тадбиркор Ашурова Ойгул Абу-Толибовна (қисқар-
тирилган номи: ЯТТ Ашурова Ойгул Абу-То-
либовна) ихтиёрий равишда тугатилмоқда.  
 Шу муносабат билан унга билдириладиган барча 
эътирозлар газетада эълон чоп этилгач, икки ой да-
вомида қабул қилинади.     
 Тадбиркорнинг почта манзили: Ӯзбекистон Респу-
бликаси, Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, Юқо-
ри Хўжасоат маҳалласи.     
 Тадбиркорнинг солиқ тӯлайдиган идентификаци-
он рақами  (СТИР: 600681079)

Самарқанд туманида хусусий амалиёт билан 
шуғулланувчи нотариус Ахтамов Эркинжон То-
либжонович нотариал идорасида марҳум Утами-
шев Эркинжон Хушназаровичга (2020 йил 23 март-
да вафот этган) қарашли мол-мулк учун мерос 
иши очилмоқда. Шу муносабат билан меросхӯр-
лар Ахтамов Эркинжон Толибжонович нотариал 
идорасига мурожаат этишларини сӯраймиз.  
 Манзил: Самарқанд тумани, Андижони маҳалласи.

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ķББА МУНОСИБАТИ 105А МУНОСИБАТИ 105--СОЛАГИИ ШОИР ҲАБИБ ЮСУФӢСОЛАГИИ ШОИР ҲАБИБ ЮСУФӢ
(Аввалаш дар шумораҳои гузашта).
Юсуфӣ аз дӯлча чанд ҷуръа чой нӯшиду 

рӯи тахта дароз кашид ва шинелашро ба 
болояш пӯшонид ва пас аз андаке дар баҳри 
рӯъёи хоб ғарқ шуд.

Ногаҳон як бари рӯ ва лабони ӯ ба париш 
омаданд. Вай хоб медид: як фавҷи сиёҳ гир-
ди гумбади сабзи мадрасаи Тиллокорӣ бол 
кашида, ба қуббаи зарандуде, ки дар фарқи 
он устувор буд, минқор мезаданд. Яке аз 
зоғҳо, ки минқори пурқувват дошт, қуббаро 
шикор карда, аз даруни он як дона тангаи 
тиллоеро, ки меъморони ин гуна обидаҳо 
одатан бо амри бунёдгузорони он барои таъ-
мири он ба авлодони оянда маҳфуз мегузош-
танд, бардошта, ба ҳаво бархест. Ҳабиб аз 
ҳавлии беруниашон, ки дар шафати девори 
мунаққаши ин мадраса буд, ин манзараро 
дида, фарёд бардошт. Зоғон овози ӯро на-
мешунидаанд. Вай шитобон ба болохона 
баромада, аз тиреза чанд кулӯхеро ҷониби 
онҳо андохт. Аммо боз ҳам зоғон парвое 
надоштанд. Ин дам аз куҷое дар болои яке аз 
манораҳои мадраса пайкари падараш пай-
до шуд, ки дар сар дастори сафед, камзӯли 
катонӣ ва қабои сабз дошт. 

Қомати мӯътадил, ҷабини васеъ, риши 
сафеди батартиб қайчизада ва чеҳраи рав-
шану нигоҳи орифонааш бошукӯҳ буд. Вай 
ҳам ба ин кирдору ҳаёҳуи Ҳабиб эътиборе 
намедод, гӯё давоми ин манора шуда буд, 
ки маҳкаму сокит меистод. Ин дам гумбад 
бо зоғонаш ва манор бо падари ӯ ба авҷи 
осмон баланд шуда, ба рӯи ҳавлии онҳо сояи 
зулмот афканданд.

– Дада, дадаҷон! – дод зад Ҳабиб.
– Чӣ мехоҳӣ, бачем? – ҷавоб дод падар, 

овози ӯ аз дуродур, мисли акси садои кӯҳ 

мерасид.
– Тиллои қубба тороҷ мешавад, мадраса-

ро бо чӣ таъмир мекунанд?
– Худо меҳрубон аст, бачем. Ёд дорӣ ба 

ту хонда будам:
Ба ҷурми ишқи 
 туам мекушанду ғавғоест,
Ту низ бар лаби 
 бом о, ки хуш тамошоест…
Падараш Ҳоҷӣ Юсуф инро гуфта хамёзае 

кашид ва қомати лоғари ӯ якбора ба пайкари 
бузурге табдил ёфт. Вай дастори худро аз 
сар гирифта, ба ҳаво алвонҷ дод, ки мисли 
бодбараки бузурге гирди гунбад давр хӯрд. 
Зоғон аз он тарсида ба ҳаво бархестанд ва 
мисли дуд титу парешон шуданд…

 ½ ПАДАР

Ҳабиб падарашро аз ҷон дӯсттар медошт. 
Ифтихор мекард, ки падараш як инсони фо-
зил, поксиришт ва донои вақт аст. Дороии 
худро ба ҷамъ овардани китобҳои нодир, 
ободии мактабу масҷидҳо, тарбияи фарзан-
дон ва мадори рӯзгори хеш сарф мекард. Ба 
сабаби камбисотӣ назди ҳар меҳмоне, ки ба 
даргоҳи ӯ меомад ба ҷои қандалоту мураббо 
ва дигар нуқлу набот тутмавизу шиннӣ ва 
меваҳои хушки боғи худро мегузошт. Вай 
фориғи умуроти маслаки саҳҳофаш дар мад-
расаи Шердор дарс мегуфт. Ин дарсгӯии 
бефосила на аз рӯи манфиат – оидот, балки 
бо хоҳиши талаби ташнагони саводу илм, 
болои савоб иҷро мешуд. Ҳоҷӣ Юсуф саво-
ди ибтидоиро дар деҳаи худ Дашти Сӯхта 
гирифта, сипас дар Бухоро мадраса хатм 
карда буд. Пас аз хонадор шудан дар гузари 
Рӯҳобод дар ҳавлии хешовандон истиқомат 

карда, баъдтар аз гузари Боғи Майдони яку-
ми минтақаи Хайробод, дар шафати бинои 
мадрасаи Тиллокорӣ, ҳавличаеро харида, 
кӯчида ва ин ҷо муқимӣ шуд. Вай ҳар сол 
баъди ҷашни Наврӯз бо аҳли байт ба боғи 
падарӣ кӯчида мерафт ва то фаро расидани 
фасли хазон дар он ҷо зиндагӣ ва боғдорӣ 
мекард. Ба боғаки парваридаи ӯ ҳама ҳа-
вас мебурданд. Ин боғ бо ҳавои хуш анвои 
мева, сафедорҳои баланд ва оростагии худ 
ба дидаҳо ҳаловат мебахшид ва аз накҳати 

гулгаштҳояш димоғ мешукуфт. Вай рашки 
боғоти ин ноҳия гардида буд.

Ҳабиб, ки фарзанди кенҷаи Ҳоҷӣ Юсуф 
буд, тирамоҳи заррини соли 1916, пеш аз ба 
шаҳр кӯчидани аҳли оила дар домани ҳа-
мин боғи муҷаллал чашм ба олами равшан 
кушод. Аз он ки азизи волидайн буд, Ҳабиб 
ном гузоштанд. Дар ин соли пурталотум аз 
дохили шаҳр ва атрофу акнофи Самарқанд 
фавҷ- фавҷ бечорагонро ғундошта, ҷабран ба 
хидмати Оқподшоҳ (Николай) ба ҷабҳа ва 
гурӯҳҳои қувваи кор сафарбар менамуданд, 
зеро ҳукумати подшоҳӣ бинобар шикасти 
пай дар пай дар ҷанг ба он сахт ниёзманд 
буд.

Дар оилаи Ҳоҷӣ Юсуф ва хешу ақрабои ӯ 
қариб ягон нафар одами бесавод набуд. Бар-
хе аз онҳо агар мактабу мадрасаҳои шаҳрҳои 
Самарқанду Бухороро хатм карда бошанд, 
иддаи дигар (аз пайвандони модараш) до-
рулфунунҳои Қазон ва Истамбулро хонда 
омада буданд. Ҳама бо ҳуруфоти арабӣ, русӣ 
ва лотинӣ китобу рӯзномаҳо хонда, аз авзои 
давр воқиф мешуданд. Писари калони Ҳоҷӣ 
Юсуф Абдулло бо кӯмаки падар Қуръонро 
азбар карда, мадрасаи Улуғбеки Самарқанд-
ро хатм карда буд. Таҳти парастории па-
дар ва бародари калонӣ писари дуюми ӯ 
Убайдулло – саводи комили арабӣ ва русию 
лотинӣ гирифт. Дар хонавода Ҳабибуллоҳ 
писари хурдӣ буд, баъзан аз рӯи навозиш ӯро 
«Махсумҷон» ҳам мегуфтанд. Ягона духтари 
Ҳоҷӣ Юсуф – Обидабону аз модари худ Оли-
ябону, ки фозилаи занҳои Самарқанд буд ва 
шеър мегуфт, саводи мукаммал гирифта, ба 
духтарони маҳаллаи худ дарс медод ва чун 
бибихалифа шӯҳрат дошт.

(Давом дорад).

 E Шодон ҲАНИФ

УҚОБИ ЗАХМӢ
(Романи ҳуҷҷатӣ)

Хари Хоҷа Насриддин
(Ҳаҷвия ва ё афсона барои калонсолон)
 E Адаш ИСТАД 

Сари хамро шамшер намебуррад, мегуфт Хоҷа 
Насриддин. Хари ў баъди маргаш бесоҳиб монда, 
дар кўча бо сари хам мерафт, ки бачае ба гарданаш 
ресмон баста савор шуд. «Сари хамро шамшер 
намебуррад, лекин ба болоят савор мешаванд» – ху-
лоса баровард хари Хоҷа, ки Афандихар ном дошт.

Хоҷа Насриддин пеш аз вафот харашро ба 
шоҳаншоҳ васият карда буд. Ў шунида буд, ки дар 
хархонаи шоҳаншоҳӣ маркабҳо аз бекорӣ чарб 
баста ба баҳмут монанд шудаанд. Хоҷа мехост, ки 
хари пираш дар охири умр моли шоҳаншоҳӣ шуда, 
каме кайфу сафо кунад.

Баъди гўрондани Хоҷа касе васияти ўро ба гўши 
Қозӣ Абдураҳмон расонид ва ў миршабҳоро фири-
стод, ки аз куҷое бошад, хари Хоҷаро пайдо кунанд.

– Моли мўъмин – хуни мўъмин, – гуфт Қозӣ 
Абдураҳмон. – Ман намегузорам, ки як мўй аз сари 
хари Хоҷа Насриддин кам шавад.

Миршабҳо хари Хоҷаро зуд пайдо карданд. Зеро 
ки ин харро ҳама хурду калони шаҳр хуб меши-
нохтанд. Хари Хоҷа қатрон барин сип- сиёҳ буд ва 
лаби поёнаш кашола шуда меистод. Аз ин сабаб 
ба бинанда чунин менамуд, ки ин хар хандида 
истодааст.

Вақте ки миршабҳо Афандихарро ёфта овар-
данд, Қозӣ Абдураҳмон ҳамсояҳои шодравон Хоҷа 
Насриддинро даъват карда харро нишон дод ва 
пурсид:

– Ин хари Хоҷа аст ё дигар?
– Хар ҳамону лекин полонаш дигар, тақсир, – 

гуфт ҳамсояи дасти рост.
– Хар куҷое ки равад, боз ҳамон хар аст, тақсир, 

– фаҳмонд ҳамсояи дасти чап.
– Ман ҳам медонам, ки ҳамон хар аст, – розӣ 

шуд Қозӣ Абдураҳмон. – Шукр, ки чашмонам хира 

нестанд. Лекин аз рўи расмият аз ду шоҳид пур-
сида бо ҳуҷҷату мўҳр қонунӣ кардан лозим. Чӣ 
илоҷ, коғазбозӣ аз ҷамъияти гузашта ба мо боқӣ 
мондааст.

Баъд ҳамсояҳо ба чанд варақ коғаз, ки котиби 
Қозӣ Абдураҳмон пур карда буд, имзо гузоштанд. 
Қозӣ қарори худро ба ҳозирин хонд:

«Қозӣ Абдураҳмон қарор мекунад: мувофиқи 
васияти Хоҷа Насриддин, ки аз шахсони маҳбуби 
шоҳаншоҳ буд ва бо латифаҳои намакинаш табъи 
ҳазрати олиро хуш медошт, хари Хоҷа Насриддин, 
тахаллусаш – Афандихар моли шоҳаншоҳӣ эълон 
карда мешавад. Аз ҳамин рўз эътиборан касе бе 
иҷозати ҳазрати олӣ наметавонад ба ў савор ша-
вад, балки ў метавонад ба каси дигар савор шавад. 
(Дар ин ҷо Қозӣ Абдураҳмон айнакашро аз чашм 
гирифта, ба котиб бо тааҷҷуб нигоҳ кард ва пурсид:

– Чӣ тавр хар метавонад ба одам савор шавад?
Котиб ҷавоб дод: – Масалан, агар хар роҳ рафтан 

нахоҳад, касе ба ғайри аҳли дарбор ҳуқуқ надорад, 
ки ўро хала кунад, он гоҳ илоҷи дигар нест, ба ғай-
ри ба занбар андохта бардошта бурдан. Баъд Қозӣ 
Абдураҳмон аз ҷавоби котиб қонеъ шуда, давоми 
қарорро хонд). Касе наметавонад, ки пеши роҳи 
ин харро бигирад ва дигар имтиёзҳои навиштаву 
нонавишта дар ихтиёри вай аст».

Ҳамсояи дасти чап ва ҳамсояи дасти рост ба 
ҳоли Афандихар ҳасад бурданд.

– Акнун аз охури баланд ем мехўрад, – гуфт яке.
– Ба ҷои об шарбати анор, ба ҷои хас пиставу 

кишмиш мехўрад, – гуфт дигаре.
Афандихар ин гапҳоро шунида гардан ёзонда, 

сарро шутурмурғвор баланд гирифт. Миршабе 
ўро аз нўхтааш дошта, пиёда бурданӣ буд, ки Қозӣ 
Абдураҳмон гуфт:

– Магар аробае нест, ки бор карда баретон?
Зуд аспу ароба ёфта, Афандихарро бардошта 

савор карданд ва ў дар болои ароба рост истода, дар 
ҳақиқат баланд шудани мартабаи худ ро ҳис кард.

Акнун мебоист ароба роҳӣ мешуд, ки боз Қозӣ 
Абдураҳмон эрод гирифт:

– Магар мумкин аст, ки ношуста ва наъл на-
карда ба даргоҳи шоҳаншоҳӣ барем? Беэҳтиромӣ 
мешавад, ҷанобон, нисбати ҳазрати олӣ. «Кўр ба 
бозор наравад, хар ба ҳаммом» ба ёд овард зарбул-
масали борҳо аз забони Хоҷа Насриддин шунида-
ашро Афандихар. Аммо эътирозе накард. «Дидан 
даркор аст, ки ҳаммом чӣ хел аст», фикр кард ў.

Гармобаи гузари Хоҷа як рўз занонаю рўзи ди-
гар мардона буд. Вақте ки хари Хоҷаро ба ҳаммом 
оварданд, навбати занҳо буд. Занҳоро аз ҳаммом 
пеш карда, Афандихарро дароварданд. Баробари 
дохили ҳаммом шудан ба димоғи хар бўи атру 
дигар хушбўиҳои занона расид ва ў маст шуда, 
дилаш бехуд гардида афтид. Барои он ки харро ба 
ҳуш оваранд, ба биниаш саргинашро доштанд, аз 
бўи тунди он ба худ омада дид, ки мўи баданаш аз 
тозагӣ барқ мезанад.

Яке аз миршабҳо гуфт: – Хари сиёҳ ба шустан 
сафед нашудааст.

Кайфи хар баланд шуду ҳангос зад. Он дар гун-
бади ҳаммом аксандозӣ карда, хеле аҷиб садо дод.

– Бай- бай, боз якта шавад, – гуфт миршаб.
Хар суруди дигарро намедонист. Ҳамон суруду 

оҳанги пешинаро такрор хонда, аз дил гузаронд: 
«Сабил монад, ба отарчиҳо монанд шуда истода-
ам».

– Шоҳам! – гуфт миршаб ба ў. – Агар ҳоло тоқӣ 
медоштед ва ман кисаи серпул, якта биступанҷи-
ро ба таги тоқиатон мечаспондам. Росташа гўям, 
– таърифу тамаллуқро давом дод миршаб, ки аз 
афташ, ба туфайли хушомад ба хари шоҳаншоҳӣ 
вазифаи баландро соҳиб шудан мехост, – шумо ба 
хар ҳеҷ монанд нестед!

«Набошад ман ба кӣ монанд?» – аз дил гуза-
ронид хар.

– Шумо ба одамизод монанд, – давом дод мир-
шаб.

«Маро ҳақорат накун, – аз дил гузаронд хар, – 
харигарие, ки баъзе одамон мекунанд, ягон хар 
нисбат ба хари дигар намекунад. Одамро одам 
вайрон мекунад, оламро об. Ягон бор дидӣ, ки 
хар одамро вайрон карда бошад? Не, баръаксашро 
дидан мумкин аст».

Вақте ки Афандихарро аз ҳаммом бароварда, 
ба ароба савор мекарданд, дар атроф тамошобини 
бисёре ҷамъ шуд.

– Акнун хари калон шуд, – гуфт яке.
– Хар агар ҳаммом кунад, боз ҳамон хар аст, – 

луқма партофт дигаре.
Афандихар ба ҷониби онҳо бо нафрат нигарис-

та фикр кард: «Омиёни бефарҳанг! Шумо маззаи 
қанду наботро аз куҷо донед?»

Аробаро миршаб ҳай карда, ба назди дўкони 
наългар овард. Наългар як марди ҳузарби чор-
паҳлӯи шофбуруте буд ва ў хари Хоҷа Насриддинро 
дар болои ароба дида, хеле хандид. Миршаб давида 
рафта бо дасташ даҳони ўро баст ва ба гўшаш пи-
чиррос зад. Ваҷоҳати наългар дигар шуд. Рангаш 
канд. Ў ба назди хар омада узр пурсид:

– Бандаи ношукрро бубахшед, тақсир. Ман аз 
баланд шудани мартабаи шумо хабар надоштам.

Афандихар ҳис намуд, ки наългар худро ҷиддӣ 
вонамуд кунад ҳам, дарун- дарун хандиданаш аз 
чашмонаш аён аст.

– Ҳупрр…, – ҳупррид Афандихар, ки ин маънои 
«ҳм…»-ро дошт.

Баъд наългар наълҳои кўҳнаи харро канда, таги 
сумҳоро тоза кард ва наълҳои нав зад.

– Наълҳои пўлодӣ, тақсир, – гуфт наългар, – 
поятон наълҳои тиллоиро дар даргоҳи шоҳаншоҳӣ 

мебинад. Шунидем, ки наългари шоҳаншоҳ наъл-
ҳои заррин доштааст.

Вақте ки кор анҷом ёфт, наългар дид, ки хар 
ларзида истодааст.

– Харҳои шоҳаншоҳӣ табиатан нозук мешаванд. 
Ҳаво салқин аст. Ба болояш ягон рўмоли пашмин 
партоед, – гуфт наългар ба миршаб. Миршаб аз 
дўкони савдогаре як ҷомаи пашминро ба зўрӣ 
кашида гирифт ва ба болои хар партофта, аробаро 
ҷониби дарбори ҳазрати олӣ ҳай кард.

Афандихарро саиси шоҳаншоҳ ба хархона да-
роварда назди охури пури хас гузошт ва як лагад 
зада ҷомаро аз болояш гирифта гуфт:

– Боз якта муфтхўр зиёд шуд.
Ҳама хаёлҳои ранга дар бораи зиндагии ояндаи 

биҳиштӣ аз сари Афандихар парида рафтанд.
Ҳақиқатан зиндагии хари Хоҷа Насриддин дар 

молхонаи подшоҳӣ хуб буд, аз хўрок камбудие 
надошт.

Аммо ин ҳама рўзи хуб дер давом накард. Рўзи 
дуввум саги дўстдоштаи шоҳам бемор шуд. Дуру-
сттараш байтор бемории дандонҳои сагро муайян 
намуд.

– Агар гўшти хари пирро нахўрад ва устухони 
онро нахояд, на танҳо дандонҳо, балки тамоми 
устухонҳо мулоим шуда, ба пӯсидан сар мекунанд, 
– гуфт байтор ва илова кард:

– Хари Хоҷа Насриддин дар байни харҳоятон 
мувофиқтар аст, зеро харҳои дигар ҷавонтар ва 
хомфарбеҳанд.

Шоҳ ба куштани хари Хоҷа фармон дода, бо 
табассум илова кард: – Гўшти хару дандони саг!

Шоҳ мақоли машҳури халқиро такрор кард.
Аммо атрофиёни шоҳ бо тамоми ҷиддият ва 

қатъият гуфтанд, ки баъди аз забони мубораки 
шоҳ садо додан ин ибора ба мақол мубаддал гар-
дид. Ва шоҳ на танҳо хари пири Хоҷа Насриддин, 
балки ҳама харҳои дигарро низ дар назар дошт, 
– мегуфтанд «онон».

Дар ин бобат баёнгари ин воқеа низ чизе илова 
карда наметавонад. Зеро дар ҳама давру замон 
гапи «онон» ҳақ асту рост, Худо маро биёмурзад!

Волидонро 
қадр кунед!
 E Лола РАҲИМОВА 

Дар як шаҳр одамон бинои зебое 
сохтанд. Ӯ бисёр шинам буд. Сутуну 
нақшҳо, гумбазу пештоқҳо, пардаю 
гилемҳо, хуллас, ҳама чиз зебо буд. 
Одамон сутунҳо, нақшҳои ранго-
ранг, пардаю пештоқҳоро таъриф 
мекарданд. Аммо дар бораи мехе, 
ки дар боми баландтарини бино 
зада шуда буд, касе чизе намегуфт.

Як рӯз мех фикр кард: «Ҳама 
қисмҳоро, ҳатто гилемҳои таги 
пойро таъриф карданд, аммо маро 
ҳеҷ кас ёд намекунад. Пас, дар ин 
бино аз ман фоидае набудааст» гуфт 
ва ғеҷида худро ба паст партофт.

Ҳамон рӯз шамоли сахт шуда, 
қисми боми бемехро парронд. Бо-
рони сел борида, даруни бино об да-
ромад. Рангҳо олуда шуда, гилемҳо 
лойолуд, пардаҳо расво ва шифтҳо 
осеб диданд. Вақте ки мех инро 
дид, ҳарчанд фаҳмид, ки одамон 
ӯро гап назаданд то чӣ андоза барои 
ин бино муҳим аст…

Дар ин дунё ҳам касе моро қадр 
кунад, дигаре намекунад, яке қи-
матамонро донад, дигаре намедо-
над. Аммо дар зиндагӣ ҳама ҷойи 
худро дорад ва ӯ як узви муҳими 
ин ҷомеа мебошад. Агар инро зану 

шавҳар бештар мефаҳмиданд, ҷу-
дошавии оилаҳо кам мешуд. Чун-
ки оила хишти бинои ҷамъият аст. 
Агар хишти бино мустаҳкам бошад, 
бино ҳам мустаҳкам мешавад, дар 
акси ҳол ба ин бино хавфи вайрон 
шудан таҳдид мекунад. Бинобар 
ин, ба оила эътибори ҷиддӣ додан 
лозим. Ҳар яки мо бояд маҷбури-
ятҳои худро донем ва ба ин муно-
сиб амал кунем. На танҳо қадри 
зану шавҳар, балки арзиши падару 
модар, умуман қадри ҳамдигарро 
донем. Бузургтарин вазифаи ин-
сон, гиромидошти қадру қимати 
падару модар аст. Чунки ин дунё 
гузаро, ҳама дар ин дунё меҳмонем. 
Баъди гузашти онҳо пушаймонӣ 
суд надорад.
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D A R M O N

барча самарқандликларни Ўзбекистон 
Республикаси Конституцияси куни билан 

муборакбод этади.
Хонадонингизга тинчлик осойишталик, файз-

барака тилайди.
Мустаҳкам соғлиқ, яхши кайфият доимо 

ҳамроҳингиз бўлсин!

“SAMARQAND DORI-DARMON” 
АЖ меҳнат жамоаси

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

Хи
зм
ат

ла
р 
ли
це
нз
ия
ла
нг
ан

Табрик



5-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2020, ШАНБЕ  OvoziSamarqand   @ovozisamarqand   @OvoziSamarqand
№92-93 

(3009-3010)

МУАССИСОН:
Шӯрои намояндагони халқ 
ва ҳокимияти вилояти Самарқанд 
Ovozi Samarqand - xalq deputatlari 
Samarqand viloyat Kengashi va 
viloyat hokimligining gazetasi

Рӯзнома дар Садорати матбуот ва 
ахбори вилояти Самарқанд 2-юми 
июли соли 2012 таҳти рақами  09-04 
ба қайд гирифта шудааст.

Рӯзнома ҳафтае ду маротиба:
рӯзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Сармуҳаррир 
Баҳодур РАҲМОНОВ

Индекси обуна 419
Рақами нашр 250
Адади нашр 2644
Супориши 738
Ба чопаш соати
21.00. 4.12.2020
имзо шуд.

  -мақолаи 
    тиҷоратӣ

Рӯзнома дар маркази компутерии «Овози Самарқанд» саҳифабандӣ ва 
дар ҶММ «Ношир Люкс» чоп шудааст. Сифати чоп бар ӯҳдаи матбаа аст. 
Манзили матбаа: шаҳри Самарқанд, кӯчаи Спитамен, 270.

НИШОНИИ МО: 
140100. Шаҳри Самарқанд, кӯчаи У. Турсунов, 80. 
Телефонҳо: 
Қабулхона: 233-91-71, Ҷонишини сармуҳаррир: 
233-91-70, Шӯъбаи реклама ва эълонҳо: 233-91-72.
E-mail: ovozisamarqand@umail.uz.

Муҳаррири навбатдор
Фозил ШУКУРОВ

Навбатдор
Ҷамшед ОБИДОВ

Саҳифабанд
Сироҷ РАҶАБОВ Дар фурӯш нархаш озод

ISSN 2010-6688  Овози Самаріанд

8

8  декабря

B A N K
IPAK YO’LI

декабря
8

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ООО 
“HUDUDGAZ SAMARQAND”

от всей души поздравляет Вас с Днём 

Конституции Республики Узбекистан. 

Желает здоровья и долгих лет жизни.

Пусть радость и счастье освещают 

Ваш жизненный путь!

Трудовой коллектив  
АО САМАРКАНДСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
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ФИЛИАЛА “УМАР” ФИЛИАЛА “УМАР” 
АИКБ “ИПАК ЙЎЛИ”АИКБ “ИПАК ЙЎЛИ”
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поздравляет Вас с Днём 
Конституции Республики 

Узбекистан.
Пусть всегда Вам сопутствует удача 

во всех начинаниях во имя 
процветания нашей Родины.

Поздравление

Поздравление

Поздравление

поздравляет всех соотечественников с Днём Конституции 
Республики Узбекистан.

Желает всем мира и добра, здоровья и счастья, семейного 
благополучия и больших успехов!


