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Рӯзи Сарқонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон – 8-уми декабр чун дар саросари 
мамлакатамон дар вилояти Самарқанд низ васеъ ҷашн гирифта мешавад. 
Ҳафтаи гузашта бахшида ба ин санаи таърихӣ дар вилоят тадбирҳои гуногун 
баргузор гардиданд. 

Дирӯз дар Маркази ҷавонони Самарқанд ба муносибати 28-умин солгарди 
қабули Сарқонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон тадбири идона баргузор гардид. 
Дар оғози тадбир Мадҳияи мамлакатамон садо дод. Ҳозирон аз ҷой хеста, ба 
он ҳамовоз шуданд ва ҳурмат ба ҷо оварданд. 

Сипас, ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов самарқандиёнро бо ҷашн табрик 
карда, мухтасар дар бораи рафти ислоҳоти иҷтимоӣ-иқтисодие, ки дар солҳои 
охир дар вилоятамон амалӣ гардидаанд ва дастовардҳои соҳаҳои пешқадами 
хоҷагии халқро, ки соҳиби муваффақиятҳои назаррас шудаанд, ҳарф зад. 
Вай таъкид намуд, ки асоси ҳамаи ин пешравиҳо Сарқонуни мамлакатамон 
мебошад, ки гарави ҳаёти тинҷу осуда ва муташаккилона умр ба сар бурдани 

намояндагони беш аз сад миллату халқияти дар диёрамон умр ба сар баранда 
мебошад. 

Э. Турдимов ба ҳамдиёроне, ки дар роҳи тараққиёти Ватан фидокорона 
меҳнат мекунанд, муваффақият, тани сиҳат, бахти оилавӣ орзӯ карда гуфт, 
ки бигузор осмонамон мусаффо ва диёрамон тинҷ бошад.

Раиси Шӯрои Иттиҳодияи иттифоқҳои касабаи вилоят Сӯҳроб Рафиқов 
гуфт, ки имрӯз тамоми сокинони вилоятамон иди Конститутсияи Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистонро бо зафарҳои меҳнатӣ пешвоз мегиранд, чунки Конститутсияи 
мо кафолати истиқлолияти ватани азизамон, озодии шаҳрвандон ва ҳуқуқи 
меҳнату истироҳати онҳо мебошад. 

Баромади оркестри ҳарбии гарнизони Самарқанд, ҳунарпешаҳои маъруф, 
шоирон, дастаҳои ҳунарӣ ва ҳаваскорони санъат ба ид шукӯҳи хосса бахшид.

Тадбирҳои идона дар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ баргузор гардиданд.
 K Мухбири рӯзнома.

Дар вохӯрӣ бо 
ҷавонон 83 муроҷиат 
шунида шуд

Дар мактаби таълими умумии рақами 56-и деҳаи Тими ноҳияи 
Нуробод вохӯрии навбатии ҳокими вилоят Э.Турдимов бо ҷавонон 
баргузор гардид.

Дар рафти мулоқот ба ҳалли саривақтии мушкилоти ҷавонон, 
масъалаҳои таъмини шуғли онҳо ва ба соҳаи тадбиркорӣ ҷалб 
намудани писару духтарони бекор эътибори алоҳида дода шуд.

Дар идомаи вохӯрӣ аз рӯйи ҳалли 83 муроҷиат чорабиниҳо 
муқаррар гардида, доир ба таъмини иҷрои онҳо ба роҳбарони 
садорат ва ташкилотҳои мутасаддӣ супориш дода шуд. 

– Ба деҳаи мо гази табиӣ наомадааст, - гуфт яке аз муроҷиат-
кунандагон. – Бинобар ин, аҳолӣ бо баллонҳои гази моеъ таъмин 
гардидаанд. Мутаассифона, чандест, ки баллонҳо низ дастрас 
намешаванд. 

Ҳокими вилоят аз рӯйи ҳалли ин муаммо ба мутасаддиён супо-
риш дод. Бо мақсади таъмини иҷрои муроҷиат аз тарафи корхонаи 
"Ҳудудгаз таъминоти" 210 адад баллонҳои гази моеъ бо баллонҳои 
газдор иваз карда шуд. Инчунин, ба 100 нафар аҳолии ниёзманд 
баллонҳои нави газ тақдим гардид. 

 K Хизмати матбуоти ҳокимияти ноҳияи Нуробод.

 E Ҷ.ОБИДОВ

Дирӯз барои 40 оилаи ба ёрии мод-
дӣ мӯҳтоҷ дар тарабхонаи «Карим-
бек»–и шаҳри Самарқанд тадбири 
саховатпешагӣ баргузор гардид.

Ширкати SXF–и шаҳри Самарқанд, 
ки бо сохтмони биноҳои истиқоматию 
ғайриистиқоматӣ шуғл меварзад, дар 
арафаи 28-солагии Рӯзи Конститутси-
яи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон барои онҳо 
дастархони идона ташкил кард. Ширкат 
ба номи ҳар як оила карточкаи пласти-

кии бонки «Алоқабанк» – ро кушода, ба 
миқдори 500000-сӯмӣ маблағ гузаронд. 
Дар рафти тадбир ҷонишини якуми сар-
вари Садорати дастгирии маҳалла ва 
оилаи вилоят, маслиҳатчии ҳокими ви-
лоят аз рӯйи масъалаҳои зану духтарон 
Сайёра Ҷумъаева, ҷонишини ширкати 
SXF Ӯктам Мавлонов ва дигарон ҳози-
ронро бо иди Конститутсияи Ӯзбеки-
стон табрик карда, ба онҳо саломатӣ 
ва бурдбориҳо хостанд. 

– Ба пластикҳо камаш 6 моҳ пул гу-
заронида мешавад. Ин гуна дастгириро 
дар қадди сол идома медиҳем. Нията-
мон хурсанд кардани оилаҳои камбизоат 
мебошад, – изҳори ақида намуд Ӯ. Мав-
лонов.

Чанде бо ашки шодӣ ба тадбиркорони 
саховатманд ташаккур баён карданд.

– Имрӯз кайфияти ман болида аст. 
Баъди даври пандемия аҳволи иқтисодии 
оилаамон коҳид. Инро ба ҳисоб гирифта 
оилаамонро ба рӯйхати оилаҳои ба ёрии 
моддӣ мӯҳтоҷ ҳамроҳ карданд. Ин пулро 
барои хӯрондану пӯшондани фарзандҳо 
кор мефармоем. Ташаккур ба ташаббуско-
рон, – гуфт сокини маҳаллаи Зиёлилари 
шаҳри Каттақӯрғон Турсунтош Норова.

ТАБРИКИ ИДОНА БА 
ХАЛҚИ ӮЗБЕКИСТОН

Ҳамватанони азиз!
Шуморо бо ҷашни бузург — 28-умин сол-

гарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурияти 
Ӯзбекистон самимона табрик гуфта, ба ҳама-
атон эҳтироми амиқ ва орзуҳои беҳтаринро 
изҳор мекунам.

Дӯстони азиз!
Ба муносибати пандемияи коронавирус 

соли равон, мутаассифона, мо наметаво-
нем чорабиниҳои васеъмиқёси тантанави-
ро бахшида ба Рӯзи Конститутсия баргузор 
намоем. Аммо бо вуҷуди ин, мо бо тамоми 
қалб шодмонӣ ва бузургии ин ҷашнро эҳсос 
мекунем. Он дар ҷамоаҳои меҳнатӣ, муасси-
саҳои таълимӣ ва маҳаллаҳо бо рӯҳбаландӣ 
таҷлил карда мешавад.

Чор сол қабл, мо ба қоида ва тамоюлҳои 
Конститутсия такя карда, Стратегияи ҳа-
рақатҳоро қабул намудем ва ба татбиқи 
ислоҳоти васеъмиқёси шадиди демократӣ 
шурӯъ кардем. Асоси ҳуқуқии онҳоро 7 тағй-
ирот ба Конститутсия, 5 кодекс ва тақрибан 
250 қонуни қабулшуда ташкил медиҳанд.

Дар муддати кӯтоҳи сипаришуда ҷомеаи 
мо, ҷаҳонбинии одамон аз ҷиҳати сиёсию 
ҳуқуқӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ ба куллӣ 
тағйир ёфт, ҳар як ҳамватан дар рушди 
кишвар саҳми сазовор мегузорад. Ҳамаи ин 
далели қудрати ҳаётбахшанда ва иқтидори 
бузурги Қонуни асосии мо мебошад.

Имрӯз халқи мо ба ин иқтидори азим 
такя намуда, озмоишҳои душворро мардо-
навор паси сар мекунад ва барои бунёди 
Ӯзбекистони нав – зиндагии озод, обод ва 
шукуфоии кишвар фидокорона меҳнат ме-
кунад.

Имрӯзҳо ибораи «Ӯзбекистони нав» дар 
арсаи ҷаҳонӣ на танҳо ҳамчун мафҳуми нав, 
балки ҳамчун инъикоси рӯйдоди воқеӣ дарк 
карда мешавад.

Албатта, ин дастовардҳо, ки натиҷаи им-
кониятҳои васеи ҳуқуқии дар Конститутси-
яи мо пешбинишуда мебошанд, ба ҳамаи мо 
ҳисси ифтихори махсус мебахшад.

Ҳамватанони мӯҳтарам!
Дар асоси меъёри конститутсионии 

«Халқ манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ» 
дар кишвар низоми самарабахш ва устуворе 
ташаккул меёбад, ки волоияти Конститут-
сия ва қонунҳоро таъмин менамояд, ки дар 
он на мардум ба мақомоти давлатӣ, балки 
мақомоти давлатӣ ба халқ хидмат мекунанд.

Дар вазъи кунунии душвор, вақте ки 
ҷаҳон босуръат тағйир меёбад, ин система 
дар асоси меъёрҳои Конститутсия худро 
дар паси сар намудани озмоишҳои гуногун 
ва мубориза бо таҳдидҳои нав, алалхусус 
пандемия, рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ 
ва техногенӣ, ки дар вилоятҳои Бухоро ва 
Сирдарё рух додаанд, комилан сафед кард. 

Дар кишвар ислоҳоти пайгирона ва бе-
бозгашти демократӣ ҷиҳати таъмини та-
моюлҳои демократия, адолати иҷтимоӣ ва 
инсонпарварӣ, ки ба тору пуди Конститут-
сия ворид шудааст, татбиқ карда мешаванд.

Пеш аз ҳама, тамоми имкониятҳо ба-
рои дастгирӣ ва татбиқи ҳуқуқҳои ҳар як 
шахсе, ки Қонуни асосӣ барои гирифтани 
хидматрасониҳои тиббии баландихтисос 
ва таъмини ҳифзи иҷтимоии пурзӯри онҳо 
кафолат додааст, истифода мешаванд.

Дар давраи пандемия афзалият ба ҳифзи 
саломатии аҳолӣ, кӯмак ба шаҳрвандоне, ки 
бекор мондаанд ва соҳибкорон дода меша-
вад. Фонди зиддибӯҳронӣ ташкил карда шуд, 
ки дар он 10 триллион сӯм маблағ ҷамъ овар-
да шудааст ва онҳо ба дастгирии молиявии 
низоми тандурустӣ, инфрасохтори иҷтимоӣ, 
аҳолӣ ва корхонаҳо равона карда шуданд.

Дар тӯли сол ба беш аз 500 ҳазор соҳиб-
корон ва беш аз 8 миллион шаҳрвандон ба 
маблағи тақрибан 34 триллион сӯм имти-
ёзҳо дода шуданд, барои афзоиши ҳаҷми 
кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ, кӯмаки моддӣ ва 
баланд бардоштани сатҳи бо шуғлфарогирӣ 

2,6 триллион сӯми иловагӣ ҷудо карда шуд.
Дар доираи Барномаи давлатии таъми-

ни аҳолӣ бо манзили арзон, ки барои мо як 
мушкили шадиди иҷтимоӣ буд — танҳо дар 
соли ҷорӣ ба беш аз 13 ҳазор ҳамватанон 
калидҳои манзилҳои нав супорида шуданд.

Дар баробари ин, барои оилаҳое, ки дар 
офати табиӣ дар ноҳияи Сардоба зарар дида-
анд, як шаҳраки зебо ва замонавӣ бо биноҳои 
бисёрқабата ва инфрасохтори иҷтимоӣ сохта 
шуд.

Инчунин, пардохти маблағҳои ибтидоӣ 
барои манзили беш аз 1000 нафар зане, ки 
дар ҳолати вазнини зиндагӣ қарор доранд, 
аз ҷумлаи корҳои нек аст.

Дар ҷараёни татбиқи сиёсати фаъоли 
гендерӣ кори босуръат оид  ба баланд бар-
доштани мақоми иҷтимоию сиёсии занон 
идома дорад.

Ҳамаи ин ба коҳиш додани таъсири 
манфии пандемия ва бӯҳрони иқтисодию 
иҷтимоии он, инчунин таҳкими эътимоди 
шаҳрвандони мо ба оянда мусоидат меку-
над.

Ҳамватанони азиз!
Барои дар амал таъмин намудани та-

моюли конститутсионии адолат корҳои 
зиёд анҷом дода мешаванд. Ҳамин тариқ, 
барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ме-
ханизмҳои нави самарабахши дастгирии 
иҷтимоӣ ҷорӣ карда мешаванд.

Мувофиқи натиҷаҳои хона ба хона 
гаштан, ки барои омӯзиши мушкилоти аҳолӣ 
гузаронида шудаанд, барои дастгирии зиёда 
аз 2,5 миллион аъзои беш аз 590 ҳазор оила 
840 миллиард сӯм ҷудо карда шуд. Баъди 
омӯхтани талабот, мушкилоти ҳаётии занон 
ва ҷавонон дар ҳар як оила,  аъзои қобили 
меҳнати қариб 300 ҳазор оила бо кор таъмин 
гардид.

Аз ҳама муҳимаш, одамон таҷриба ва 
малакаи раҳоӣ аз камбизоатиро аз ҳисоби 
соҳибкории мустақилона, корчаллонӣ ва 
тадбиркорӣ инкишоф медиҳанд.

Зуҳуроти дигари равшани инсонпарварӣ 
ин ҳаракати миллии «Саховат ва кӯмак» буд, 
ки дар шароити барои кишвар душвор аз ҷо-
ниби ҷомеаи тиҷоратӣ, соҳибкорон, деҳқо-
нон ва шаҳрвандони ғамхор созмон дода 
шудааст. Дар доираи ин ҳаракат ба тоифаҳои 
аҳолии ниёзманди дастгирии иҷтимоӣ ба 
маблағи 204 миллиард сӯм кӯмак расонида 
шуд.

Дар асоси тамоюли «Ӯзбекистони нав аз 
остонаи мактаб оғоз мешавад» ба ислоҳоти 
куллии системаи маориф диққати калон 
дода мешавад. Барои рушди соҳаҳои илм, 
фарҳанг, санъат, адабиёт, варзиш, баланд 
бардоштани самаранокии корҳои маданию 
маърифатӣ, муайян намудани қобилият 
ва истеъдоди ҷавонон, хусусан духтарон, 
корҳои азим ба амал бароварда мешаванд.

Ҳамаи ин ба офаридани таҳкурсии Эҳёи 
сеюм дар мамлакати мо — давраи нави руш-
ди миллии мо хидмат мекунад.

Ислоҳоти амиқ тибқи боз як қоидаи 
дигари муҳими конститутсионӣ — таъми-
ни ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон дар ҳамаи 
соҳаҳо, алалхусус дар соҳаи суду ҳуқуқ сурат 
мегирад. Инро он факт тасдиқ мекунад, ки 
дар тӯли чор соли охир 2600 шаҳрванд сафед 
карда шуда, 2400 нафар аз толори суд озод 
гардиданд, шумораи мақомоти судҳо аз 7 ба 3 
кам карда шуд, низоми судӣ дар асоси прин-
сипи «як суд - як инстансия» ташаккул ёфт.

Дар кишвар Стратегияи миллии ҳуқуқи 
инсон пайваста амалӣ мешавад.

Кор оид ба истифодаи институти афв 
идома дорад. Танҳо дар давоми ин сол беш 
аз 300 нафар афв ва аз муассисаҳои ислоҳӣ 
озод карда шуданд, барои 200 нафаре, ки аз 
рӯйи ноогоҳӣ ҷиноят содир кардаанд ва аз 
кирдори худ таҳтидилона пушаймон ме-
бошанд, мӯҳлати адои ҷазо кам карда шуд.

(Давомаш дар саҳ. 2).

ҚОМУСИ БАХТИ МОҚОМУСИ БАХТИ МО
ё ки тантанаҳои идона дар Самарқандё ки тантанаҳои идона дар Самарқанд

8
ДЕКАБР
Рӯзи қабули
Конститутсияи
Ҷумҳурияти
Ӯзбекистон

40 оилаи 
камбизоат 
хушҳол 
гардид
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Кафили озодӣ ва 
саодати ҷомеа

 E З.БОЙМУҲАММЕДОВА,  
омӯзгори мактаби таълими умумии рақами 38-и шаҳри 
Самарқанд 

Дар мактаби мо ба муносибати 28-умин солгарди қабули 
Конститутсияи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон чорабинии идона 
гузаронида шуд.

Тадбир аз тарафи хонандагони синфи 9 «Б» дар мавзӯи 
«Сарқонун – бахтномаи халқ» ташкил гардида, дар он дони-
шомӯзон намунаҳо аз моддаҳои Сарқонун оварданд, дар васфи 
ин санади муқаддас шеърҳо қироат карданд.

Суруди як гурӯҳ хонандагон, аз ҷумла А. Шарифов, Ҷ. Маъ-
руфова, Ҷ. Шермаҳмадов, Ш. Исматова, Р. Аҳмедов, С. Исло-
мов ва дигарон дар васфи Ватан аз тарафи иштирокдорон бо 
кафкӯбиҳо истиқбол гирифта шуд. 

– Конститутсия кафили озодӣ ва саодати ҷомеа мебошад, – 
гуфт омӯзгори мактаб Н.Сироҷева. – Тамоми пешрафти ҷомеа 
ба Конститутсия вобаста аст. Мо сарқонунро раҳкушо, дурна-
мои истиқлолияти худ меҳисобем ва он дастоварди бузургта-
рини кишварамон ба ҳисоб меравад. Дар баробари тараққиёт 
ва пешрафти замон ба Конститутсияи мо низ тағйиру иловаҳо 
ворид мегарданд, ки ин далел аз ҳамқадами замон будан аст. 
Мо бояд ин қонунро бахтномаи худ донем, омӯзем. Албатта 
ташкили чунин чорабинӣ дар ташаккули дониши ҳуқуқии 
наврасон, аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худ огоҳ гардидани онҳо 
аҳамияти муҳим дорад.

 ķДДАР НОҲИЯИ УРГУТ…АР НОҲИЯИ УРГУТ…

 ½ БИНОИ НАВИ МАРКАЗИ ХИЗМАТҲОИ 
ДАВЛАТӢ БА ИСТИФОДА СУПОРИДА ШУД

Ҳоло дар ноҳияи Ургут беш аз ҳазор адад субъектҳои 
тадбиркорӣ фаъолият доранд. Аз ин рӯ, дар ноҳия барои 
истифода аз хизматҳои давлатӣ талаб зиёд аст.

Аз оғози соли 2020 то имрӯз аз тарафи Маркази хизматҳои 
давлатӣ ба аҳолӣ ва субъектҳои тадбиркорӣ қариб 67 ҳазор 
намуди хизматҳои давлатӣ расонида шуд. 2482 адад субъекти 
тадбиркорӣ, инчунин, 6 корхона бо иштироки инвеститсияи 
хориҷӣ аз рӯйхати давлатӣ гузаронида шуд.

Чанде пеш дар ноҳия бинои нави Маркази хизматҳои дав-
латӣ ба истифода супорида шуд. Марказ ба таври замонавӣ 
бунёд гардида, дар он барои муроҷиаткунандагон шароитҳои 
зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Акнун дар ин бино сифати 
хизматҳои давлатӣ беҳтар гардида, ин нишондиҳандаҳо ду 
баробар меафзояд.

Марказ дар як вақт ба 24 нафар ва дар давоми рӯз ба беш 
аз 500 нафар шаҳрванд хизмат мерасонад.

 ½ ДАР чУМчУҚЛӢ НУҚТАИ ЁРИИ 
ТАЪҶИЛИИ ТИББӢ КУШОДА ШУД

Дар маҳаллаи Чумчуқлӣ, ки аз маркази ноҳияи Ургут 
дар масофаи 25 километр дур ҷойгир аст, нуқтаи ёрии 
таъҷилии тиббӣ ташкил гардид.

Дар тадбире, ки бахшида ба кушодани нуқта доир гар-
дид, ҳокими ноҳия Б. Ҷабборов ва раҳбарони ташкилоҳои 
мутасаддӣ иштирок карданд.

Ба ин нуқтаи тиббӣ мошини ёрии таъҷилии тиббӣ, ки 
ба шароити кӯҳистон мувофиқ аст, тақдим гардид. Дар 
ин ҷо кормандони ботаҷрибаи тиббӣ ба кор сар карданд.

Ин нуқтаи тиббӣ ба беш аз 10 ҳазор нафар аҳолии маҳал-
лаҳои Чумчуқлӣ ва Тераки ноҳия хизмати тиббӣ мерасо-
нанд.

 K Хизмати матбуоти  
ҳокимияти ноҳияи Ургут.

Мавқеи бонувон дар 
Конститутсия

 E Мавҷуда ҲАСАНОВА,  
депутати Палатаи қонунгузории 
Олий Маҷлис

Дар бораи занон бисёр суханони олӣ 
гуфта шудаанд ва гуфта мешаванд. Аммо 
оё хоҳарони мо дар зиндагӣ мисли ин 
суханони олӣ гиромӣ дошта мешаванд? 
Агар шумо Конститутсияи моро бодиққат 
хонед, меъёрҳои хеле башардӯстонаи 
ҳифзи шаъну шараф ва ҳуқуқи занон 
мавҷуданд. Оё онҳо имрӯз дар зиндагӣ 
амалӣ мегарданд?

Дар арафаи рӯзи қабули Конститутсия 
дар бораи чунин масъалаҳо амиқ андеша 
кардан муфид аст.

Чунки айни замон ҳифзи ҳуқуқу 
озодӣ, манфиатҳои қонунии занон аҳа-
мияти бештар пайдо мекунанд. Аз ҷумла, 
баланд бардоштани фаъолияти иҷтимо-
ию иқтисодӣ ва сиёсию ҳуқуқии занон ба 
талаботи замон табдил меёбад.

Тақрибан 50 фоизи аҳолии мамлакати 
моро занон ташкил медиҳанд. Фаъолияти 
пурсамари занон дар ҳама соҳаҳо, алалху-
сус дар тарбияи фарзанд, хидматҳои бу-
зургашон дар ҳаёти оилавӣ беандоза аст.

Моддаи 46-уми Конститутсияи Ҷумҳу-

рии Ӯзбекистон баробарҳуқуқии мардон 
ва занонро мустаҳкам кардааст, давлати 
мо ба Конвенсияҳо оид ба барҳам дода-
ни ҳама намудҳои поймолкунии ҳуқуқ 
нисбати занон, дар бораи ҳуқуқҳои 
сиёсии занон ва ҳавасмандгардонии 
баробари мардон ва занон барои кори 
баробарарзиш ҳамроҳ шудааст.

Дар тӯли чор соли охир дар кишвара-
мон беш аз 15 санади меъёрию ҳуқуқӣ 
доир ба куллан пурзӯр намудани ҳифзи 
ҳуқуқи занон қабул ва татбиқ карда шу-
данд. Аз ҷумла, соли гузашта ду санади 
муҳим – Қонун «Дар бораи кафолати 
ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар барои 
занон ва мардон» ва Қонун «Дар бораи 
ҳимояи занон аз зулм ва зӯроварӣ» қабул 
шуданд.

Як қатор фармонҳо ва қарорҳои қа-
булнамудаи Президент дар назди таш-
килотҳои давлатӣ оид ба ҳуқуқи занон 
вазифа гузошта, масъулияти онҳоро 
баланд бардоштанд. Қарор «Дар бораи 
чораҳои боз ҳам таҳким бахшидани ка-
фолати ҳуқуқи меҳнатии занон ва дастги-
рии фаъолияти соҳибкорӣ» яке аз чунин 
ҳуҷҷатҳои муҳим мебошад.

Дар Сенати Олий Маҷлис Кумитаи 

занон ва баробарии гендерӣ таъсис дода 
шуд. Комиссияи алоҳида оид ба бароба-
рии гендерӣ таъсис дода, ҳар сол ба Олий 
Маҷлиси Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи 
вазъи корҳо дар соҳаи ҳуқуқи баробарии 
занону мардон ва таъмин кардани имко-
ниятҳо ахборот тақдим менамояд.

Минбаъд дар мақомоти давлатӣ шах-
си ваколатдори мансабдор оид ба таъмин 
намудани баробарҳуқуқии занону мар-
дон ва имкониятҳо таъин карда мешавад. 
Иҷрои ӯҳдадориҳои шахси ваколатдор ба 
зиммаи яке аз муовинони роҳбари мақо-
моти давлатӣ гузошта мешавад.

Институти нав бо номи «ҳуҷҷатҳои 
меъёрию ҳуқуқӣ ва экспертизаи гендерӣ 
– ҳуқуқии лоиҳаҳои онҳо» вориди қонун-
гузорӣ шуд.

Дар Қонун «Дар бораи кафолатҳои ба-
робарҳуқуқӣ ва имкониятҳо барои занон 
ва мардон», давлат баробарҳуқуқии занон 
ва мардонро дар татбиқи ҳуқуқҳои шах-
сӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳан-
гӣ, иштироки баробар дар идоракунии 
корҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ, кафолати 
иштироки баробари онҳоро дар раванди 
интихобот мустаҳкам намудааст.

Дар соли 2017 шумораи занони роҳбар, 
ки дар корхонаҳои гуногуни кишвар кор 
мекард, 44,2 фоизро ташкил дода бошад, 
дар соли 2019 он ба 45,3 фоиз расид.

Қарори Девони Вазирон «Дар бораи 
чораҳои татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои 
миллӣ дар соҳаи рушди устувор то соли 
2030» Ҳадафи панҷуми рушди устувори 
Ӯзбекистонро таъмини баробарии ген-
дерӣ, васеъ гардондани ҳуқуқ ва им-
кониятҳои тамоми бонувон муқаррар 
кардааст. Бинобар он, то соли 2030 барҳам 
додани ҳамаи шаклҳои поймолкунии 
ҳуқуқ нисбати занон, иштироки пурра 
ва самараноки занон дар қабули қарорҳо 
дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, 
имкониятҳои баробари роҳбарӣ таъмин 
карда шавад.

Ба ҷойи хулоса бояд қайд кард, ки 
барои амалисозии ҳуқуқи дар Консти-
тутсия муайяншудаи занон, баланд бар-
доштани шаъну эътибори онҳо аз боло ба 
поён низоми амалӣ офарида шуд. Барои 
самаранок кор кардани низоми нави маз-
кур ҳамаи мо бояд якҷоя ҳаракат кунем.

Тадбири бошукӯҳ ба 
шарафи Сарқонун

 E Мавсума САДРИДДИНОВА,  
омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби  
рақами 39-и ноҳияи Самарқанд

Конститутсияи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ба сифати маҳсу-
ли тафаккури иҷтимоӣ- сиёсии халқамон қабул карда шуда, 
ба пойдевори ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ҷомеа, ҷараёни ис-
лоҳотҳои устуворона ва беҳсозии ҳаёти мардум дар мамлакат 
нигаронида шудааст.

Ба муносибати 28-солагии Қонуни асосӣ – Конститутси-
яи Республикаи Ӯзбекистон дар мактаби мо бо иштироки 
донишомӯзони мактаб тадбири бошукӯҳ гузаронида шуд. 
Ҳозиронро директори мактаб Равшан Раҷабов бо рӯзи Қомуси 
ватанамон табрик намуда, оиди мазмун ва моҳияти моддаи 
41-ум, ки ба таълиму тарбия бахшида шудааст, муфассал су-
хан ронд. Дар тадбир хонандагони синфҳои 8, 9, 10 ва 11-ум 
фаъолона иштирок карданд.

Инчунин, ба якчанд омӯзгор ва хонандагони мактаб «Иф-
тихорнома» супорида шуд. Сипас, донишомӯзони мактаб бо 
савту навоҳои дилошӯби худ қалби ҳозиронро шод намуданд.

Саводи ҳуқуқии 
насли наврас 
меафзояд
 E Шаҳзод КЕНҶАЕВ 

Дар мактаби таълими умумии рақами 22-и шаҳри Самарқанд 
бахшида ба рӯзи Сарқонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон зери шио-
ри «Сарқонун – қомуси бахти мо» тадбир баргузор гардид. Дар 
тадбир вакилони корхонаҳо, фахриёни маҳаллаҳои Чашма, 
Қӯшчинор ва Хоҷа Аҳрори Валӣ, устодони Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд, шоиру нависандагон, рӯзноманигорон, муаллимон 
ва хонандагони мактаб иштирок карданд. 

Тадбир бо баромадҳои синфҳои ибтидоӣ оғоз шуд. Аз рақсу 
шеърхонӣ ва дигар баромадҳои бачагон ҳозирон мамнун шуданд.

Баъд аз анҷоми баромади хонандагон омӯзгорони собиқадор, 
фаъолони маҳалла ва дигарон дар бораи аҳамияти Сарқонун, 
таърихи он, шароитҳои фароҳамовардаи имрӯза барои мактаб-
хонон ва омӯхтани илму маърифат дар ҷавонӣ сухан карданд. Аз 
ҷумла, директори мактаб Орзу Аҳмадов гуфт, ки гузаронидани 
чунин тадбир барои баланд бардоштани дониши ҳуқуқии насли 
наврас аҳамияти калон дорад.

Кормандони маҳаллаҳо зуд- зуд гузаронидани тадбирҳои 
ватандӯстонаи мактабро таъкид намуда, бар омӯзгорони мактаб 
ташаккурномаҳо ва  устодони Донишгоҳи давлатии Самарқанд 
Дилшоди Фарҳодзод ва нависандаи ҷавон Маликаи Бахтиёр ба 
хонандагон тӯҳфаҳои хотирмон супурданд.

 ķААНҶУМАНИ МАТБУОТӢНҶУМАНИ МАТБУОТӢ

Дар соҳаи ҳифзи 
экология чӣ гап?
 E Ҷамшеди АСРОР

Дирӯз дар Хонаи матбуоти вилоят бо иштироки роҳ-
бару ходимони Садорати ҳифзи экология ва муҳиту атро-
фи вилоят аз рӯйи корҳои тӯли сол дар соҳаи экология 
амалигардида анҷумани матбуотӣ баргузор.

Дар тадбир сарвари садорат Даврон Очилов  дар 
бораи корҳои иҷрошуда, муваффақият ва камбудиҳои 
соҳа ҳарф зад. Сипас, роҳбари шӯъбаи таҳлили ахбори 
садорат Мирзоаҳмад Мамедов, роҳбарони шӯъбаҳои 
корхонаҳои давлатии унитарии “Тоза ҳудуд” (“Ҳудуди 
тоза”) ва “Мароқанд обод” Зариф Юсуфов ва Шерхон 
Насимов аз рӯйи фаъолияти солона ҳисобот доданд. 
Сухангирифтагон асосан дар бораи ҳифзи замин,  ҳавои 
атмосфера, ташкили ҳифзи олам растанӣ, ҳайвонот,  
саривақтӣ кашондани партовҳои маишӣ, фаъолияти по-
лигонҳои биореакториву санитарӣ ва ғайра гап заданд.

Зикр гардид, ки дар давоми моҳҳои гузаштаи соли 
ҷорӣ нозироти шаҳру ноҳиявии садорат 4906 маротиба 
рейд гузаронида, 4906  ҳолати ҳуқуқвайронкуниро аниқ 
карданд. Аз рӯйи ҳолатҳои ғайриқонунии муайянгарди-
да аз шаҳрвандон ба миқдори 1 миллиарду 910 миллиону 
591 ҳазор сӯм  ҷарима ситонида шуд. Дар ин муддат 
вобаста бо назорати партовкашонӣ 3055 қонунвайрон-
кунӣ аниқ гардида, 520 миллиону 318 ҳазор сӯм ҷарима 
муайян шудааст. Инчунин, вобаста бо ҳифзи ҳавои ат-
мосфера 1050 ҳолати қонунвайронкунӣ муайян гашта,  
201 миллиону 181 ҳазор сӯм ҷарима ситонида шуд. Дар 
ҷараёни қонунвайронкунӣ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ 
ва ҷисмонӣ ба табиат, ҷамъ дар 214 ҳолат 582 миллиону 
162 ҳазор сӯм зарари моддӣ расонида шудааст. 

Аз 1-уми ноябри соли 2019 то 1-уми декабри соли ҷорӣ 
дар вилояти Самарқанд дар даври мораторӣ аз шахсо-
ни ҳуқуқӣ ва ҷисмонӣ бо воситаи марказҳои давлатии 
шаҳру ноҳияҳо 546 муроҷиат шудааст. Дар муроҷиатҳо 
ба буридани 24111 бех дарахт ва бутаҳое, ки ба Фонди 
давлатии бешазор намедароянд, иҷозат пурсидаанд.

Ба 236 муроҷиат, яъне аз сабаби хушкшавӣ ва ё ба бар-
нома афтодан ё ки ба корҳои сохтмон халал расониданаш 
ба решакан кардани 13080 бех дарахту бутта иҷозат дода 
шуд. Ба 290 муроҷиат  ҷавоби рад  гардониданд. Ғайр аз 
ин, ба кӯчонидани 963 бех дарахт ва бо мақсади санитарӣ 
ба шаклдиҳии 986 бех дарахт хулоса бароварда шудаст.

ТАБРИКИ ИДОНА БА ХАЛҚИ ӮЗБЕКИСТОН
(Аввалаш дар саҳ. 1).
Шахсоне, ки муддати тӯлонӣ шаҳрвандӣ 

надоштанд, имрӯз шаҳрвандони комилҳуқуқи 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон гардиданд. Агар дар 
зарфи биступанҷ соли охир мақоми шаҳрван-
дӣ ҳамагӣ ба 482 нафар дода шуда бошад, дар 
айни ҳол ба беш аз 50 ҳазор шахс шаҳрвандии 
мамлакатамон пешниҳод мегардад. Ин ба 
даъвати Созмони Милали Муттаҳид дар бо-
раи аҳамияти кам кардани шахсони бидуни 
шаҳрвандӣ ҷавоби муносиб мегардад.

Ба шарофати бартарафсозии маҳду-
диятҳое, ки бо хариди моли ғайриманқул 
дар шаҳри Тошканд ва вилояти Тошканд 
алоқаманданд, беш аз 40 ҳазор шаҳрванд та-
вонистанд ба номи худ манзилеро, ки дар 
минтақаи вилояти Тошканд ба даст оварданд, 
расмӣ гардонанд.

Ҳамватанони мӯҳтарам!
Сиёсати муттасиле, ки ба  амиқсозии мин-

баъдаи ислоҳоти демократӣ дар мамлакат, 
таъмини ҳуқуқ ва озодии инсон, баланд бардо-
штани некӯаҳволии мардум нигаронда шуда-
аст, боиси эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ мегардад.

Вақте ки сухан дар бораи ин меравад, бояд 
дастгирии байналхалқии чандин ташаббуси 
ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, пешниҳодоти дақиқе-
ро, ки моҳи сентябри соли ҷорӣ Ӯзбекистон 
дар ҷамъомади 75-уми Ассамблеяи генералии 
Созмони Милали Муттаҳид пеш гузошт, бояд 
таъкид кард.

Бори аввал дар таърихи мамлакатамон 
моҳи октябри соли ҷорӣ Ӯзбекистон узви 
Шӯрои ҳуқуқи инсон – яке аз мақомоти асо-
сии СММ интихоб гардид.

Ин боз як дастоварди бузурги сиёсати 
хориҷии шаффоф ва фаъолонаи мо мебошад.

Ба туфайли беҳтар гардидани муҳити 
сармоягузорӣ ва тиҷоратӣ дар ҷумҳурӣ, ба-
ланд бардоштани потенсиали сайёҳӣ ва со-
диротӣ, фаъолона ба ҳаёт татбиқ намудани 
стандарт ва меъёрҳои Ташкилоти ҷаҳонии 

меҳнат мавқеи Ӯзбекистон дар таснифоти 
байналхалқӣ мустаҳкам мегардад.

Сарфи назар аз мамониат ва мушкилоти 
мухталиф, ки ба иллати пандемияи коронави-
рус, буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ зоҳир гардид, 
робитаҳои хориҷии мо қатъ нагардиданд. 
Муносибат бо давлатҳои ҳамсоя ва мамла-
катҳои шарик дар соҳаҳои сиёсӣ, тиҷоративу 
иқтисодӣ, гуманитарӣ инкишоф меёбад.

Мардуми мо хуб медонад, ки соли ҷорӣ 
барои зуд ва мусбӣ ҳал намудани мушкило-
ти шаҳрвандони Ӯзбекистон, ки дар хориҷа 
қарор доштанд ва ба онҳо расондани кӯмаки 
ҳуқуқӣ барои ба Ватан бозгаштан чораби-
ниҳои дақиқ андешида шуд. Ҳамин тариқ, дар 
давраи пандемия ба мамлакат баргаштани 
беш аз 500 ҳазор нафар шаҳрвандон таъмин 
карда шуд, кӯмакҳои гуногун ба қариб 100 
ҳазор ҳамватан, ки дар хориҷ аз мамлакат 
дар ҳолати ногувор мондаанд, расонда шуд.

Чорабиниҳои гуманитарӣ дар бобати 
баргардондани шаҳрвандон, асосан занон 
ва кӯдакон, ки ба ваъдаҳои дурӯғин бовар 
карда, аз мамлакат хориҷ гаштаанд ва имрӯз 
дар минтақаи Шарқи Наздик, ки он ҷо му-
ноқишаи мусаллаҳона идома дорад, имрӯз бо 
машаққатҳо дучор мегарданд, идома доранд.

Бинобар ин, бори дигар таъкид кардан 
мехоҳам: шаҳрвандони Ӯзбекистон ҳамеша 
зери ҳимояи давлат ва Конститутсия хоҳанд 
буд, мо минбаъд низ ин принсипро қатъан 
риоя хоҳем кард.

Дӯстони мӯҳтарам!
Ҳамаи мо хуб медонем, ки дастовардҳои 

мо дар чор соли охир – ин ҳамагӣ қадамҳои 
аввал ба сӯйи   мақсадҳои бузурги муқаррар-
намудаамон мебошад. Дар ин роҳ мо бояд 
муҳимтарин вазифаҳоро ҳал намоем.

Якум, имрӯз худи ҳаёт минбаъд такмил 
додани Конститутсия ва қонунҳоро тақозо 
дорад. Аз он ҷумла, қонунҳое бояд қабул гар-
данд, ки ба манфиати халқ, либерализатси-

яи тамоми ҷанбаҳои ҳаёт хидмат намоянд, 
ҳуҷҷатҳои қонунгузорие, ки ба талаботи за-
мон ҷавобгӯ нестанд, бекор карда шаванд, 
пойгоҳи меъёрӣ оптимизатсия шуда, меъ-
ёрҳои барзиёде, ки ба танзими фаъолияти 
тиҷоратӣ алоқаманданд, кам карда шаванд.

Фикр мекунам, ки дар татбиқи ин вази-
фаҳо ҳизбҳои сиёсӣ ва институтҳои ҷамъи-
яти шаҳрвандӣ боз ҳам фаъолтар иштирок 
хоҳанд кард.

Дуюм, таҳия ва дар амал татбиқ намудани 
механизмҳои муассири огоҳӣ ва мубориза 
бар зидди коррупсия, ки душмани асосии 
тараққиёти мо мебошад, ногузир аст.

Аҳамияти ин масъаларо он чиз собит ме-
намояд, ки дар ду соли охир барои ҷиноятҳое, 
ки бо коррупсия иртибот доранд, 1986 шахси 
соҳибмансаб ба ҷавобгарӣ кашида шуд, ки бо 
амали ғайриқонунии худ ба давлат дар ҳаҷми 
2 триллион сӯм зарар овардаанд.

Барои ба таври бонизом ва маҷмӯъӣ идо-
ма додани кор дар ин самт мо Стратегияи 
миллии мубориза бар зидди коррупсияро 
таҳия менамоем, ки барои солҳои 2021-2025 
муқаррар гаштааст.

Бори дигар мехоҳам таъкид намоям: ин 
барои мо вазифаи муҳим ва афзалиятнок 
боқӣ мемонад. Чунки коррупсия таҳдиди 
фавқулодда хатарнок мебошад, ки давлатро 
аз дохил хароб намуда, ба бехатарии миллӣ 
латма ворид мекунад, муборизаи бемуросо 
бо ин падида – қарзи ҳар яки мост.

Сеюм, мо бояд эътиборро ба масъалаҳои 
мустаҳкам намудани сулҳ, осоиштагӣ, му-
солиҳаи байнимиллӣ ва таҳаммули байни-
динӣ, муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ дар 
мамлакат пурзӯр намоем. Барои дар амал 
таъмин намудани принсипи «Қонун аз ҳама 
воло – ҷазо барои ҷиноят – муқаррар» тамоми 
қувва ва имконоти мақомоти тартибу инти-
зом сафарбар хоҳанд гардид.

Чорум, минбаъд низ барои мо таъмини 

манфиатҳои ҳаётан муҳими собиқадорони 
ифтихорманд, занони мӯҳтарам ва ҷавонони 
азмашон қатъӣ, мустаҳкам намудани фазои 
сулҳ ва ҳамбастагӣ дар хонаводаҳо, маҳаллаҳо 
ва умуман дар мамлакати сермиллати мо, 
ки ҳамаи мо дар як оила зиндагӣ мекунем, 
боқӣ мемонад.

Панҷум, мо корро дар бобати таъмини озо-
дии сухан ва матбуот, мустақилии воситаҳои 
ахбори оммавӣ, барқарор намудани назорати 
ҷамъиятӣ аз болои фаъолияти мақомоти ҳо-
кимияти давлатӣ пурзӯр менамоем.

Ҳар яки мо бояд дақиқ ва равшан фаҳмем: 
ҷараёнҳои ошкорбаёнӣ ва шаффофӣ, гуно-
гунандешӣ ва таҷдиди демократӣ дар ҷамъ-
иятамон чунин хусусияти бебозгашт, мисли 
ислоҳоте, ки дар тамоми ҷанбаҳо татбиқ 
мегардад, касб намуд ва мо ин роҳро қатъиян 
идома медиҳем.

Ҳамватанони мӯҳтарам!
Бебозгашт баланд бардоштани дараҷа ва 

сифати ҳаёти халқ, боз ҳам фараҳнок ва шу-
куфон намудани он, ки ҳар як инсон дар мам-
лакат, новобаста аз миллат, забон ва эътиқод 
эътибор ва ғамхории давлат ва ҷамъиятро 
эҳсос намояд – ин вазифаи асосии мост.

Боварӣ дорам, ки ҳамаи ҳамватанони мо 
дар роҳи ин мақсади шарафнок муттаҳид 
гардида, бунёдкорони фаъоли Ӯзбекистони 
нав мегарданд.

Бори дигар шуморо бо Рӯзи Конститутсия 
самимона табрик намуда, ба ҳамаи шумо 
тансиҳатӣ, бахти оилавӣ, дар ҳаёт ва фаъ-
олиятатон ба хотири ҷамъият комёбиҳои 
бузург таманно дорам.

Бигузор, сулҳ ва осоиштагӣ дар хонаҳои 
мо, дар мамлакати зебои мо ҳукмфармо бо-
шад!

Бигузор, ҳама орзу ва ормонҳои некамон 
ҷомаи амал пӯшанд!

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон.
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Самарқанд шаҳридаги 38-умумий ӯрта таълим 
мактабидан (Самарқанд туманидаги собиқ 35-уму-
мий ўрта таълим мактабидан) 1994 йилда Восиев 
Фахриддин Хасанович номига берилган А № 505546 
рақамли ўрта маълумот тӯғрисидаги шаҳодатнома 
йӯқолганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳридаги (собиқ Сиёб туман ХТБга 
қарашли) 11-умумий ӯрта таълим мактабидан 1992 
йилда Субханов Фарход Шарофович номига берил-
ган А № 199028 рақамли тўлиқсиз ўрта маълумот 
тӯғрисидаги гувоҳнома йӯқолганлиги сабабли бе-
кор қилинади.

Самарқанд тумани, Конигил маҳалласида жой-
лашган уй-жой учун Амриева Дилором Нажмиевна 
номига берилган кадастр ҳужжати тўплами йўқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд тумани, Конигил маҳалласида жой-
лашган уй-жой учун Амриев Аминжон Нажмиевна 
номига берилган кадастр ҳужжати тўплами йўқол-
ганлиги сабабли бекор қилинади.

Самарқанд шаҳри давлат хизматлари маркази то-
монидан 2018 йил 3 декабрда 875218 реестр рақами 
билан рӯйхатга олинган якка тартибдаги тадбиркор 
Шарофуддинов Далер Аслитдинович (қисқарти-
рилган номи: ЯТТ Шарофуддинов Далер Аслит-
динович) ихтиёрий равишда тугатилмоқда.  
 Шу муносабат билан унга билдириладиган барча 
эътирозлар газетада эълон чоп этилгач, икки ой 
давомида қабул қилинади.     
 Тадбиркорнинг почта манзили: Ӯзбекистон Ре-
спубликаси, Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, 
Ипак йўли савдо мажмуаси.    
 Тадбиркорнинг солиқ тӯлайдиган идентифика-
цион рақами  (СТИР: 597577451)

 ◢
ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

8
декабр

вилоятимиз аҳлини 8-декабр-вилоятимиз аҳлини 8-декабр-
Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси куни билан Конституцияси куни билан 

табриклайди. табриклайди. 
Барчангизга мустаҳкам соғлиқ, Барчангизга мустаҳкам соғлиқ, 
оилавий хотиржамлик ва омад оилавий хотиржамлик ва омад 

ёр бўлсин!ёр бўлсин!

“O’ZBEKTELEKOM” АК 
Самарқанд филиали  
меҳнат жамоаси 

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.
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(Аввалаш дар шумораҳои гузашта).
Падару модар дар симою зеҳни Ҳабиби 

хурдсол ҳушёриву ҳассосӣ медиданд ва 
ҳарду дар тарбияи ин ҷигарбанди хеш сахт 
ҷадал карданд. Тарбияи Ҳабиб аз аллаю 
афсонаҳои модар ва аз шеъру андарзҳои 
падар оғоз ёфта буд. Дар ин хонавода аз 
хурд то калон ҳама бо якдигар бо таъбири 
«шумо» муроҷиат мекарданд, касе ҳангоми 
мушовара садои худро баланд намекард, 
касе лафзи дуруштро ба якдигар раво на-
медид, ҳама аҳлона ва бо низому одоб, ки 
хоси хонаводаҳои мутамаддуни шаҳр буд, 
зиндагӣ ба сар мебурданд. Ин муҳит рӯз ба 
рӯз, моҳ ба моҳ ва сол ба сол даричаи фазлу 
камолро ба рӯи Ҳабиби наврас боз мегардо-
нид. Вай сарфу наҳвро нахуст аз ҳуруфоти 
лотинӣ омӯхт. Сипас, падар аз он ҷо ки 
бештари вақти худро барои пеш бурдани 
зиндагӣ ба кори саҳҳофӣ ва боғдорӣ сарф 
мекард, ноилоҷ писари калонии худ – Қорӣ 
Абдуллоро муаззаф намуд, ки ба додари 
худ – Ҳабиб ҳуруфот ва муросилоти ара-
биро омӯзонда, ӯро бо адабиёти ҳазорсола 
ошно созад. Ҳар як дарси бародар пурсамар 
меанҷомид. Ҳабиб то синни чаҳордаҳсола-
гӣ китобҳои қадимаро равон мехондагӣ 
шуд, ҳазорҳо мисраъ шеъри Ҳофиз, Саъдию 
Хайём, Низомию Ҷомӣ, Навоӣ ва Айнию 
Лоҳутиро азбар кард, хушхату хушсавод 
шуд ва вазну мантиқи ҳар шеъри мехонда-
ашро амиқ дарк мекард. Вай бо маслиҳати 
бародараш Қорӣ Абдуллоҳ чанд муддат ба 
хонаи бедилфаҳми маъруфи Самарқандӣ 

– Қорӣ Масеҳо (Тамҳид) рафта, бо мадади 
ӯ дар як муддати кӯтоҳ девон ва «Чор ун-
сур»-и Бедилро хонда ба охир расонид. Ӯ 
акнун мисли занбӯри асал ба сари ҳар як 
гулбуни шеър нишаста, шаҳд мебардошт. 
Ҳастии вай бе шеър дигар маънӣ надошт. 
Акнун бо мавҷи дарёи шеър пеш медавид, 
дар туғёни он мепечид, дар он ғарқ мешуд, 
аммо ташнагии худро ҳаргиз шикаста на-
метавонист. Падар аз майлу ҳаваси ба созу 
суруд доштаи Ҳабиб огоҳ шуда, ӯро назди 
дӯсти муғаннии худ – Қорисироҷ, ки ҳофиз 
ва созандаи нобиғаи Самарқанд буд, ба 
шогирдӣ монд. Ин ҷо шеър бо пардаҳои 
сеҳрогини дутору танбӯр печидаву пай-
ванд шуда, оламу уфуқи пурсафо ва рӯъёии 
наверо дар хаёлоту илҳоми ӯ бо ранги тоза 
боз мекард.

Баъди сипарӣ шудани чанд моҳ Хоҷӣ 
Юсуф ба рӯзи мавлуди писараш устод Қо-
рисироҷро ба боғи худ хост ва дар канори 
сарҳавз, ки гирдогирди он сафедорҳои ба-

ланд сабзида буданд, барои меҳмон ҷой 
орост. Аз вазидани шамоли серун баргони 
сафедорҳо ба сони зангӯлаҳои раққосаҳо 
садои дилангез мебароварданд. Аз боғ бӯи 
биҳию шафтолу ва анҷиру мавизи офтобӣ 
ба машом мерасид. Дар навдаи воишҳо 
сарҳои ангурҳои ҳусайнӣ, соҳибӣ ба сони 
шаддаҳои ақиқ назаррабоӣ мекарданд. Аз 
тамоми долу дарахти боғ гӯё шаҳду шакар 
мечакид.

Чанд барги нофармони сафедор дар 
рӯи косаи ҳавз ба сони киштичаҳои заррин 
шино мекарданд, аз мавҷ гирифтани сатҳи 
об онҳо лапида- лапида алвонҷ мехӯрданд. 
Боди серуни сарсарӣ шохи дарахтонро 
коҳилона ба ҷунбиш меовард.

Ҳоҷӣ Юсуф барои меҳмон дар лаби 
сарҳавз ҷой тахт кард. Болои гилем якан-
дозҳои қуроқӣ густурда, болишту бистар 
таҳия намуд ва дар мобайн дастархон ку-
шода, ба лаълиҳо анвои мева ва дар шоҳпи-
ёлаҳо шинию мураббоҳои тозапухта овард. 
Фатирҳои варақие, ки нав аз танӯр канда 
буданд, бӯйи гуворои маска ва оташ до-
штанд. Онҳоро модари Ҳабиб махсус барои 
шӯрбои гӯшти гӯсфандӣ пухта буд. Баъди 
тановул Қорисироҷ як- ду пайт дутор машқ 
кард, сипас мизроби нуқрагинро ба ишо-
ратангушташ гузошта, танбӯрро соз кард. 
Фосилае пас торҳои танбӯр ба мисли дарёи 
хурӯшон садо бароварда, ҳавои боғро пур 
кард. Машшоқ чашмони худро нимроғ кар-
да ба замзама пардохт.

(Давом дорад).

 ķССӮГВОРӢӮГВОРӢ

Инсони ташкилотчӣ 
буданд

Ба сари хонадони Сироҷқуловҳо ва аҳли 
маҳаллаи Шӯрбоӣ мусибати сахт афтод. Як 
инсони комилу барӯманд, меҳнатқарину 
ташкилотчӣ, халқпарвар, дуогӯйи хурду 
калон Қутфиддин Сироҷқулов аз олам 
чашм пӯшид. Дар муддати хеле кӯтоҳ ду 
хоҳару ду додар ва домоди хонадон аз олам 
гузаштанд.

Қутфиддин Сироҷқулов 2-юми марти 
соли 1938 дар деҳаи Шӯрбоӣ дар оилаи 
педагог- агроном Сироҷқулбобо ба дунё 
омад. Пас аз хатми мактаби рақами 4-и 
деҳа (ҳозира 40) ба техникуми роҳи оҳан 
ҳуҷҷат супорид ва онро соли 1959 бо муваф-
фақият хатм кард. Ӯро бо роҳхат ба Турк-
манистон ба кор фиристоданд.Се сол дар 
сафи Қувваҳои мусаллаҳ хизмат намуд. До-
нишкадаи политехникии Туркманистонро 
хатм карда, соли 1968 бо роҳхати вазорат 
ба Донишкадаи политехникии шаҳри Ду-
шанбе муаллим таъин шуд.

Соли 1970 ба зодгоҳи худ – Самарқанд 
баргашта, ҳамчун муҳандис- механик дар 
Садорати механизатсияи вилоят ба кор 
пардохт ва дере нагузашта сармеханики 
корхона шуд.

Соли 1974 сармуҳандиси таъминоти 

моддиву техникӣ (Госснаб)-и вилоят таъ-
ин шуд.

Солҳои 1988–1990 вазифаи сардори Са-
дорати моддию техникии «Агросохтмон»-и 
вилоятро ба ҷо овард.

Ӯ соли 1991 бо шарофати мустақилӣ 
ширкати «Сохтмон»-ро ташкил намуд. Дар 
хоҷагиҳои ноҳияи Самарқанд барои сохта-
ни биноҳои маъмурӣ, истиқоматӣ, мағоза 
ва дигарҳо саҳми муносиб гузошт.

Қутфиддин Сироҷқулов соли 2002 ба 
нафақа баромад, лекин дар хона бекор ни-
шаста натавонист. Барои ривоҷу равнақи 
Ватани азиз, ободу зебо ва гул- гулшукуфоии 

он, беҳ гаштани тарзи ҳаёти мардум мекӯ-
шид. Бо таклифу дархостҳо ба роҳбарон 
муроҷиат менамуд. Яке аз фаъолони 
гурӯҳи «Ташаббускорон»-и Шӯрбоӣ буд. 
Ин гурӯҳро яке аз инсонҳои барӯманду 
соҳибэҳтиром, соҳиби чандин ордену ме-
далҳо, шодравон Толиббой Халилов ташкил 
намуда, сарвари мекард. Мақсади ин гурӯҳ, 
аз ҷумла Қутфиддин Сироҷқулов системаи 
корҳои таълимро беҳ гардонидан, афзун-
созии адади хонандагони заковатманд, 
соҳиби маълумоти олӣ ва касбу ҳунар, беҳ 
намудани шароити зисти мардум, ободии 
маҳаллаву кӯчаҳо, бунёди иншоотҳои вар-
зиш, санъату маданият ва дигарҳо буд.

Қутфиддинбобо бо ҳамсари меҳрубони 
худ Гулшан Халилова (шифокори бачаҳо 
буданд) ҳаёти ширин гузаронида, ду фар-
занд – Фирӯза ва Фаридунро хуб тарбия 
намуданд, соҳиби маълумот ва касбу ҳунар 
карданд. Бобову момои 5 нафар набераи 
ширин буданд.

Як соли охир Қутфиддинбобо гириф-
тори бемории инсулт гардиданд ва баъзе 
корҳое, ки дар нақша доштанд, иҷро нашу-
да монд. Хизматҳояшон ҳеҷ гоҳ аз хотири 
халқ фаромӯш намешавад.

Ёди Қутфиддинбобо дар дили ёру дӯ-
стон хешу ақрабоён ва аҳли маҳаллаи Шӯр-
боӣ абадӣ хоҳад монд.

 K Аз номи гурӯҳи  
«Ташаббускорон»-и 

маҳаллаи Шӯрбоии ноҳияи 
Самарқанд Р.ШАРИФЗОДА.

«Тарҷумаи «Маснавии 
маънавӣ» ҳам тоқатфарсо 
буду ҳам фараҳбахш»
– гуфт шоир ва тарҷумони моҳир 
Одил Икром

Тайи чанд рӯз шоир ва тарҷимони моҳир, узви Иттифоқи 
нависандагони Ӯзбекистон Одил Икром дар шаҳри 
Самарқанд буд ва мо зимни сӯҳбат бо ӯ оиди кори 
машаққатноки тарҷима, ҷиҳатҳои мухталифи эҷод 
мубодилаи афкор намудем. 
Одил Икром 26-уми январи соли 1960 дар деҳаи Кӯлкенти 
ноҳияи Исфараи Ҷумҳурияти Тоҷикистон ба дунё омадааст. 
Мувофиқи нақли ӯ, бобояш Сайид Икром аз Бешариқи 
Фарғона солҳои бистум ба ҷониби Исфара раҳсипор гардида, 
дар он ҷо маскан мегирад. Азбаски тақводор, бомаърифат, 
адолатпарвар ва ҳақпараст буд, дар солҳои қатағон ба қатл 
маҳкум мегардад. Падараш Сайид Иброҳимхон (Қорихон) 
писари Сайид Икромхон соли 2004, модараш Истадхон духти 
усто Валламӣ соли 1984 вафот намудаанд.

Одил Икром солҳои 1977–1981 дар факултаи таъриху 
филологияи Донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод 
(ҳозира Донишгоҳи давлатии Хуҷанд) таҳсил гирифтааст. 
Китоби нахустинаш соли 1991 бо номи «Дарахти уфуқ» 
чоп шудааст. Инчунин, китобҳои ӯ, мисли «Таҳаҷҷуд», 
«Таҳаммул», «Узлат» ба мухлисони адабиёт маълуманд. 
Маҷмӯаи ашъори Муҳаммад Иқбол, Нақибхон Туғрал, 
Фурӯғи Фаррухзод, Нодири Нодирпур, Лоиқ Шералӣ, Фар-
зона, Саидалӣ Маъмур, Аҳмадҷон Раҳматзод, Озарахш, 
асарҳои насрии «Макри занон»-и Заҳирии Самарқандӣ 
(бо ҳамроҳии И. Бекҷон), «Чароғи сиёҳ»-и Муҳаммад 
Субҳон, силсилаи шеърҳои «Модарнома»-и Лоиқро бо 
маҳорат ба забони ӯзбекӣ тарҷума намудааст.

Ӯ солҳои охир ба кори мураккаби тарҷумаи асари 
«Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Румӣ ва маснавиҳои 
Мирзо Абдулқодири Бедил даст задааст. Дар баробари 
ин тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ намунаи эҷоди худро 
эълон менамояд.

– Бо асари «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Румӣ 
дар Тошканд тавассути китоби «Ҳикоятҳо аз «Маснавии 
маънавӣ» шавқ пайдо намудаам, – гуфт ӯ зимни сӯҳбат. 
– Дар асл тарҷумаи мазкур тахминан 10 сол қабл аз ин 
оғоз ёфта буд ва бо баъзе сабабҳо фосилаҳо низ вуҷуд до-
штанд. Мутолиаи романи «Ҷалолуддини Румӣ»-и Радий 
Фиш, ки Ҷамол Камол ба амал оварда буд, шавқи маро 
афзуд. Сипас, ба тарҷумаи рубоиву дубайтиҳои Муҳам-
мад Иқбол пардохтам ва пай бурдам, ки тамоми эҷоди ӯ 
саросар аз завқ, шавқ ва шарҳи асарҳои Румӣ иборатанд. 
Аз ин рӯ, бо қадрнамоии тарҷумонҳои пештараи асар 
ба ин кори пурмасъулият даст задам. Тайи чаҳор моҳи 
ахир бо кӯмаку ҳамкории Ойдиннисо (ҳамсари шоир) 
корҳо хеле бомуваффақият идома ёфтанд. Бояд гуфт, ки 
ношири китоб низ Ойдиннисо буда, муҳарририи онро 
Олимҷон Давлатов ба ӯҳда доранд. Ҳоло бо мураттабсозии 
шарҳу бори дигар аз назар гузаронидани сифати тарҷи-
ма машғулем. Аз осори пурғановати Мавлоно баҳравар 
гардонидани хонандагони ӯзбек аз вазифаҳои муҳими 
тарҷимонӣ ба шумор меравад. Аз ин сабаб, дар оғози кор 
итминон гирифтем, ки тарҷимаро на аз рӯйи тарҷумаҳои 
бо забонҳои дигар анҷомёфта, балки аз нусхаи асл ба 
амал барорем. Ва чунин ҳам шуд. Зеро нусхаи машҳури 
тасҳеҳ ва мураттабнамудаи Эдуард Браун ва нусхаи аслии 
дар Туркия маҳфузбудаи асар, ки дар замонаш аз назари 
худи Мавлоно гузаштааст, асоси тарҷима қарор гирифт. 
Барои муқоисаи дигар нусхаҳои мавҷудаи асар бо ҳамин 

ду нусхаи номбаршуда, инчунин, барқарор намудани 
байтҳое, ки дар нусхаҳои мазкур дучор нагардиданд, 
вақти зиёде рафт.

– Бо итминон метавон гуфт, ки зимни тарҷимаи асари 
ҷаҳоншумул, инчунин дар натиҷаи муқоисаи нусхаҳои 
мухталиф ва дохил намудани байтҳои аз назарафтода кори 
илмиву тадқиқотие низ анҷом пазируфтааст. Чунонки 
худи Мавлоно гуфтаанд:

Мо забонро нангарему қолро,
Мо равонро бингарему ҳолро.
– Дуруст гуфтед, зеро масъулият дар назди тарҷимаи 

ин шоҳасар меҳнати тоқатфарсо ва дар баробари ин 
вақтро талаб менамуд. Аз ин рӯ, пухта иҷро намудани 
корро ба худ шиор қарор дода, кӯшиш намудем, ки на 
танҳо сифати тарҷима ва ҷиҳатҳои забонӣ, балки аз 
ҳама асосиаш рӯҳияи Мавлоноро дар тарҷима ҷой дода 
тавонем. Ва умед бар он мебандем, ки то қадри имкон аз 
ӯҳдаи ҳамин вазифаи муҳим баромада тавонистем. Зеро 
мақсади асосӣ аз таълифи асари мазкур низ худшиносиву 
худсозӣ ва ба сӯйи камолоти инсонӣ раҳнамун сохтани 
аҳли башарият мебошад. Ба қавли худи Мавлоно гӯем:

Ҳазорсола раҳ аст аз ту то мусулмонӣ,
Ҳазор соли дигар то ба ҳадди инсонӣ.
Баробари тарҷимаи асари мазкур, баёни насрии баъзе 

аз ҳикоёти ҷолиби он низ барои бачаҳо ба итмом расид. 
Дар оянда ба пуррагӣ баёни насрии асарро дар назар 
дорем.

– Дар баробари тарҷимаи асари Румӣ боз чӣ гуна 
нақшаҳои эҷодиро доред?

– Имрӯз дар назди тарҷимонҳоямон корҳои зиёде 
мавҷуданд. Чунончи, дар соҳаи тарҷимаи асарҳои Бе-
дил пешравӣ дида намешавад. Шоир Назармат достони 
«Комде ва Мадан»-ро бо усули ҳиҷоӣ, Ғафур Ғулом қисме 
аз рубоиҳо, Матназар Абдулҳаким низ чанде аз ғазалҳоро 
ба тарзи озод тарҷума намудаанд. Хизматҳои Иброҳим 
Мӯминов низ назаррасанд. Ба он мекӯшем, Бедилро, ху-
сусан сабки Бедилро ба китобхонони ӯзбек шиносонем, 
рӯҳияи Бедилро дар тарҷимаи ӯзбекӣ ҷой дода тавонем. 
Маълум, ки дарк намудани асарҳои Бедил осон набуд. 
Тибқи ривоятҳо, шеършиносон 99 маънои як байти ӯро 
шарҳ медиҳанд ва бо фахр ба назди шоир омада мегӯянд, 
ки мо ба зермаънои байт расидем. Аммо Бедил дар зимн 
маънои садумро баён дошта, мақсади аслии байтро таъ-
кид намудааст.

(Давомаш дар саҳ. 4).

 E Шодон ҲАНИФ

УҚОБИ 
ЗАХМӢ

(Романи ҳуҷҷатӣ)
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 ķ 1010-УМИ ДЕКАБР – РӮЗИ УМУМИҶАҲОНИИ ФУТБОЛ

Нархи трансфери 
футболбозон 
нав шуд

 E Шаҳзод КЕНҶАЕВ

Муддатест, ки мавсими транс-
фер дар Аврупо ба поён расид. Пор-
тали мустақили «Transfermarket» 
арзиши беҳтарин бозингаронро 
нав мекунад. Дар ҳоле, ки қима-
ти трансфери ҷавонони аз 17 то 
20-сола ба мисли Ансумане Фатӣ 
(«Барселона») гарон мешаванд, 
нархи бозингарони машҳури «сол-
дида» ба таври назаррас арзонтар 
мегардад. Чунончи, баҳои чандин 
футболбози номӣ бо сабабҳои гу-
ногун паст шудааст.

Садио Мане ҳуҷумгари дастаи 
«Ливерпул»-и Англия 30 миллионҳо 
евро арзон гардид. Яъне, аз 150 ба 
120 миллион пойин фаромад.

Ин бозингари сенегалӣ мавси-
ми солҳои 2019–2020-ро бо рӯҳияи 
баланд гузаронид: вай дар ҳайати 
«сурхҳо» 47 бозӣ карда, 22 гол зад 
ва 12 маротиба ба задани гол са-
баб шуд. Шумо мегӯед, ки барои чӣ 
нархи он коҳиш ёфтааст? Сабабаш 

пандемияи коронавирус аст.
Баҳори соли 2020 «Transfer-

market» эълон карда буд, ки нархи 
бозигарон вобаста ба синну сола-
шон 10–20 фоиз коҳиш меёбад. Са-
дио танҳо панҷяки арзиши худро 
гум кард. Илова бар ин, нишон-
диҳандаи самарадории ӯ аз авва-
ли мавсим коҳиш ёфт – дар 9 бозӣ 
ҳамагӣ 4 гол зад.

Муҳаммад Салоҳ аз дастаи «Ли-
верпул» 30 миллион евро арзон шу-
дааст. Қимати ӯ низ аз 150 миллион 
ба 120 миллион пойин рафтааст.

Бояд эътироф кард, ки пас аз 
мавсими хуби солҳои 2017–2018 ҷаҳ-
ду талоши Салоҳ каме суст шуд. Он 
солҳо ӯ дар 52 бозӣ 44 гол зада, ин-
чунин 16 партофти головар анҷом 
дода буд. Ин футболбози мисрӣ 
вақтҳои охир муносиби 150 мил-
лион евро бозӣ карда наметавонад.

Арзиши Неймар аз 160 ба 128 
миллион евро ба пойин меравад. 
Яке аз сабабҳои асосии ин он аст, 
ки ӯ дар Лига-1-и Фаронса бозӣ 

мекунад, ки сатҳаш аз дигар чем-
пионатҳои пешқадами Аврупо 
поёнтар аст. Илова бар ин сама-
ранокии Неймар низ мисли пеш-
тара нест. Дуруст аст, ки Неймар 
вақтҳои охир бисёр шикаст меёбад. 
Тӯли се сол қариб 400 рӯз берун аз 
майдон буд. Барои муқоиса, дар 
«Барселона» ин рақам ду маротиба 
камтар буд.

Қимати Лионел Мессӣ – 
ҳуҷумгари «Барселона» ҳам 40 
миллион евро коҳиш ёфтааст. Яъне 
аз 140 миллион ба 100 миллион фа-
ромадааст.

Мессӣ, ҳарчанд ҳоло 33 сол 
дорад, ҳаракатҳояш ҳанӯз сазово-
ри эҳтиром ва таъриф аст. Лекин 
синнаш қимати ӯро ба шиддат 
поён кард. Барои муқоиса, нархи 
трансфери Криштиану Роналду ал-
лакай 60 миллион евроро ташкил 
медиҳад, ҳарчанд ӯ аз Лео ҳамагӣ 
ду сол калон аст.

Тобистони соли гузашта, 
«Transfermarket» Роналдуро ба 90 
миллион евро арзёбӣ карда буд.

«Тарҷумаи «Маснавии 
маънавӣ» ҳам 
тоқатфарсо буду 
ҳам фараҳбахш»
– гуфт шоир ва тарҷумони моҳир Одил 
Икром

(Аввалаш дар саҳ. 3).
– Дар соҳаи эҷод доир ба муносибати усто-

ду шогирд чӣ гуфта метавонед?
– Албатта, барои камолоти ҳар як суханвар 

тарбияи устодро дидан, аз дастгириву сар-
парастии он баҳраманд гардидан аҳамияти 
зиёд дорад. Ҳамчун аввалин устоди худ – ба-
родарам, муаллифи даҳҳо маҷмӯаҳои шеърӣ 
Сайфуллохонака Қорихоновро эътироф ме-
намоям, ки бо омӯзгорию рӯзноманигории 
худ ном бароварда, дар баробари ин, бо ду 
забон – тоҷикиву ӯзбекӣ баробар шеър эҷод 
намудаанд. Ҳамчунин, дар давоми фаъоли-
яти рӯзноманигориам дар рӯзномаи «Халқ 
овози» (номи пештарааш «Совет Тожикисто-
ни») низ аз таҷрибаҳои касбӣ ва журналистии 
устодон Ӯлмас Ҷамол, Шодӣ Саттор, Қосим 
Маматҷонов бо худ хотираҳои нек дорам. Аз 
шахсиятҳои бузурге, ки дар Тошканд ба ман 
намунаи беҳтарини ибрат буданд, номи устод 

Асқар Маҳкамро бо эҳтиром ба забон гирифта 
метавонам. Инчунин, ҳамкориву дӯстӣ бо 
Усмон Азим, Шавкат Раҳмон, Хуршед Даврон, 
Нуралӣ Қобил, Эркин Аъзам ва дигарон низ 
ба ман фараҳ мебахшад.

 M
– Бо боварӣ метавон 
гуфт, ки дар таъсири 
ҳамнишинии чунин шах-
сони мӯътабар имрӯз ба 
дараҷаи устодӣ расида, 
шогирдону пайравони зи-
ёде ба воя расонидаед.

– Чӣ хеле ки дар боло қайд гардид, муноси-
бати устодиву шогирдӣ аслан ба муносибати 
дӯстона меоварад. Устодоне, ки номҳояшон 
зикр шуд, бо шогирдони худ дӯстона, ҳамчун 

ҳамкори қарин муносибат менамуданд ва 
дар ҳақиқат, ин муносибат ба дӯстии эҷодӣ 
табдил меёбад. Аз ҷумлаи ҷавонони умедбахш 
Шоҳрӯз Мӯъминзода, Башорат Отаҷонова дар 
ҷодаи эҷод қадамҳои боварибахш мезананд. 
Қаламкаши дигари ҷавони самарқандӣ Али-
шер Сабрӣ мебошад, донандаи хуби забони 
форсӣ буда, тарҷумаҳояш низ дилпуркунан-
даанд. Бисёр мехостам, ки чунин ҷавонон ба 
корҳои ҷиддитар машғул шаванд. Зеро ада-
биётамон аз онҳо умеди калон дорад. Имрӯз 
дар Самарқанд низ, чуноне гувоҳ гардидем, 
таҳти сарварии шоир Тошпӯлат Ӯрхун – Туга-
лов муҳити адабии тавоное фаъолият дорад. 
Дар атрофи рӯзномаи «Овози Самарқанд», ки 
шоир ва файласуф Баҳодур Раҳмонов сарварӣ 
мекунад, низ эҷодкорони тоҷикзабон қалам-
фарсоӣ доранд. Ният дорем, ки силсилаи 
тарҷумаи шоирони тоҷикзабони Ӯзбекис-
тонро омода намоем, ки дар он эҷодкорони 
самарқандӣ мавқеи алоҳида хоҳанд дошт.

 K Мусоҳиб Фозил ШУКУРЗОДА.
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