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Дар китоб маълумот роҷеъ ба таърихи таъсиси рӯзномаи 
«Овози Самарқанд», мақолаҳои кормандон аз саҳифаҳои 
дафтари хотирот, гуфтори бузургон ва мавҷи табрикоти на-
мояндагони ҷомеа, инчунин, ҳасби ҳоли рӯзноманигорон 
ва кормандоне, ки солҳо дар таҳририяти «Овози Самарқанд»  
заҳмат кашидаанд ва имрӯз ин масъ улиятро дар ӯҳда до-
ранд, оварда шудааст.

Масъули нашр:
 Фаридуни ФАРҲОДЗОД

Китоби мазкур ба муносибати 30-солагии таъсиси «Овози 
Самарқанд» аз ҷониби ҷамоаи эҷодии таҳририяти рӯзнома 

ба нашр тайёр карда шуд.
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

ОИНАИ РӮЗНАМО

30 сол дар тақвими сол начандон фурсати кӯтоҳ аст. 
Инак, сӣ сол нашрияи Шӯрои намояндагони халқ ва ҳокими-
яти вилояти Самарқанд – “Овози Самарқанд” чоп мешавад. 
Дар ин сӣ соли пур аз шебу фароз, шодию ғам, бурду бохтҳо 
ҷамоаи рӯзнома пайваста мекӯшанд, то овозаи “Овози Са-
марқанд” дар саросари ҷумҳурӣ ва дар сатҳи ҷаҳон доман 
паҳн кунад. Ҳамқадаму ҳамнафаси замон бошад. Дар майдо-
ни матбуот дар радифи нашрияҳои пешқадами кишвар ҷав-
лон бизанад. Соҳиби муштариён ва ихлосмандони бештар 
гардад.

Дар тӯли сӣ сол рӯзнома ба ин мақсадҳои пешгузоштаи 
худ то ҳадде ноил гардид. Ва албатта ин ҳама худ аз худ, 
бо ғайрати як ё чор-панҷ нафар не, тавассути меҳнати 
доимии садҳо нафар дилсӯзону ғамгусорони рӯзнома, ҷамо-
аи аҳлу тифоқи он амалӣ шуд. 
Президенти мамлакат Шавкат Мирзиёев мегӯянд, ки 

«Расонаҳои ахбори оммавӣ бояд воситаи муассири расон-
дани талаботи аҳолӣ ба мақомоти ҳокимият, ёвари наз-
диктарини халқ, оинаи демократия бошанд. Самти асосии 
фаъолияти онҳо бояд баҳои танқидӣ ва воқеъбинона додан 
ба кори мақомоти ҳукумат ва идораҳо, ошкор ва равшан 
кардани нуқсонҳо, мушкилоти рӯзмарра дар соҳаҳои мух-
талиф бошад». Ҳоло рӯзномаи “Овози Самарқанд” низ чун 
оинаи ҷамъият, ба ҳамрози мардум табдил ёфтааст. Барои 
баррасӣ ва ҳалли мушкилоти халқ, бартарафсозии муам-
моҳои ҷомеа, инъикоси дастовардҳои мамлакат пайваста 
мекӯшад. 

Сӣ сол аст, ки рӯзномаи “Овози Самарқанд” чун минбари 
дӯстии халқҳо ва нишонаи барҷастаи эътибор ба халқу 
миллатҳои дигар дар Ӯзбекистон, дар таҳкими робитаи 
халқҳо, тараннуми рафоқат ва пайвандҳои таърихӣ, 
посдош ти арзишҳои миллӣ, ривоҷи фарҳанг ва дар ин зами-
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на фароҳам овардани шароити мусоид ба мардуми тоҷик-
забони Самарқанд ва воқиф кардани онҳо аз тағйироту 
дигаргуниҳои сиёсии мамлакат, дастовардҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва мадании вилоят камарбаста аст.

1-уми январи соли 1990 орзуи деринтизори аҳли фарҳан-
ги Самарқанд ҷомаи амал пӯшид - шумораи аввалини 
нашрия чоп шуд. Дар замони бозсозиҳо ва истиқлолият бо 
ташаббус ва кӯшиши як гурӯҳ маърифатпарварон дар воси-
таҳои ахбори оммавии мамлакат рӯзномаи нав ба майдон 
омад.      Тасаввур кардани хурсандӣ ва шодмониҳои мухли-
сон ва ҷамоаи рӯзнома дар он айём, худ дар дил эҳсоси наҷи-
беро пайдо мекунад. На танҳо кормандони рӯзнома, балки 
мардуми Самарқанд низ аз “таваллуди” ҷаридае бо забони 
модарӣ дар худ намеғунҷиданд. Меболиданд, мефахриданд 
ва барои ҳамкорӣ бо рӯзнома мешитофтанд. Ин буд, ки 
“Овози Самарқанд” дар муддати кӯтоҳ байни мардум маҳбу-
бият пайдо кард. Сармуҳаррири аввалин - журналист ва 
нависанда Нор Остонзода дар давоми фаъолияти ҳафтсо-
лаи худ барои аз лиҳози мазмун беҳтар гардидани рӯзнома 
ва ташаккули муҳити адабии эҷодӣ, ба пой рост шудани 
“тифли фарҳангӣ” саҳмгузорӣ намудааст.
Дар саҳифаҳои рӯзнома баробари мақолаҳои танқидӣ, 

таҳлилӣ ва илмии олимони шинохта, нависандагон, омӯз-
горони ботаҷриба ва суханрониҳои намояндагони касбу 
кори гуногун, маҳсули хомаи мардуми оддӣ низ мунтазам 
нашр мегардиданд, ки ин анъана то ҳол давом дорад. 

Рӯзноманигорони боистеъдод Ҳазрат Сабоҳӣ, Адаш Ис-
тад, Хурсанд Ҷумъаев, Мирсафо Камолӣ, Шавкат Баҳромов, 
Зоҳир Ҳасанзода, Тошқул Азимов, Бахтиёри Ҷумъа, Раҳма-
тилло Шарифзода кӯшиш мекарданд, ки ҳар як шумора аз 
чопи пешина беҳтару ҷолибтар чоп гардад. 

Аз масъалаҳои рӯз гӯянд, барои равнақи вилоят саҳм гу-
зоранд, дарду доғ ва розу сӯзи шаҳрвандонро ҳикоя кунанд, 
намунаҳо аз эҷоди аҳли қалами самарқандӣ чоп намоянд. 
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Бар замми ин, масъалаи такмили маҳорати рӯзноманиго-
рони ҷавон низ аз назари онҳо дур намонд. Соли 1994 дар 
назди идораи рӯзнома бо мақсади омода кардани рӯзнома-
нигорон “Мактаби эҷодкорони ҷавон” таъсис ёфт. Гурӯҳи 
шунавандагон, ки дар дил нисбат ба омӯзиши асрори соҳаи 
матбуот завқ доштанд, ҷамъ омада, аз рӯзноманигорони 
ботаҷриба ва пешсафи вилоят дарси журналистӣ омӯх-
танд ва имрӯз аксарияти онҳо дар соҳаи матбуот кор ме-
кунанд.

Ҳангоми ба нафақа баромадани сармуҳаррир Нор Остон-
зода вазъи иқтисодии таҳририят мушкил буд. Бинобар ин, 
нашри рӯзномаи “Овози Самарқанд” муваққатан боздошта 
шуд ва пас аз муддате Шавкат Баҳромов чун иҷрокунандаи 
вазифаи сармуҳаррир ҳамроҳи ҷамоаи таҳририят талош 
варзида, чопи онро аз нав ба роҳ монд.

Моҳи октябри соли 1998 ба нашрия номзади фанҳои фи-
лологӣ, олими адабиётшинос Ғафурҷон Маҳмудов сар-
муҳаррир таъин гардид. 

Замон пеш мерафт ва рушди мамлакат пеши кормандон 
масъалаи ҳамнафасу ҳамқадамӣ бо замонро мегузошт. Аз-
баски шодравон Ғ.Маҳмудов марди масъулиятшиносу ӯҳда-
баро буд ва дар ӯ хислатҳои кордониву тадбиркорӣ бештар 
мушоҳида мешуд, барои беҳсозии вазъи иқтисодии рӯзнома 
талош кард ва дар фурсати кӯтоҳ аз ӯҳдаи ин кор баромад. 
Саҳифаҳои рӯзнома рангоранг гардида, шумораи муштари-
ёни он дучанд афзуданд. 

Аз чопи қӯрғошимӣ ба тарзи саҳифабандии компутерӣ 
гузаштани рӯзнома, дар асоси қарори ҳокими вилоят ба 
таври мутантан таҷлил гардидани ҷашни 10-солагии таъ-
сиси «Овози Самарқанд», ташкили саҳифаҳои махсус дар 
ҷарида аз ин ҷумлаанд. 

Яке аз воқеоти муҳиме, ки ҳангоми сармуҳаррир будани 
Ғ.Маҳмудов амалӣ гардид, бо формати нав, дар андозаи А-2 
саҳифабандӣ гардида, ранга чоп шудани саҳифаҳои он мебо-
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шад. 
Ғайр аз ин, сардабир Ғафурҷон Маҳмудов ҳангоми иҷрои 

вазифа дар назди таҳририят мактаби рӯзноманигоронро 
ташкил кард, ки Акрам Давронов, Фарҳод Неъматов, Аса-
дулло Шукуров, Икром Ортиқов, Акбар Маҳмудов, Баҳодур 
Раҳмонов, Олима Маҳмудова ва дигарон дастпарварони ин 
мактаб буданд. Боиси эътироф аст, ки ҳоло шогирдони ин 
мактаби маҳорат дар сохтори матбуот фаъолияти боса-
мар бурда, нашри рӯзномаву маҷаллаҳои хусусии худро ба 
роҳ мондаанд ва аллакай чанде шогирдони зиёд доранд. Ғ.
Маҳмудов то дами вопасини умр баҳри ривоҷу равнақи фаъ-
олияти рӯзнома, аз лиҳози мазмуну мундариҷа ҷолибу ран-
гин гардидани он кор кард. 
Соли 2011, пас аз вафоти Ғ.Маҳмудов, ба “Овози Са-

марқанд” рӯзноманигор, яке аз шогирдони “Мактаби эҷод-
корони ҷавон” Озодҷон Хидиров (Ҳамидзода) сармуҳаррир 
таъин гардид.  
Тӯли солҳо таҳририяти рӯзномаи “Овози Самарқанд” 

манзили дӯстдоштаи аҳли илму адаб буд ва то ҳол шоиру 
нависандагон, рӯзноманигору алоқамандони адабиёт, дил-
сӯзу ғамгусорони забон бо он ҳамкории мустаҳкам доранд. 
Ин буд, ки соли 2011 ба шарафи ҷашни 20-солагии истиқло-
лияти Ӯзбекистон ходимони «Овози Самарқанд» осори ади-
бони ҷавони тоҷик – китоби «Армуғони Самарқанд»-ро чоп 
карданд. 

Соли 2015 дар ҳаёти рӯзнома ҳодисаи деринтизори аҳли 
фарҳанги Самарқанд рӯй дод: ҳафтае ду маротиба нашр 
кардани рӯзномаи «Овози Самарқанд» ба роҳ монда шуд.

Дар назди таҳририят “Мактаби маҳорати журналисто-
ни ҷавон” ба фаъолият сар кард ва як гурӯҳ донишҷӯёни му-
ассисаҳои таълими олӣ, мактабҳои таълими умумӣ дар он 
асрори рӯзноманигориро омӯхтанд ва чанд шумораи рӯзно-
маи махсуси худро бо номи “Истиқбол” чоп карданд.

Рӯзноманигорони таҳририят: Тошқул Азимов, Бахтиёр 
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Ҷумъаев, Баҳодур Раҳмонов, Дилрабо Насимова, Ҷамшед 
Обидовҳо бо диплом ва ифтихорномаҳои “Журналисти аз 
ҳама фаъол ва боиқтидори сол” сарфароз гардидаанд.  
Вақте ки фаъолияти сисолаи рӯзномаро як-як таҳлил 

мекунем ва меомӯзем, аён мегардад, ки “Овози Самарқанд” 
дар ин солҳо шебу фарози зиёдро паси сар кардааст. Яке аз 
чунин даврҳои сангини фаъолияти ҷамоаи кормандон ба 
солҳои 2016-2017 рост меояд. Маҳз дар ҳамин солҳо адади 
нашри рӯзнома нисбатан кам гардида, дар таҳририят муш-
килоти иқтисодӣ ба миён омад ва ҳатто пардохти музди 
моҳонаи кормандон мушкил гардид. Тӯли шаш моҳ ҷамоаи 
рӯзнома бе музди корӣ меҳнат карданд. Дар чунин вазъи 
ногувор барои боздошта нашудани фаъолияти рӯзнома бо 
қарори ҷамъомади кормандони рӯзнома вазифаи иҷрои сар-
муҳаррирӣ ба дӯши Бахтиёр Ҷумъаев афтод. Б.Ҷумъаев 
мекӯшид то таҳририятро аз бӯҳрони иқтисодӣ наҷот 
диҳад, кори рӯзномаро аз нав ба роҳ монад ва кормандон 
музди кориро гиранд. Аммо вазъи кор рӯз то рӯз бадтар 
мешуд, барои чопи шумораҳо маблағ намерасид ва то рафт 
қарзи таҳририят меафзуд. Ин албатта ба сифати кор таъ-
сир мерасонд. Дасту дили аксар аз кор сард гардида, ноумед 
шуда буданд. Бар замми ин, овозаҳои зиёд дар бораи қатъ 
гардидани фаъолияти “Овози Самарқанд” дилҳои реши онҳо-
ро озурдатар менамуд. Аммо ба мақоли “поёни шаби сиёҳ 
сафед аст” амал карда, дар як гӯшаи дил шӯълаи умедро 
фурӯзон нигоҳ медоштанд. 

Ниҳоят моҳи октябри соли 2017 доктори фалсафа роҷеъ 
ба илмҳои фалсафа, рӯзноманигори ботаҷриба, ҷавони та-
шаббускор ва кордон Баҳодур Раҳмонов сармуҳаррири рӯз-
нома таъин шуд. 

Агарчи фасли тирамоҳ буд, бо қадами муҳаррири нав ба 
таҳририяти “Овози Самарқанд” баҳор омад. Дар муддати 
кӯтоҳ бо ёрии беғаразонаи аҳли фарҳанг, маърифатпарвар-
он ва дилсӯзони рӯзнома чун Нӯъмон Маҳмудов, Муқимҷон 
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Орифӣ, Беҳруз Маъруфӣ, Абдуваҳҳоб Воҳидов, Акбар Маҳ-
мудов ва чанди дигар шароити иқтисодии рӯзнома рӯ ба 
беҳбудӣ овард. Бо кӯмаки дӯстони саховатпеша мушкилиҳо 
як-як ҳалли худро ёфтанд ва кормандон музди кории худро 
дастрас карданд. 

Сарвари нав пеш аз ҳама ба масъалаи кормандон ва мус-
таҳкам намудани пойгоҳи моддию техникии таҳририят 
эътибор дода, дар атрофи худ рӯзноманигорони ботаҷриба 
ва дар баробари ин ҷавонро ҷамъ кард.
Пеш аз ҳама фаъолияти сайти расмии рӯзнома 

ovozisamarqand.uz  ба роҳ монда шуд. Дар шабакаҳои иҷти-
моии фейсбук, телеграм, твиттер саҳифа ва каналҳои рӯз-
нома ташкил гардид.   

Рӯзномаи “Овози Самарқанд” дар асоси шарикии иҷтимоӣ 
бо мақсади такмили ихтисоси рӯзноманигорон, ёрӣ расо-
нидан ба собиқадорони соҳа ва кормандони ниёзманд, даст-
гирии журналистони ҷавон, нашри китобҳои аввалини онҳо 
корҳои назаррасро ба анҷом расонд. Аз ҷумла, дар давоми 
солҳои 2018-2019 барои беш аз 100 нафар собиқадорон ва 
эҳтиёҷмандон дар асоси сарпарастӣ рӯзномаҳо ройгон дода 
шуданд. 
Бо мақсади дастгирии сиёсати оқилонаи Президенти 

мамлакат, тарғиби он, саривақт ба мардум расонидани 
корҳои таърихие, ки дар вилоят амалӣ мегарданд, инъико-
си қарор ва фармонҳои муҳиме, ки барои ояндаи дурахшони 
Ватан ва беҳбудии рӯзгори мардум иҷро мешаванд, ошкоро 
ва холисона баён намудани нуқсонҳои ҷомеа як қатор ло-
иҳаҳои махсус ва корҳо амалӣ гардиданд.

Аз ҷумла, таҳти рукнҳои “Муносибат”, “Баёзи дӯстӣ”, 
мақолаҳои гуногун дар бораи корҳое, ки дар мамлакатамон 
амалӣ мегарданд, ташаббус ва пешниҳодҳои мардум, ма-
водҳои тарғибкунандаи ҳамҷиҳатии байнимиллӣ ва фарох-
дилӣ рӯйи чопро диданд. 

Чопи мунтазами саҳифаҳои махсуси рӯзнома “Қабулхонаи 
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халқ”, “Шукрона”, “Омӯзгор”, “Зангўла”, “Мадади Сино”, “Ҳус-
норо”, “Гулбоғи адаб”, “Ҷавонӣ” ба роҳ монда шуд. 

Дар назди таҳририят “Мактаби маҳорати журналисто-
ни ҷавон” аз нав таъсис ёфт. 12 нафар ҷавонон дар ин мак-
таб соҳиби донишҳои назариву амалии рӯзноманигорӣ гар-
дида, сертификат гирифтанд ва рӯзномаи махсуси 
“Навқалам”-ро чоп карданд. Ҳоло аксарияти онҳо дар соҳаи 
матбуот фаъолият пеш мебаранд.
Таҳти рукни «Китобхонаи «Овози Самарқанд» аз нав 

чопи китобҳо ба роҳ монда шуд ва аввалин китоб бо номи 
“Саодати дӯстӣ” (дастҷамъи намунаҳои тарҷумаи шеър-
ҳои шоирони муосири адабиёти ӯзбек) рӯйи чопро дид. 
Комёбии муҳимтарини рӯзнома дар тӯли фаъолияти 

сисола соҳиби ҷоизаи озмуни байналмилалии XIII миллии 
«Олтин қалам» («Қалами тиллоӣ»)  гардидани он мебошад. 
Соли 2018 ҷамоаи рӯзнома дар ин озмун иштирок карда, ба-
рои гузоштани саҳми арзанда дар инъикос намудани ис-
лоҳотҳое, ки дар соҳаҳои гуногун амалӣ мегарданд ва тарғи-
би дӯстиву ҳамҷиҳатии миллатҳо аз рӯйи равияи “Беҳта-
рин маводи журналистӣ дар матбуоти даврӣ” ҷой 
гирифтанд.

Кормандони рӯзномаи “Овози Самарқанд” ба таври мун-
тазам дар озмуни  “Энг улуғ, энг азиз!” иштирок карда, ҷой-
ҳои фахриро сазовор мегарданд. Аз ҷумла, соли 2018 дар оз-
муни  “Энг улуғ, энг азиз!” аз рӯйи самти “Асарҳои бадеии 
шоиру нависандагон”  бо китоби “Саодати дӯстӣ” иштирок 
карда, ҷойи дуввумро сазовор гардиданд.
Дар анҷоми сол бо мақсади тараннуми тараққиёти 

имрӯзаи Ватан, имконият ва дастовардҳо, шукуфоии 
шаҳри қадимаву ҳамешаҷавони Самарқанд озмуни «Сайқали 
Замин» гузаронида шуд. Дар он ғолибон аз рӯйи самтҳои 
«Шеъри беҳтарин» ва «Ҳикояи беҳтарин»  муайян гардида, 
дар аввали соли 2019 мукофотонида шуданд.

Боз яке аз воқеоти муҳими ҳаёти рӯзнома дар соли 2018, 
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дар назди рӯзнома бо ёрии сарпарастон фаъолияти шабакаи 
иҷтимоӣ ва торномаи ovozi.uz ба роҳ монда шуд.

Соли 2019 аҳли меҳнатдӯсти таҳририят анъанаи чопи 
китобҳоро давом дода, таҳти рукни «Китобхонаи «Овози 
Самарқанд» китобҳои “Айнишиносӣ дар Самарқанд” – “Са-
марқандда Айнийшунослик” бо ҳамкории Музей-мамнӯъ-
гоҳи давлатии Самарқанд ва маҷмӯаи насрнависон бо номи 
“30 гуфтор аз сӣ тор”-ро дар ҳамкории Маркази миллию 
мадании тоҷикон ва тоҷикзабонони Самарқанд чоп кар-
данд. 

Таҳти сарварии Президенти мамлакат ба масъалаҳои 
таъмин сохтани ҳамдилӣ ва ошкоргӯии байнимиллӣ дар 
ҷомеа, мустаҳкам намудани муҳити дӯстӣ, тарбияи ҷаво-
нон дар рӯҳи муҳаббат ва садоқат ба Ватан, эҳтиром ба 
арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ, ривоҷ додани робитаҳои 
маданиву маърифатӣ бо кишварҳои хориҷӣ эътибори 
алоҳида дода мешавад ва ин ҳама дар сатҳи сиёсати дав-
латӣ қарор дорад. Бо ташаббуси ҳокими вилоят Э.Турдимов 
аз тарафи ҳокимияти вилоят бо мақсади мустаҳкам кар-
дани пойгоҳи моддию техникии таҳририят пешкаш гарди-
дани таҷҳизоти корӣ, технологияҳои ахборӣ-коммуникат-
сиони нави 180 миллион сӯмина ва тақдим гардидани 
мошинаи хизматӣ самараи ҳамин сиёсати оқилона аст. 

Моҳи сентябри соли ҷорӣ дар маҷмӯаи варзишии «Афро-
сиёб»-и шаҳри Самарқанд бо мақсади таъмини иҷрои яке аз 
панҷ ташаббуси муҳими аз тарафи сарвари давлат пеш-
ниҳодгардида, ки ба масоили фароҳам овардани шароити 
зарурӣ барои тарбияи ҷисмонии ҷавонон, намоён кардани 
қобилияти варзишии онҳо равона карда шудааст, бо ташаб-
буси рӯзнома ба муносибати 30-солагии ташкил гардидани 
“Овози Самарқанд” ва Рӯзи муаллим ва мураббиён аз рӯи 
навъи фудокан каратэ-дои варзиш турнири ҷумҳуриявӣ 
гузаронида шуд. Дар он беш аз 300 нафар варзишгарони ҷа-
вони мамлакат иштирок карданд.
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Ғайр аз ин, бо ҳамкории рӯзнома, Садорати хонаву ҷой 
ва хизматрасонии коммуналии вилоят ва Шӯрои вилоятии 
Иттифоқи ҷавонони Ӯзбекистон дар доираи аксияи «Ҳаё-
татро шукуфон кун!» марафони пиёдагардии экологӣ гуза-
ронида шуд. 

Имрӯзҳо муштариёни рӯзнома хабар ва мақолаҳоеро, ки 
аз ҷониби рӯзноманигорони ботаҷриба Бахтиёр Ҷумъаев, 
Тошқул Азимзода, Зоҳир Ҳасанзода, Раҳматулло Шарифзода,  
Толиб Юнусзода, Ҷамшед Обидов, Фозил Шукуров, Дилрабо 
Насимова, Наврӯз Бобоаҳмадов, Фаридун Юлдошев, Ситора 
Раҳмонбердиева, Ҳошимҷон Қучқоров, Умед Фарҳодзода ва 
дигарон таҳия карда шудаанд, мутолиа мекунанд. 

Бояд гуфт, ки “Овози Самарқанд” ба минбари тарбияи 
маънавияти ҷавонон табдил ёфта, дар он мақолаҳои до-
нишҷӯёни муассисаҳои таълими олии вилоят, ки одамро ба 
мулоҳиза намудан, бедорфикрӣ водор месозанд, нашр ме-
гардад. 

Чанде пеш дар бораи таҷлили 30-солагии таъсиси рӯзно-
маи «Овози Самарқанд» қарори ҳокими вилоят қабул гардид.

Бояд гуфт, ки истиқболи 30-умин солгарди таъсиси рӯз-
нома тадбири маъмулӣ нест. Мақсад аз таҷлили он барра-
сии таърихи сисола, бурду бохти таҳририят, тарғиби 
рӯзнома байни мардум, боз ҳам маъруф ва маҳбубтари ҳа-
магон кардани “Овози Самарқанд” мебошад.

30-юмин солгарди таъсиси «Овози Самарқанд» бо ҳамко-
рии муассиси рӯзнома, шуъбаи вилоятии Иттиҳоди эҷодии 
журналистони Ӯзбекистон, садорати ахбор ва коммуникатси-
яи оммавии вилоят ва ҳайати таҳририя 15-уми январ дар то-
лори Донишгоҳи давлатии Самарқанд ҷашн гирифта шуд.

Дар ин ҳамоиш ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов, ваки-
лони ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамоатӣ, кормандони воси-
таҳои ахбори омма, собиқадорони соҳа, муштариёни нашрия 
ва донишҷӯёни муассисаҳои таълими олӣ ҳузур дош танд.

“Овози Самарқанд” тӯли ин муддат чун оинаи таърих, 
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урфу одат, инъикосгари ҳаёти ҷомеа баҳри мардум хидмат 
кард ва ҳоло ин ҷаридаро на танҳо дар Самарқанд, балки ба 
воситаи интернету шакли электронӣ берун аз он, дар 
кишварҳои хориҷӣ низ бо шавқу завқ мутолиа мекунанд. 
Нисбат ба мақола ва гузоришҳое, ки дар рӯзнома интишор 
мегарданд, бефарқ нестанд ва фикру мулоҳизаҳои худро 
баён мекунанд. 

“Овози Самарқанд” рамзи барҷастаи муносибати некӯ 
ба забон, урфу одатҳои халқиятҳо ва миллатҳои дигари 
мамлакат мебошад, ки дар ҳудуди он зиндагӣ мекунанд  ва 
он ҷовидон минбари дӯстии байни халқҳои тоҷику ӯзбек 
хоҳад монд.

Дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии таъсиси рӯзномаи 
дӯстдоштаамон ба тамоми шахсоне, ки то имрӯз бо ҷамо-
аи таҳририят ҳамкорӣ доштанд, ҳамдаму ҳамроҳ буданд 
ва ҳамеша дар дил меҳри «Овози Самарқанд» баҳри тарғибу 
ташвиқи ин оинаи фарҳанги бузург заҳмат кашидаанд, 
изҳори миннатдорӣ менамоем. 

Таҳририяти «Овози Самарқанд». 
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«Муаллим ва муҳаррир  
ду дасти миллатанд».

Саидризо АЛИЗОДА

Аз дафтари Аз дафтари 
хотироти хотироти 
кормандонкормандон
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ШУМОРАИ НАХУСТИНИ РӮЗНОМА ЧӢ 

ТАВР НАШР ШУДА БУД?

Аслиддин ҚАМАРЗОДА,  
корманди шоистаи фарҳанги Ҷумҳурияти Ўзбекистон 

Соли оянда ба таъсису нашри шумораи нахустини рўзно-
маи «Овози Самарқанд» расо сӣ сол мешавад. Дафтари хо-
тироти худро варақ мезанаму орзуҳои самарқандиён барои 
бунёди рўзномаи вилоятии тоҷикӣ ва таърихи он пеши на-
зар ҷилвагар мешаванд.

Инак, ба муносибати тайёрӣ ва гузаронидани ҷашнвораи 
сисолагии рўзнома таърихи интишори шумораи аввалини 
рўзномаи «Овози Самарқанд»-ро навиштам. Баробари ҳа-
мин, ёде кардан аз таърихи талошҳо барои рушду камоли 
воситаҳои ахбори оммавии тоҷикӣ дар Самарқанд лозим до-
ниста шуд.

Таърихи бунёди нахустин рўзнома ва маҷаллаҳои тоҷикӣ 
бо Самарқанд марбут буда, ҳанўз дар нахустин рўзномаҳои 
ибтидои асри ХХ-и дар Самарқанд нашршуда, аз қабили «Са-
марқанд», «Оина» мақола ва хабарҳои тоҷикӣ нашр мешу-
данд. Сонитар, нахустин ҳафтавори тоҷикии «Шўълаи инқи-
лоб» низ соли 1919 бо саъю эҳтимоми донишманди 
маорифпарвар Саидризо Ализода дар Самарқанд интишор 
ёфта, оғози нашри рўзномаи «Овози тоҷик» низ соли 1924 
дар Самарқанд ба вуқўъ пайваста буд.

Мунтазам чоп шудани ин нашрияҳо ва дар байни мардум 
нуфуз пайдо кардани онҳо дар Самарқанд барои таъсис на-
мудани рўзномаи тоҷикии вилоятӣ заминаи мусоид овард 
ва мо мунтазам барои таъсиси чунин рўзнома ба Маскав ва 
Тошканд муроҷиат мекардем.

Дар ин кор аз равшанфикрони Самарқанд Арбобони хиз-
матнишондодаи илми Ўзбекистон Раҳим Муқимов, Акбар 
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Аҳтамов, Ботурхон Валихоҷаев, Карим Саидов, донишман-
дони маъруф Абдусалом Саидҷонов, Хуршед Самеъбоев, Нас-
риддин Шарофов, Рауф Маъруфӣ, омўзгорон Тўрабек Искан-
дарӣ, Соҳиба Рамазонова, адибон Акбар Пирӯзӣ, Салим 
Кенҷа, Зоҳир Ҳасанзода кормандони идораҳои ҳизб Фаррух 
Ҳошимов, Пӯлод Абдураҳмонов, Мустафоқул Ғаниев, Акрам 
Худойқулов, Ҳоҷиқул Худойқулов, Носир Ёқубов, Нўъмон 
Маҳмудов, Муқимҷон Орифӣ, Латифҷон Раҳимов ва боз чан-
де дигарон низ ҳисса мегузоштанд.
Моҳи сентябри соли 1989 хабаре омад, ки аз сари соли 

нави 1990 дар Самарқанд рўзномае ба забони тоҷикӣ нашр 
мешавад.

7-уми октябри соли 1989 моро ба Кумитаи вилоятии ҳизб 
даъват карданд. Ҳамроҳи Акбар Пирўзӣ (шодравон) дар со-
ати таъиншуда ба он ҷой омадем. Гуфтанд, ки андаке мун-
тазир бояд шуд. Ҳоло Пленум рафта истодааст ва баъди он 
худи сарвари Ҷумҳурияти Ўзбекистон (он вақт Котиби Яку-
ми Кумитаи Марказии ҳизби коммунистии Ўзбекистон) Ис-
лом Каримов бо мо мулоқот мекунад. Ва ҳамин тавр ҳам шуд. 
Баъди Пленум Ислом Каримов бо ҳамроҳии котиби дуюми 
Комитети Марказии ҳизби коммунистии Ўзбекистон Ефи-
мов ва котиби аввали кумитаи вилоятии ҳизб Пўлод Абду-
раҳмонов, ки ҳамон рўз ба ин вазифа таъин шуда буд, моро 
қабул карда, оиди муаммоҳои фарҳангию маърифии тоҷи-
кони Самарқанд, ки мо дар мактубамон навишта будем, му-
лоқот карданд ва гуфтанд, ки ҳамаи ин муаммоҳо пасу пеш 
ҳал мешаванд. Дар навбати аввал, нашри рўзнома ба миён 
гузошта шуд ва гуфтанд, ки ин масъала ҳоло омўхта шуда 
истодааст ва бояд мусбӣ ҳал шавад. Минбаъд мо доир ба му-
аммоҳои дигар ба роҳбари вилоят Пўлод Маҷидович Абду-
раҳмонов муроҷиат карданамон мумкин аст…
Баъди ду рўз сарвари вилоят, марди фозилу дурандеш 

Пўлод Абдураҳмонов моро назди худ даъват карда, доир ба 
ҳалли муаммоҳои тоҷикони Самарқанд сўҳбат кард. Вай 
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гуфт, ки барои таъсиси рўзнома иҷозат мешавад ва мо бояд 
аз паи муайян намудани номи рўзнома ва интихоби корман-
дони он шавем. Мо гуфтем, ки номи рўзнома «Овози Са-
марқанд» мешавад ва кормандони эҷодӣ ҳам тахминан му-
айян шудаанд. Бо маслиҳати сарвари вилоят теъдоди 
кормандони рўзномаҳои дигари вилоятиро бо миқдори ма-
ошашон муайян карда, баъди ду -се рўз рўйихати номзадҳо-
ро ба он кас пешкаш кардем. Миқдори обуначиён тақрибан 
дар атрофи 15 ҳазор бо нишон додани мавзеъҳои тоҷикни-
шини вилоят, паҳнкунандагони матбуот дар он ҷойҳо муай-
ян гардид.

Ҳамин лоиҳа омўхта шуд.
Ниҳоят, 27-уми декабр таъҷилан устодони донишгоҳ Шав-

кат Шукуров, Солеҳ Ҳалимов, Малик Адашев ва маро ба идо-
раи сарвари вилоят даъват карданд.

Сарвари вилоят ба мо гуфт, ки барои таъсиси рўзномаи 
вилоятии тоҷикӣ иҷозат шудааст ва мо нусхаи нишонавии 
онро бояд дар ҳамин як -ду рўз тайёр карда, то якуми январ 
аз нашр барорем. Вай инро гуфту роҳбарии ин корро ба зим-
маи ҷонишинаш Акрам Худойқулов гузошт. Пас мо ҳама ба 
дафтари кории сардори Садорати матбуоти вилоят Ғайбул-
ло Ашўров рафтем. Вай барои ҷойи кор як хона ҷудо кард ва 
мо, ҷамъомадагон вазифаҳоро байни худ тақсим кардем. 
Маслиҳат шуд, ки ба ин кор Салим Кенҷа ва Акбар Пирўзи-
ро ҳам ҷалб намоем. Лекин масъулияти асосӣ ба дўши ка-
мина гузошта шуд.

Мавзўъҳоро муайян карда, ба ҳозирон супоришҳоро до-
дем. Мувофиқи қарордод ҳама бояд маводи заруриро пагоҳ 
саҳарӣ ба идораи Ғ.Ашўров меовард. Ва дар ин ҷой онро аз 
назар гузаронида, пас барои таҳрир ба ман медоданду ман 
ба нашр омода мекардам. Бо супориши сарвари вилоят маро 
се рўз аз кори донишгоҳ озод карданд.

Таъсиси рўзнома ва супоридани вазифаи ниҳоят масъу-
лиятнок маро ба ваҷд овард. Хеле шоду хурсанд будам. Ҳа-



18

  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

моно аз пайи таҳияи маводи рўзнома, кашидани тарҳи он 
шудам (зеро то ин вақт чанд шумораи рӯзномаи «Боғиша-
мол» ва саҳифаҳои нахустини тоҷикии «Шарқ тонги»-ро ба-
роварда, дар ин кор то андозае таҷриба доштам).

Рўзи дигар дар соати ваъдагӣ ба идораи Ғ. Ашўров ома-
дам. Баъди фурсате аввал Салим Кенҷа, сонӣ Акбар Пирўзӣ, 
баъд Малик Адашев, Шавкат Шукуров, Солеҳ Ҳалимов пайи 
ҳам маводи супоридашударо оварданд, сипас Б. Нектолеев 
ҳам омаду як маводи хурдакакро дода рафт.
Ниҳоят, тамоми маводи ҷамъшударо ба хона бурда, 

таҳрир ва мошиннавис карда, баъд аз назари «сензура»-и Ғ. 
Ашўров гузаронидем. Вай ба идораи «Шарқ тонги» тилфон 
карда гуфт, ки маводи рўзномаи навро бояд ҳуруфчинӣ ку-
нанд. Ба директори матбаа Г. Нурматова тилфон карда гуфт, 
ки рўзномаи навро ҳар чи тезтар чоп карда диҳад.

Аз ҷиддияти кор чунин ба назар мерасид, ки таъсиси рўз-
нома бо фармони сарвари Ўзбекистон Ислом Каримов сурат 
гирифта, нашри шумораи аввали он таҳти эътибори ҳуку-
мат буд.

Ман ба идораи «Шарқ тонги», ки он вақт бинои он дар 
деҳаи Хоҷа Аҳрори Валӣ – дар рў ба рўйи масҷиду мадраса 
қарор дошт, рафтам. Муҳаррири рўзнома Насриддин Зай-
ниев маро хуш пазируфта, бо таъсиси рўзномаи нав табрик 
кард ва ҳуруфчин Аҳрорқул Ҳамроқуловро ба утоқи корияш 
даъват карда, ба ў фармуд, ки маводи рўзномаи навро ҳар чи 
зудтар чида, ба матбааи вилоятӣ расонад. (Он вақтҳо маво-
ди рўзномаҳо бо усули фотонабор ба тасмаи махсус ҳуруф-
чинӣ шуда, баъд аз тасмаи махсус ба плёнка кўчонида, си-
пас баъди боз чандин ҷараёни техникӣ ба дастгоҳи чопӣ 
дода мешуд…) Аҳрорқул, ки аз орзумандони рўзнома буд, бо 
як шавқу ҳавсалаи хоса тамоми шаб маводи рўзномаро чида, 
субҳи содиқ ба мо расонид. Кор акнун дар матбаа бо Ко-
милҷон Ашўрзода авҷ гирифт. Ў маводи рўзномаро ҷо ба ҷо 
карда, саҳифабандӣ мекард ва боз ким чӣ хел корҳои тех-
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никӣ, ки дар боло зикр кардем, ба зиммаи ў буданд. Ман бо 
вай паҳлу ба паҳлу истода, ҳар як маводро гаштаю баргашта 
аз назар мегузаронидам.

Ҳамин тавр, дар давоми ду рўз аз матбаа набаромада кор 
кардем. Шаби 29-уми декабр ҳаво сахт хунук шуд. Соатҳои 
9-и бегоҳӣ аз нисф зиёди корро ба итмом расонида, аз мат-
баа баромадем. Рӯзи дигар ман аз пагоҳӣ дар матбаа дар 
паҳлӯи Комил Ашўрзода будам. Дертар Малик Адашев ва 
сонӣ Салим Кенҷа ҳам омаданд. Дўсти мо, Рауф Маъруфӣ, 
ки яке аз тарафдорони таъсиси рўзнома дар Самарқанд буд, 
омада аз аҳволи мо хабар гирифт.
Дар нимаи дуюми рўз нусхаи нишонавии «Овози Са-

марқанд» омодаи нашр шуд. Тамоми маводи он, имзоҳои 
зери мақолаҳоро дида баромадем. Акнун онро бояд ба мо-
шини чоп гиранд. Танҳо ҷойи «Муҳаррир» холӣ буд. Қарор 
дода будем, ки шумораи нахустин бе имзои муҳаррир, бо 
ишораи «Ҳайати таҳририя» аз чоп барояд. Лекин ҳамин дам 
ба матбаа Б. Шермуҳаммадов (яке аз ходимони шўъбаи иде-
ологияи қўмитаи вилоятии ҳизб) даромада омад. Ў гуфт, ки 
бояд шумораи нахустин бо имзои муҳаррир барояд. Зеро 
масъ улият ба гардани ўст ва минбаъд тамоми хараҷу мараҷи 
рўзномаро ҳам вай ба дўши худ гирад. Ва ў аз кисабағали худ 
матни дар фотонабор чидашудаи «Муҳаррир Н. Остонақу-
лов»-ро бароварда, ба саҳифабанд Комил Ашўрзода дод, ки 
ба ҷойи «Ҳайати таҳририя» онро гузорад…

Ҳамин тавр, худи ҳамон рўзи 30-юми декабри соли 1990 
соати 17:30 дақиқа нусхаи якуми «Овози Самарқанд» аз мо-
шинаи чоп баромад, ки он нусхаро ҳамчун маҳсули орзуҳои 
чандинсола ва меҳнати чандшабонарўза, чун гавҳараки 
чашм маҳфуз медоштам. (Ҳамин нусхаро дар арафаи бист-
солагии ҷашнвораи рўзнома ба осорхонаи «Овози Са-
марқанд» тақдим карда будам). Дар ҳошияи ҳар як маводи 
он аз ҷониби кӣ таҳия шудани он мавод қайд карда 
шудааст…
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Нусхаи нишона, ки бо теъдоди 5000 нусха чоп шуда буд, 
дар як-ду рўз ба зудӣ паҳн шуд ва қариб аксар расонаҳои ах-
бори оммавии Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар ин бора хаба-
ру мақолаҳоро бо акси саҳифаи аввали рўзнома чоп карданд, 
тавассути телевизон намоиш доданд.

Дар давоми чанд моҳ аз тамоми маҳалҳои тоҷикнишини 
Ўзбекистон – Сурхондарё ва Қашқадарё, Бухоро ва Навоӣ, 
Ҷиззах ва Сирдарё, Тошканд ва Намангону Фарғона, аз Хуҷан-
ду Истаравшан, аз Душанбею Панҷакент, аз Хатлону Қўрғон-
теппа нисбати нашри рўзномаи «Овози Самарқанд» таб-
рикҳо омаданд. Эҷодкорон инчунин шеъру дархостҳои худро 
мефиристоданд, ки қариб аксари онҳо дар шумораҳои мин-
баъдаи рўзнома пасу пеш чоп шуданд.

Ниҳоят, аз 1-уми феврали соли 1990 нашри мунтазами рўз-
нома ба роҳ монда шуд.

Барои зиёд шудани адади муштариён ба деҳаҳои дурдас-
ти тоҷикнишин мерафтем, бо роҳбарони мактабу ташки-
лотҳо, ки дар он ҷой тоҷикону тоҷикзабонон бисёр буданд, 
барои обуна гуфтугузор мекардем.

Вале оҳиста-оҳиста теъдоди нашри рўзнома кам шудан 
гирифт ва ниҳоят, дар охири солҳои 90-ум бинобар ба худ-
таъминкунии иқтисодӣ гузаштан рўзномаи «Овози Са-
марқанд» рўй бар муфлисӣ ниҳод ва қариб буд, ки фаъоли-
яти худро боздорад. Сармуҳаррир ба нафақа баромад ва ба 
ҷойи ў ҷавони корчаллон ва тадбиркор Ғафурҷон Маҳмудов-
ро, ки то ин вақт дар факултети филологияи тоҷики Дониш-
гоҳи давлатии Самарқанд кор мекард, сармуҳаррир таъин 
карданд…

«Овози Самарқанд» беш аз даҳ сол таҳти сарварии ў ин-
тишор гардид ва дар ин муддат теъдоди нашри рўзнома, об-
рўю нуфузи вай боло рафта, аз мактаби эҷодии «Овози Са-
марқанд» чанд тан рўзноманигорон баҳраманд гардиданд.
Дар ин кор бунёди саҳифа ва замимаҳои «Овози Са-

марқанд» ҳамчун «Муғҷа», «Омўзгор», «Бозор», «Футбол», 
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«Шифо», «Бибихонум», «Самарқанднома» ва ғайра аз 
омилҳои асосӣ ба шумор мераванд.

Бо саъю эҳтимоми ин сарвари кордон соли 2000 даҳсола-
гии интишори рўзнома хеле мутантан гузаронида шуд.

Баъди нобаҳангом аз олам чашм пўшидани ин ҷавонмар-
ди серғайрат ба ҷойи вай яке аз рўзноманигорони дар қўраи 
«Овози Самарқанд» пухтарасида - Озодҷон Хидиров сар-
муҳаррир таъйин шуд ва чанд сол барои рушду нумўи ин 
рўзнома кўшиши зиёде ба харҷ дод.
Ҳоло сармуҳаррири «Овози Самарқанд» олими ҷавон, 

шоир ва рўзноманигор Баҳодур Раҳмон мебошад, ки таҳти 
сарварии ў як зумра рўзноманигорони ҷавон ба камол раси-
да истодаанд ва ояндаи матбуоти тоҷики вилоят дар дасти 
онҳост.

Имрӯзҳо «Овози Самарқанд»-ро на танҳо дар вилоят, бал-
ки дар беруни он низ мехонанд ва муштариёни он қариб дар 
аксар вилоятҳои Ўзбекистон ҳастанд.

Интишори саҳифа ва шумораҳои якҷоя бо рўзномаҳои ви-
лояти Суғд ва шаҳри Панҷакенти Тоҷикистон, мавод барои 
«Овози тоҷик», ҳамкорӣ бо телевизиони Самарқанд, нашри 
китобҳо аз силсилаи «Китобхонаи «Овози Самарқанд» ва ғай-
ра, тайёр кардани ходимон-рўзноманигорон барои рўзно-
маҳои дигар – ин ҳама аз кору зиндагӣ ва тадбиркорию эҷод-
кории кормандони «Овози Самарқанд» аст.

Барои шароиту имкониятҳое, ки оиди мунтазам ва сари 
вақт, дар ҳаҷми рўзномаҳои ҷумҳурӣ, рангаву хушсифат ва 
дар коғази хуб нашр шудани рўзнома муҳайё шудааст, ба 
Президенти Ўзбекистон, Сарвари соҳибмаърифати кишва-
рамон Шавкат Мирзиёев, ҳокимияти вилояти Самарқанд 
сипосгузорӣ менамоем.

Алъон «Овози Самарқанд» ҳамчун минбари маърифату 
маънавият ва фарҳангу адаб ба мардум хидмат менамояд ва 
сиёсати оқилонаи Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзи-
ёевро дар ҳамаи соҳаҳои зиндагӣ, рушди маорифу маънави-
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ят, тандурустии мардум, ободии шаҳру деҳот, ғамхорӣ дар 
ҳаққи кўдакону пиронсолон ва ғайра ба мардум 
мерасонад.

Аҳли адаби Самарқанд дар Хона-музейи  
устод Садриддин Айнӣ.
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ҲАМНАФАСИ ЗАМОН

Ғафурҷон МАҲМУДОВ,  
собиқ сармуҳаррири рӯзномаи

«Овози Самарқанд»

Зиёдтар аз даҳ сол аст, ки рӯзномаи «Овози Самарқанд» - 
нашрияи Шӯрои намояндагони халқ ва ҳокимияти вилояти 
Самарқанд мунтазам нашр гардида, муштариёни худро бо 
ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву адабии вилоят 
ошно мегардонад.

Бале, расо даҳ сол муқаддам аз ин – дар арафаи Истиқло-
ли Ӯзбекистон бо саъю эҳтимоми як зумра равшанфикрону 
маърифатпешагони Самарқанди бостонӣ, якуми январи 
соли 1990 нахустшумораи «Овози Самарқанд» рӯйи чопро 
дида буд, ки он рӯзҳо шодиву хурсандии тоҷикону тоҷикза-
бонони вилоятро ҳадду каноре набуд ва ҳатто бархе аз шои-
рони тоҷик ба ин муносибат шеърҳо ҳам офаридаву бисёре 
аз дӯстон номаҳои табрикӣ низ ирсол намуда буданд.
Гарчанд нашри шумораҳои нахустини рӯзнома чандон 

осон набуд, лекин бархе аз фидоиёни маърифату фарҳанг 
ҳамчун Нор Остонзода, Адаш Истад, рӯзноманигорони вар-
зида Бахтиёр Ҷумъа, Ӯктам Иброҳим, Хурсанд Ҷумъа ба идо-
раи «Овози Самарқанд» ба кор омадаву дар атрофи худ Ак-
бар Пирӯзӣ, Тошқул Азимзода, Шавкати Музаффар, Гулчеҳра 
Ҳалимова, Мирсафо Камолӣ, Раҳматулло Шарифзода ва ди-
гаронро ҷалб кардаву ба кори пурмазмуну дар сари вақт 
нашр шудани ҳар як шумораи рӯзнома хидматҳои босазо 
карданд. Мутаассифона, бо сабабҳои гуногун, баъзе аз ин 
эҷодкорон дар солҳои гуногун аз кор рафтанду муддатҳо 
ҷойи онҳо холӣ монд ва кор ба ҷое расид, ки адади мушта-
риёни рӯзнома низ кам гардид.

Имрӯзҳо рӯзномаи «Овози Самарқанд» аз нав қувват ги-
рифта, боз муштариёни зиёде пайдо кардаву маҳбуби хонан-
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дагон мегардад. Бо камоли мамнуният метавон гуфт, ки 
акнун «Овози Самарқанд» яке аз беҳтарин рӯзномаҳои ви-
лоятӣ гардидааст.

Бояд иқрор шуд, ки барои чунин рушду камол пайдо кар-
дани рӯзнома пеш аз ҳама эътибори ҳокими вилояти Са-
марқанд Эркин Маҳмудович Рӯзиев сазовори таваҷҷӯҳ аст.
Ҳоло барои кормандон шароити мусоиди кору эҷод 

муҳайё шудааст ва то андозае ҳифзи иҷтимоии онҳо низ таъ-
мин гардидааст. Дар натиҷа, рӯзнома боз рангину пурмаз-
мун гардидаву адади муштариён ва инчунин сафи хабарни-
горони ҷамоатӣ низ афзудааст.

Бо саъю эҳтимоми кормандони рӯзнома дар бисёр муас-
сисаҳои таълимӣ, корхонаву ҷамоаҳои меҳнатӣ вохӯриҳои 
рӯ ба рӯ бо хонандагон, ҳар гуна озмунҳо бо сарпарастии рӯз-
нома созмон дода шуд, ки боиси эътибор пайдо кардани рӯз-
нома байни хонандагони гуногун гардид.
Пайваста бо ин барои пурмазмуну хонданӣ гардидани 

рӯзнома ходимони заҳматкаши он, ки хушбахтона, ҳоло 
сафи онҳо аз ҳисоби як зумра ҷавонони соҳибистеъдоду пу-
румед таҳким ёфтааст, хидматҳои калон доранд. Дар паҳлӯи 
рӯзноманигорони соҳибтаҷриба Ҳазрат Сабоҳӣ ва Тошқул 
Азимзодаву Шавкати Музаффар ва «писари рӯзнома» Озод 
Ҳамидзода як зумра истеъдодҳои ҷавон ҳамчун Шӯҳрати Ҳу-
сейн, Дилрабо Насимӣ, Рустами Даврон, Манзила Маҳму-
диву Шаҳнозаи Маҳмуддухт, Зариф Абдуллоев, Тоҷиддин Ни-
ёзов, Лолаҳо, Муборак Содиқова, Мунираву Гулчеҳра, 
Дилафрӯз ва дигарон ҷамъ омада, беҳтарин анъанаҳои рӯз-
номанигории аҷдодро, ки хушбахтона, он ҳам солҳои 10-ум 
ва 20-уми қарни мо дар Самарқанд рух додааст, идома ме-
диҳанд. Дар ин ҷода онҳо аз устодони соҳибтаҷриба Болта 
Ортиқзода, Аслиддин Қамарзода, Адаш Истад, Акбари 
Усмон, Салим Кенҷа, Акбар Пирӯзӣ, Гулчеҳра Ҳалимова, 
Ирода Акрамова, Зоҳир Ҳасанзода, Бахтиёри Ҷумъа, Абду-
салом Самадов, Раҳим Мавлон, Маҳбуба Неъматзода ва ди-
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гарон маслиҳатҳои муфид мегиранд.
Маҳз бо ташаббуси ҳамин кормандони заҳматкаш дигар-

гуниҳое, ки тавассути истиқлоли Ӯзбекистон дар ҳаёти 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ рух медиҳанд, инъикоси 
худро меёбанд. Мувофиқи талабу дархости хонандагони рӯз-
нома замимаҳои хосаи он низ рӯйи чопро мебинанд. Аз ҷум-
ла, «Муғҷа», «Омӯзгор», «Бибихонум», «Бозор», «Шифо», 
«Футбол», «Дамас» барин замимаҳое, ки ҳар кадоме моҳе як-
ду бор нашр мешаванд, мухлисону ниёзмандони худро пай-
до карданду хонандагон ҳар як шумораи навбатии ин зами-
маҳоро низ ҳамчун «Овози Самарқанд» муштоқона 
мунтазиранд.

«Овози Самарқанд» ҳамчун тарғибгари дӯстиву ваҳдати 
халқҳо, васлгари наслҳо, паёмдиҳандаи рӯйдоду навгониҳо, 
минбари фарҳангу маърифат хидматҳои хосае дорад. Дар 
ин ҷода низ тавассути «Овози Самарқанд» пешкаши хонан-
дагон гардонидани мақолаҳои масъалагузори Болта Ортиқ-
зода, очеркҳои Аслиддин Қамарзода, Зоҳир Ҳасанзода, ашъ-
ори Салим Кенҷа, Акбар Пирӯзӣ, Ҳамроқул Даврон, Нормурод 
Каримзода, Хоҷа, Шаҳзода, Дилшода, Саодат Ализода ва ди-
гарон сазовори таваҷҷӯҳанд.

Ҷолиби диққат аст, ки «Овози Самарқанд» бо ҳамкорони 
шӯъбаҳои маорифи халқи ноҳияҳои гуногуни вилоят дар 
мактабҳои таълими умумӣ, литсейҳо, хонаҳои эҷодии бача-
гону наврасон ҳар гуна озмунҳо, анҷуманҳои хосаи фарҳан-
гиву маънавӣ созмон медиҳад. Дар ин бобат тадбирҳое, ки 
дар Маркази эҷодии наврасону мактабиёни ноҳияи Са-
марқанд бахшида ба эҷодиёти Ҷомиву Навоӣ, Хайёму Сино 
ва дигар бузургони Иронзамин гузаронида шуд, дер гоҳ аз 
хотири иштирокдорони он нахоҳад рафт, зеро дар урфият 
мегӯянд, ки «тӯҳфа қимат набошад ҳам, эътибор қадр 
дорад». 
Рӯзномаи «Овози Самарқанд» аз силсилаи «Дар арзҳои 

дӯстӣ» низ суханрониҳои ҷолиби диққати дӯстонамонро аз 
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ҳар гӯшаву канори олам пешкаши муштариёни худ 
мегардонад.

Маълуматон аст, ки ба қарибӣ Раисҷумҳури Ӯзбекистон 
Ислом Каримов ба пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе 
сафари расмӣ намуд. Бар асоси дастури ҳамин сафари расмӣ 
бо намояндагони рӯшанфикрони Тоҷикистон мулоқот кар-
да, дар боби ваҳдату дӯстии ду халқи аз азал бо ҳам ёру ба-
родар суханронӣ кард. Хотирнишон бояд кард, ки ҳанӯз чанд 
рӯз пеш аз ин сафари расмӣ рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
таҳти рукни «Дар арзҳои дӯстӣ» суханронии раиси вилояти 
Ленинобод Қ.Қосимовро нашр карда буд, ки он ҷо низ сухан 
асосан аз ваҳдату дӯстии ду халқ мерафт.

Ҳамин тур бо қаноатмандии комил метавон гуфт, ки рӯз-
номаи «Овози Самарқанд» ҳамнафаси замон буда, бо давр 
баробар қадам мезанад ва дар ин рӯзи саид – Рӯзи иди касбии 
кормандони воситаҳои ахбори умум мо ба ҳамаи муштари-
ёни он сиҳатмандӣ, бахту саодат ва комёбиҳо таманно 
дорем.

(«Овози Самарқанд», 24-уми июни соли 2000, № 51-52)
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ОРЗУҲОИ «ОВОЗИЁН» 
ё ки «Овози Cамарқанд - ба ҳар як хонадон»

Тошқул АЗИМЗОДА

Баъди таъсиси рӯзномаи «Овози Самарқанд», ки пас аз 
интизории тӯлонии беш аз нимасра насиби самарқандиён 
шуд, нахустшумораи он (рӯзи 1-уми январи соли 1990) чоп 
шуд ва аз 1-уми феврали ҳамон сол ба таври доимӣ нашр 
мешавад.

Табиист, ки дар оғози кор душвориҳои ташкилӣ буданд. 
Ҳайати таҳрири рӯзномаи навтаъсис низ норасоиҳое чун 
набудани хонаҳои корӣ, мизу курсиҳо, мошинкаҳои чопӣ, 
фотоаппарат, таҷриба ва амсоли онҳоро аз сар гузаронданд. 
Вале кормандони аввалин,  дилсӯзону мухбирони ҷамоатӣ 
ва мухлисони рӯзнома сарфи назар аз чунин душвориҳо ба-
рои саривақт чоп шудани рӯзнома, ташкили обуна ва афзу-
дани сафи муштариён пайваста фидокорона заҳмат мека-
шиданд. Дар дил орзуҳое аз қабили хуб шудани шароити 
кору эҷод, ба дараҷаи дигар рӯзномаҳои вилоятӣ расидани 
фаъолияти «Овози Самарқанд», пешрафти эҷодии корман-
дон, ғолиби озмунҳо шудани онҳо, ба кор омадани рӯзнома-
нигорони касбӣ, амалӣ шудани шиори «Овози Самарқанд – 
ба ҳар як хонадон»-ро мепарвариданд.

Бо ғамхориҳои муассиси рӯзнома – Шӯрои намояндаго-
ни халқ ва ҳокимияти вилояти Самарқанд, дилсӯзону ҳоми-
ёни рӯзнома шароити кори ҳайати таҳрир бо гузашти солҳо 
хуб шуд, онҳо таҷриба андӯхта беҳтару хубтар навиштанд, 
сазовори мукофот ва ғолиби озмунҳо шуданд. Адади нашри 
рӯзнома ҳам афзуд. Дар ёд дорам, ки соле он қариб ба 18 ҳа-
зор нусха расида буд.

Дар байни озмунҳое, ки кормандони рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» ғолиб шудаанд ва мукофотҳое, ки журналистону 
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ҳайати таҳрири рӯзнома гирифтаанд, бо сарварии муҳарри-
ри рӯзнома Баҳодур Раҳмонов сазовори Ҷоизаи озмуни бай-
налмилалии XIII-уми миллии «Олтин қалам» («Қалами тил-
лоӣ) шудани «Овози Самарқанд» ҳамаи кормандони 
пешинаву имрӯза, муштариёну мухлисон ва кормандони 
дигар нашрияву ВАО вилоятиро хурсанд кард. Он рамзан 
баҳо ба заҳмати бисёрсолаи аҳли «Овози Самарқанд» гӯем, 
айни ҳақиқат мешавад.
Зиёда аз ин чопи китобҳо зери рукни «Аз китобхонаи 

«Овози Самарқанд» низ падидаи наве дар фаъолияти ҳайа-
ти таҳрири рӯзнома буд. Хонандагон китобҳои «Саодати 
дӯстӣ», «Самарқандда Айнишунослик - Айнишиносӣ дар Са-
марқанд» (дар ҳамкорӣ бо Музей-мамнӯъгоҳи давлатии Са-
марқанд) ва ғайраро хуш пазируфтанд. Хулоса, бо гузашти 
солҳо орзуҳои «овозиён» як-як ҷомаи амал пӯшиданд. Ҳа-
маи ин нишонаи ғамхории пайвастаи муассиси «Овози Са-
марқанд» ба рӯзнома, онро вассофи дӯстӣ донистани акса-
рияти мардуми вилояти Самарқанд буд.

Масъалаи мошини хизматӣ низ ҳал шуд. Вале ғамхорие, 
ки дар ду соли охир нисбати «Овози Самарқанд» карда шуд, 
зиёда аз чашмдошт гардид. Бо ташаббуси ҳокими вилоят 
Э.Турдимов барои беҳдошти пойгоҳи моддиву техникии рӯз-
нома аз буҷет 180 миллион сӯм доданд. Ҳоло ҳар рӯзнома-
нигор ва блогер, мухлису ҳомии рӯзнома ва меҳмоне, ки 
бори аввал ба Хонаи матбуоти вилоят медарояд, бемуҳобот 
ба шароити кору эҷодии журналистони рӯзнома бо ҳавас 
менигарад. 

Фикри Шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсор Сафиева, ки 
ба қарибӣ меҳмони таҳририяти рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» шуда буд, исботи ин гуфтаҳо шуда метавонад. 
«Ман солҳо рӯзноманигор будам, дар идораи бисёр нашри-
яҳои даврӣ шудаам, вале шароити хуберо, ки рӯзномаи «Ово-
зи Самарқанд» дорад, надида будам…»

Дар дастовардҳои солҳои охири «Овози Самарқанд» фаъ-
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олияти бо қатъияти сармуҳаррири рӯзнома Баҳодур Раҳмо-
нов калон аст ва онро бояд қайд кард. 
Мо дар соли ҷашнӣ амалӣ шудани боз як орзуямонро 

чашм дошт будем, вале шиори «Овози Самарқанд - ба ҳар хо-
надон» имсол ҳам дар ҳаёт пурра татбиқ нашуд.

Ҳайати таҳрири рӯзнома, муассиси он, дилсӯзону мухли-
сони «Овози Самарқанд» сӣ сол боз дар мавсими обуна ба 
рӯзномаи дӯстдоштаамон дастҷамъона навиштани са-
марқандиёнро интизор мешаванд, вале ин ният ҳеҷ ки ҷо-
маи амал пӯшад. Дар ин бора таи ин солҳо беш аз пеш ме-
нависем, ташвиқот мекунем, вале обуна табъи дил 
намешавад. Набояд фаромӯш кард, ки ба рӯзнома пеш аз 
ҳама худи тоҷикону тоҷикзабонон алоқаманданд, бинобар 
ин, аввало онҳо ба рӯзномаи худ бояд обуна шаванд.
Мувофиқи маълумоти садорати омор (статистика) дар 

вилояти Самарқанд 287615 нафар тоҷикон зиндагӣ мекарда-
анд. Агар дар як хонадон ба ҳисоби миёна 5 нафар бошад, 
57523 хонавода мешавад. Агар аз ҳар даҳ хонадони самарқан-
диён яктояш ба «Овози Самарқанд» обуна шавад, адади 
нашри рӯзнома 5752-то ташкил мекунад. Ғайр аз ин, дар ви-
лоят шумораи тоҷикзабонон низ кам нестанд. Хулоса, мо 
ноумед намешавем. Умед ба фардо, ба ояндаи нек мебан-
дем, то ки ин нияти ягона низ ҷомаи амал пӯшад.
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БА РАНГИ ГУНБАДҲОИ НИЛГУН

Ҳазрат САБОҲӢ,  
номзади илми санъатшиносӣ

Ман ба дидану варақ задани аввалин шумораи рӯзномаи 
«Овози Самарқанд», ки ба ранги кабуд, ба ранги гумбадҳои 
нилгуни шаҳри бостонӣ чоп шуда буд ва аз он, ки рӯзномаи 
вилоятии тоҷикӣ пас аз даҳсолаҳо арзи вуҷуд кардааст, эҳ-
соси хушбахтӣ менамудам.

Камина аз он сарафроз будам, ки бо тақозои сарнавишт 
аз соли 1994 то соли 2000 ба таври қарордодӣ дар идораи рӯз-
номаи «Овози Самарқанд» иҷрои вазифа намудам ва дар 
таҳияву нашри он, аз ҷумла дар таҳияи шуморае, ки ба бист-
солагии таъсиси нашрия ихтисос дошт, саҳм мегузоштам. 
Дар ин давр мушарраф шудам, ки бо муҳаррирони он Нор 
Остонзода, Ғафурҷон Маҳмудов, кормандони идора – рӯзно-
манигор ва нависандаи маъруф Адаш Истад, рассоми машҳу-
ру чирадаст Даврон Сафозода, нависанда Бахтиёр Ҷумъа, 
шоир ва тарҷумон Акбар Пирӯзӣ, хабарнигорони варзида 
Ӯктам Иброҳим, Тошқул Азимзода, Шавкати Баҳром, Мир-
сафо Камолӣ, шоир ва рӯзноманигор Асадулло Исмоилзода 
ва дигарон аз наздик ҳамкорӣ намоям. Ба ман кор бо рӯзно-
манигорони ҷавону бомаҳорат Озод Ҳамидзода, Шӯҳрати 
Ҳусейн, Дилрабо Насимӣ, Дилшода Ҳазратқулиён, му-
саҳҳеҳону ҳуруфчинҳои нуктадону масъулиятшинос Гул-
чеҳра Ҳалимӣ, Шоистахон Аббосова, Лола Раҳимӣ, Мастура 
Султонӣ, Муборак Содиқӣ шодиафрозу шавқангез буду бои-
си ифтихор ва қаноатмандӣ аз заҳматҳои эшон.

Солҳои кор дар «Овози Самарқанд» барои худам низ аз на-
зари фаъолияти эҷодӣ бобаракат буд. Бо чанде аз рӯзномаҳои 
мактабиён ҳамкорӣ доштам. Маҷмӯаҳои навиштаҳои шои-
рони хушзавқ Нормурод Каримзода, Хоҷа, Шаҳзода, Шакар 
Деҳқон ва дигаронро барои табъу нашр омода сохтам. Бо су-
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пориши Вазорати таълими халқи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон 
барои шогирдони синфҳои 2, 3 ва 4-и мактабҳои тоҷикӣ «Ки-
тоби хониш» мураттаб намудам, ки аз соли 2001 дар нашри-
ёти «Ӯзбекистон» (Тошканд) ҳамасола интишор мешавад. Бо 
ҳамкорӣ ва ҳимояи Азиз Юнусзода ва Ҷамол Сироҷиддини 
Хумӣ (мудири собиқ нашриёти «Суғдиён») тадвин ва нашри 
девонҳои Хубии Самарқандӣ («Авроқи носӯхта») ва Вофии 
Самарқандӣ («Армуғон»)-ро анҷом додем ва равони ин шо-
ирони муҳоҷирро, ки аз ҷумлаи намояндагони адабиёти гу-
зашта будаанд, шод кардем. Бо эҳтимоми Муқимҷон Орифӣ 
– набераи Ориф Гулханӣ ашъори адиби мазкурро ба дасти 
чоп супоридем.

Чопи «Панднома»-и Хоҷа Абӯмансури Мотурудӣ ва «Сама-
рия»-и Абӯтоҳирхӯҷаи Самарқандӣ дар саҳифаҳои «Овози Са-
марқанд» аз ҳадяҳои мо ба хонандагони арҷманди рӯзнома 
буд. Ҳамчунин онҳоро бо тамоми шеъру қитъаҳои таърихии 
масҷиду мадрасаҳои Самарқанд, ки ба забони модарии мо сабт 
шудаанд, таҳти рукни «Ашъори масоҷид» ошно кардем.
Ҳайати эҷодии рӯзномаи «Овози Самарқанд» ҳайате 

хастагинопазир, пуркор ва заҳматкаш аст. Инак, он бо кӯ-
шиши пурсамару заҳмати боровар «Овози Самарқанд»-ро 
гӯётару шевотару баландтар намуда, мақому мавқеи онро 
дар байни расонаҳою нашрияҳо мустаҳкаму устувор нигаҳ 
медорад. Ҳайати ҷӯяндаю пӯяндаи рӯзномаро бо сиюмин 
солгарди таъсиси нашрия аз замири дил табрик менамоям. 
Ба ҳамкорони собиқи худ барои самимияту садоқаташон та-
шаккури беандоза иброз медорам, чунончӣ шоире 
фармудааст:

То ин дили моилшуда хомӯш нагардад,
Некии шумо ҳеҷ фаромӯш нагардад.
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ИНЪИКОСГАРИ ҲАЁТИ ПУРҶӮШ

Адҳам ҲАЙИТОВ,
журналист 

Ҳар боре ки ба Хонаи матбуотии бароям қадрдон медаро-
ям, аз укохонҳои навбатдор рӯзнома мегирам, дар байни 
онҳо албатта, «Овози Самарқанд» ҳам мешавад. Рӯзномаро 
аз назар мегузаронам. Мақолаҳои барои ҳама зарурро ёфта 
мехонам. Аз онҳо завқ мегирам. Мақола, хабар ва навго-
ниҳои чопшуда аз якдигар мароқноканд ва нафаси рӯзро ба 
қалбам мерасонанд. Интихоби суратҳо, ҷогузории маводҳо, 
хусусан суханварӣ дар матнҳо ва маҳорати ёфта гуфтани 
фикр сайкал ёфтааст.

Дар ёдам ҳаст, ки аз ин сӣ сол қабл рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» чӣ гуна таъсис шуда буд ва аъзои таҳририят чӣ та-
риқ дар мавриди нашрияи нав бо як азму иродаи устувор 
кор мекарданд. Гуфтанӣ ҳастам, ки рӯзнома дар пеши чаш-
монамон тавлид шуд. Дар он айём ба овози ҳақиқии халқ 
табдил додани рӯзнома, бедор кардани меҳри хонандагон 
ва эътимоди онҳо осон набуд. Кам будани эҷодкорони моҳир, 
дар сурати мавҷуд будани мутахассисон ҳам, баъзан даст-
кӯтоҳӣ ҳис карда мешуд, аз ҷониби муассисон дар бархе аз 
мавридҳо ба рӯзнома камтаваҷҷӯҳӣ зоҳир мегардид. Ин гуна 
беэътиборӣ баъзан ба пешрафти кори ҳайати таҳририят мо-
неъ мешуд. Ба ибораи дигар, ҳайати таҳририят на танҳо шу-
мораҳои аввали рӯзнома, балки солҳои тӯлонӣ ҳам аробаи 
нашри онро базӯр кашола мекарданд. Ин гуна ҳол дар ҳаёти 
ҳайати нашрияҳои дигар низ рӯй медоданд.

Бо вуҷуди ин, ман мехоҳам, ки заҳмати рӯзноманигори 
варзида Нор Остонзодаро, ки муҳаррири аввалини рӯзнома 
буданд, алоҳида қайд кунам. Устод Остонзода ба рӯзнома 
ҳафт сол сарварӣ карда, барои гуногун кардани мазмуни он 
ва зиёд кардани теъдоди хонандагони рӯзнома талош ме-
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карданд. Баъдан ба рӯзнома номзади фанҳои суханшиносӣ 
Ғафурҷон Маҳмудов сардабир таъин шуданд, бо он кас ман 
дӯсти наздик ва ҳамақида будам. Ин фард дар хонадони бо-
маърифате тарбия ёфта буд. Аз ин боис ӯ муваффақ шуд, ки 
рӯзнома аз лиҳози ғоявию бадеӣ ва сиёсӣ рушд кунад. Дар 
муддати кӯтоҳ «Овози Самарқанд» роҳи худро ёфт, пеш рафт 
ва теъдоди муштариён афзуд. Рӯзнома ба маънои комил ба 
овози ҷарангдори халқ мубаддал гашт. Ғафурҷон Маҳмудов 
дар байни аҳли илм ҳамчун тадқиқгари ҷунбиши ҷадидӣ 
шинохта шудааст. Ба ёд меорам, ки дар соли 2006 дар як рӯз 
ман бо Маҳмудов сазовори мукофоти давлатӣ шуда будем. 
Дар он рӯз мо ҳар ду акс гирифтем. Ба ин акс нигоҳ мекуна-
му рӯҳи он ҳампешаам дар хаёлам бедор мешавад.

Ҷоиз аст, ки дар бораи Озодҷон Хидиров (Ҳамидзода) чанд 
сухан гӯям. Ӯ дар таҳририяти рӯзнома ба камол расидааст, 
аз ин рӯ қаламаш тез буд. Ин ҳампешаи мо шахси хоксор ва 
дили соф дошт. Дар рӯзнома шаш сол сардабир буд. Ӯ роҳи 
устодони пешинаи худро идома дод. Танҳо аҳли қалам ва 
рӯзноманигорон медонанд, ки чопи ҳар шумораи рӯзнома 
аз кас чӣ қадар заҳмат ва масъулият тақозо мекунад. Озодҷон 
Ҳамидзода ин бори гаронро ба дӯш бардошта буд ва муто-
биқи истеъдоди худ заҳмат кашид.

Рӯзноманигорӣ аслан амали пурзаҳмат аст. Журналист 
бояд рӯҳи замонро ҳис кунад, бо ҷомеа ҳамнафас бошад, 
ташвишу дарди муштариёнро баён кунад. Дар акси ҳол рӯз-
нома аз варақи оддӣ фарқ намекунад. Аз ин боис кори рӯз-
номанигориро бо кори ба сӯзан чоҳ кандан монанд меку-
нанд. Ман бо хушҳолӣ қайд мекунам, ки рӯзномаи «Овози 
Самарқанд» имрӯз дар ин ҷодаи душвор бо қадамҳои усту-
вор равон аст. Баҳодур Раҳмонов ду сол пеш аз ин дар рӯз-
нома сардабир таъин шуд. Сардабири нав роҳи пурмасъули-
яти пешиниёни худро давом дода, кӯшиш дорад, ки кору 
мӯҳтавиёти рӯзнома боз беҳтар шавад. Ин ҷавон дорои ун-
вони илмии доктори илми фалсафа дар риштаи фалсафа 
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буда, дар муддати кӯтоҳ ба хубтар шудани сифати рӯзнома 
саҳми худро гузошт. Ҳис карда мешавад, ки дар рӯзнома дар 
солҳои охир дар мазмуну мӯҳтавои он тағйироти муҳим ба 
вуҷуд омадааст. «Қадри зарро заргар медонад» мегӯянд. 
Танҳо аҳли қалам медонанд, ки дар рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» навгонӣ ва тағйирот афзудаанд. Матолиби рӯзно-
ма ҷолиб, хонданӣ ва гуногунмавзӯъ гардиданд. Аз ин сабаб 
ман аз шумораҳои нахустини рӯзнома, ки бо имзои Баҳодур 
Раҳмонов чоп мешуданд, ӯро муборакбод мекардам.

Сардабири нав дар навбати худ аз дигар журналистони 
ботаҷриба маслиҳатҳо мепурсид ва дар муддати кӯтоҳ рӯз-
номаро ба як солномаи дурахшон табдил дод. Дигаргуна шу-
данаш ҳам мумкин нест. Зеро Баҳодур қабл аз ба кори таҳри-
рият омадан ҳам як шахси донишманд ва пухтакор шинохта 
шуда буд. Сардабири нав дар риштаҳои гуногуни илму 
фарҳанг кор карда, маҳорати хешро афзун намуд. Ӯ дар 
нашрияҳои хурду калон кор карда, суннату амали Ғафурҷон 
барин соҳибқаламони боистеъдодро давом дода, кӯшиш ме-
кунад, ки онро такмил диҳад. Ин майлу рағбат ва ибтикори 
амал рӯзномаи «Овози Самарқанд»-ро бо шак лу қиёфаи то-
заи имрӯза зоҳир мекунанд. Аҳли ҳайати таҳририят бошад, 
бо сарвари донишманд ва пуркори худ ҳамраъй ва ҳамбаста-
анд. Бинобар ин, вақте ки рӯзномаро ба дастам мегирам, 
онро рӯякӣ не, балки бо шавқу алоқамандии калон ва бо ҳу-
зуру ҳаловат мутолиа мекунам, аз он ғизои маънавӣ меги-
рам. Ҷашн муборак, «Овози Самарқанд»!
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Зоҳир ҲАСАНЗОДА

Ҳар гоҳ, ки ба идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд” оям, 
вуҷудамро  беихтиёр ҳиссу ҳаяҷони аҷибе фаро гирифта, та-
бъам болида мегардад. Зеро бо талоши равшанфикрону за-
бондӯстон, ки дар сафи онҳо ман ҳам будам, нашрияи мазкур 
таъсис шуд ва ба минбари озоди тоҷикони Самарқанди бостон 
табдил ёфт. Воқеан, солҳои дароз дар дил орзу доштам, ки 
доир ба таърихи басо ҳассосу тақдирсоз, роҳи ниҳоят душво-
ру пурпечутоб, санҷишҳои сахту сангини рӯзнома, ки бо қа-
дами қатъӣ рисолати худро сарбаландона идома медиҳад, ма-
воде иншо намоям.

Сардабири рӯзнома Баҳодур Раҳмонов низ гоҳо хоҳиш ме-
кунад, ки хотироти хешро ба муносибати 30-солагии “Овози 
Самарқанд” иншо кунам. Ва порчае аз онро  пешкаши хонан-
дагон менамоем.

***
Ба идораи рӯзномаи “Шарқ тонги” (ҳоло “Гулобод тонги”) 

муҳаррири нав таъин шуду дере нагузашта “ситораҳоямон 
рост наомад”.

Дар оғози соли 2000-ум, ки тамоман бекор монда будам, но-
баҳангом тақ-тақи дарвоза шуд. Баромадам, рӯ ба рӯям муҳар-
рири нави рӯзномаи «Овози Самарқанд» Ғафурҷон Маҳмудов 
меистод. Бинобар расми хуби тоҷикон ба хона таклиф кардам, 
вале вай инкор карда, хоҳиш намуд, ки зуд либосҳоямро пӯ-
шида ба мошини сабукраваш нишинам.

То идораи рӯзнома тамоман дар бораи дигар чизҳо ҳарф 
зад. Вале ҳамин, ки дар утоқи кориаш ба курсии нарм нишаст, 
ба мақсад гузашт:

– Гап ҳамин, ҷӯраҷон, – ҷиддӣ гуфт ӯ, – аз ҳамин рӯз шумо 
ходими рӯзнома. Фақат як илтимос: минбаъд коратон 
навиштан.
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– О, одати шӯришгарӣ дорам-ку, мабодо ... – «камбудӣ»-и 
худро ошкор сохтам ба вай. 

– Хабардорам,– завқ карда хандид мусоҳибам, – аммо ил-
тимос, муваққатан одатҳои «бад»-и худро партофта, рӯ ба эҷод 
оваред. Теъдоди рӯзнома – 300 нусха. Агар он баста шавад, лаъ-
наташ ба шумо ҳам мерасад. Фаҳмидед?..

Аҳдномаи «сулҳу салоҳ» бастем ва фаъолияти ман ҳамчун 
мудири шӯъбаи маънавият оғоз ёфт. Бо салоҳдиди Ғафурҷон 
Маҳмудов ғайр аз очерку ҳикояҳо сӯгворнавис ҳам шудам. 
Зеро вай бо ҳар роҳ рӯзномаро тарғибу ташвиқ мекард. Таъ-
рихи ин паҳлуи эҷодиётам низ аҷиб аст. Дар утоқи кориам 
саргарми кор будам. Ғафурҷон омада гуфт, ки ҳозир ба як ҷо 
ҳар ду фотиҳахонӣ меравем. Дар як гӯшаи Самарқанд омадем, 
ки дар ду тарафи кӯча қариб сад нафар ҷомапӯш саф ороста, 
ба меҳмонон “марҳамат!” мегуфтанд. Ғафурҷон пеш-пеш, ман 
аз дунболаш ба таъзияхона ворид шудем. Домулло аз Қуръо-
ни карим оятҳо тиловат кард ва ба рӯҳи поки марҳум бахшид. 
Баъд ҳар ду баромада ба як марди тахминан ҳамсоли худ 
ҳамдардӣ изҳор кардем.

– Ана ин кас журналисти зӯр, – ногаҳон маро ба шахси му-
сибатзада муаррифӣ намуд вай, – фақат расми модаратон ло-
зим. Пагоҳ дар рӯзнома чоп карда меорем.

Он шахс ба кадоме ишорат кард, вай зуд акси занеро овард, 
ки дар сар қарси сафед дошт. Мардуми бисёр омада ба ӯ 
ҳамдардӣ изҳор мекарданд, ки ман ғайр аз исму насаби марҳ-
умро навиштан дигар ҳеҷ гуна маълумот гирифта натавонис-
там. Ва ноилоҷ ҳар ду боз бо мошини ӯ ба идора омадем.

– Зодаҷон (вай ҳамеша ба ман чунин навозишомез муроҷи-
ат мекард), ана акнун маҳорати худро намоиш дода таъҷилан 
чизе менависед ва ман дар саҳифа ҷойгир мекунам. Арабҳо 
мақол доранд: “Ал-ваъдау дайн”. Пагоҳӣ бо рӯзнома ба таъзи-
яхона меравем. 

Рости гап, маҷбур шудам аз “хаёлот”-и бадеӣ истифода бур-
да сӯгворӣ нависам.
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Устод Ҳазрат Сабоҳӣ ба иншои банда чашм давонда “шумо 
барои ба осиё об рехтан усто-ку” – гӯён бо табассуми малеҳ 
сӯям нигаристанд, – ин ҷо чӣ эҷод кардед?!

– Сӯгворӣ, – «аз нимкосаи таги коса» огоҳ сохтам ман, – су-
пориши муҳаррир.

Ҳазрат Сабоҳӣ “лабу лунҷи” онро ислоҳ кард, “ранда” зад ва 
ба дасти чоп дод. Рӯзи дигар ҳар ду бо дастовез – сад нусха рӯз-
нома ба таъзияхона омадем. Ана дар ҳамин ҷо шоҳиди чӣ тавр  
«овозадор» шудани «Овози Самарқанд» гардидам.

Соҳиби маърака, ки роҳбари корхонаи истеҳсоли машру-
бот буд, аз Ғафурҷон пурсид: “Аз мо чӣ хизмат?”.

– Дар арафаи иди Соли нав ана ин ходими мо бо шартнома 
ба назди ҳисобчии шумо меравад, – вай номаълумакак сӯям 
чашмак зад, – он тарафаш ба ҳиммати шумо ҳавола.

Аммо чашми сарҳисобчӣ  ба рақами “ҳаққи хизмат” афто-
ду дар ҳайрат монд.

– Барои як сӯгворӣ ҳамин қадар маблағ? – норозиёна нидо 
дод вай, – корхона муфлис мешавад-ку!

Сипас, ҳар ду назди роҳбари идора рафтем. Вай ҳарчанд аз 
ваъдааш дар хиҷолат буд, ноилоҷ ба ҳисобчӣ ишорат намуд, 
ки маблағ пардохта шавад. Воқеан, он маоши якмоҳаи тамо-
ми коргарон буд.

Ана ҳамин тавр дар рӯзнома жанри сӯгворӣ “роҳи сафед” 
гирифт.

Замима ва иловаҳо чоп шуда, ҳама соҳаро «забт»кунон теъ-
доди рӯзнома афзуд. Шароити кор ва рағбатноксозии ходимон 
беҳ гардид. Аммо мо мошин надоштем.

Солҳо гузаштанд. Кору чоп ва теъдоди рӯзнома ба роҳ аф-
тод. Аммо баъзе мушкилоти иқтисодӣ боқӣ мемонду ҳалли 
онҳо мушкил менамуд.

Дар кадом як ҷамъомади ҳокимият бидуни иҷозати муҳар-
рир аз ҷоям хестам ва ба ҳоким гуфтам, ки теъдоди «Овози Са-
марқанд» аз адади нашри «Зарафшон»-у «Самаркандский вест-
ник» дар якҷоягӣ зиёд аст, вале идораи мо мошин надорад. 
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Баъди чанд муддат рӯзномаи мо соҳиби «Дамас» гардид. 
Маъракаи интихобот ҷараён дошт. Номзадии муҳаррир ба 

Шӯрои намояндагони халқи вилоят пешбарӣ шуд. Мо ҳама 
хурсанд шудем, ки пас аз депутат интихоб шудани Ғафурҷон 
Маҳмудов бисёр масъалаҳо аз минбари баланд ҳалли худро 
хоҳанд ёфт. 

Мутассифона ӯ бо баъзе сабабҳо ба дарди бедаво печид ва 
оқибат вафот кард. Ва ҳоло ягона таскини дили ман ёдоварӣ 
аз ҳамкорӣ ва албатта, дидани фарзандони хушгуфтору 
хушрафтори шодравон Ғафурҷон аст.

Ёдаш ба хайр ва илоҳо, хонаи охираташ ободу пурнур бод!
***
Чанд муддат гузашту ба вазифаи муҳаррири рӯзнома ҷаво-

не, ки аз ходими оддӣ то дараҷаи котиби масъул расида буду 
лақаби «писари газета»-ро дошт, таъин гардид. Вай инсони 
дидадаро, ширинсухан, дилёб ва муҳимаш соҳиби қалами 
бурро буд, вале баъди чанд сол аз вазифа сабукдӯш шуд. 

***
Боз «Овози Самарқанд» бесармуҳаррир монд. Аҳволи рӯз-

нома бадтар гардид, даромад коҳиш ёфт, ходимон маош 
нагирифтанд. 
Дар лаҳзаҳои душвор устоди Донишгоҳи давлатии Са-

марқанд, доктори фалсафа Баҳодур Раҳмонов муҳаррир таъ-
ин шуд. Дар натиҷа даври душвор ба поён расид. Ба ҳар коре, 
ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад, гулдаста гардад, гуф-
таанд. Боиси таҳсин аст, ки ҳокими вилоят  марди адолатпе-
ша, фарҳангдӯст ва пайвандгари қавму миллатҳо мебошад, 
«бародарию баробарӣ», гуфта, соли ҷорӣ барои идораи «Ово-
зи Самарқанд» қариб 180 миллион сӯм маблағ ҷудо кард, ки аз 
ин алалхусус, ҷамоа ва муштариён сипосгузоранд.
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Дилрабо НАСИМӢ

Агар аз бачаи хурдсол пурсед, ки соҳиби кадом касб шу-
данист, вай дарҳол ҷавоб медиҳад: «Духтур мешавам!» Зеро 
ӯ ҳанӯз соҳибони дигар касбро намешиносад. Баъди мактаб-
равӣ ба касби омӯзгорӣ шавқманд мешавад…

Агар рӯзномаи «Овози Самарқанд» таъсис намеёфт, шояд 
дар интихоби касб саҳв мекардам. Ҳоло сарфарозам, ки зи-
ёда аз 22 сол сӯйи ин даргоҳ мешитобам. Идораи рӯзномаи 
«Овози Самарқанд» бароям муқаддасу азиз аст…

Соли 1990 дар синфи шашуми мактаби миёнаи рақами 
25-и ноҳияи Самарқанд таҳсил мегирифтам. Дар ҷамъома-
ди оғози ҳафта омӯзгорон эълон намуданд, ки дар Самарқанд 
рӯзномаи вилоятӣ ба забони модариамон ташкил шудааст.

– Дар рӯзнома хабару мақолаҳо аз ҳаёти Самарқанд ва са-
марқандиён ва асарҳои эҷодкорони самарқандӣ чоп меша-
вад, – гуфтанд директори мактабамон Раъно Камолова. – 
Хоҳишмандон метавонанд ба рӯзнома обуна шаванд. Боз як 
хушхабар, ба кори рӯзнома ду нафар эҷодкор – Тошқул Азим-
зода ва Юсуф Раҷабиро аз деҳаи Боғимайдон таклиф 
намудаанд.

Рӯзи дигар қариб ҳамаи ҳамсинфон ба рӯзнома обуна шу-
дем. Ба даст гирифтани шумораи нави «Овози Самарқанд» 
бароямон ид буд. Бесаброна ҳар шумораи онро интизорӣ ме-
кашидем. Маводи муаллифони бароямон ошноро хонда, 
завқ мебурдем. Орзу менамудам, ки боре журналистон Нор 
Остонзода, Хурсанд Ҷумъазода, Бахтиёри Ҷумъа, Адаш Ис-
тад, Ҳазрат Сабоҳӣ, Тоҳир Фаттоҳзода, Шавкати Баҳром, 
Мирсафо Камолӣ барин эҷодкоронро аз наздик бинам.

Аз ҳамон сол дар дилам нисбати ин касб меҳр пайдо шуд. 
Дар маҳфили «Навқаламон»-и Маркази эҷодии бачагон ва 
наврасони ноҳияи Самарқанд бо роҳбарии шоир Нормурод 
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Каримзода қадамҳои нахустини худро ба олами рӯзномани-
горӣ гузоштам. Ҳангоми машғулот Нормурод Каримзода 
моро ба идораҳои рӯзномаҳо ва радиову телевизион бурда, 
бо ҷараёни кори он шинос менамуданд. Шумораи аъзои маҳ-
фил то рафт зиёд мешуд. Маҳфили мазкур барои ба майдо-
ни адабиёт қадам гузоштани эҷодкорони наврас, аз қабили 
Озод Ҳамидзода, Саодат Алиева (Парисо), Раъно Облоқуло-
ва, Шаҳноза Содиқова, Умеда Ҳасанова, Санобар Рауфова ва 
дигарон саҳми босазо гузошт.

Пас аз хатми мактаб ҳуҷҷатҳоямро ба факултаи филоло-
гияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд супоридам. 
Афсӯс, ки бахти донишҷӯӣ насибам накард. Бо тавсияи устод, 
хостам дар мактаб ҳамчун сарвари бачагон (вожатий) фаъо-
лият намоям. Аммо аз сабаби набудани маълумоти олӣ ё ми-
ёнаи махсус маро ба кор қабул накарданд. Азбаски дар шӯъ-
баи радиошунавонии вилоят аз устод Абдурафиқ Сангинов 
чопи мошиннависиро омӯхта будам, дар Маркази эҷодиёти 
бачагон ва наврасони ноҳияи Самарқанд ҳамчун котиба ба 
кор қабул шудам. Баъдтар маро роҳбари маҳфили «Кишвар-
шиносӣ» таъин намуданд. Аз сабаби набудани маълумоти 
олӣ ба монеаҳо дучор гардида, дар ҳолати ногувор мемон-
дам. Дар дилам ҳаваси донишҷӯшавӣ бештар ҷой мегирифт. 
Соли дуюм ҳам донишҷӯ шуда натавонистам. Боз дар лаҳ-
заҳои душвори зиндагӣ «Овози Самарқанд» дастгирам шуд.

Дар шумораи навбатии рӯзнома эълонеро хондам, ки дар 
идораи рӯзнома дар вазифаи курер (хатбар) ҷавононро бар 
асоси санҷиш ба кор қабул карданианд. Моҳи майи соли 1996 
ҳамчун курер дар идораи «Овози Самарқанд» корро оғоз на-
мудам. Маводи дар мошинка чопшудаву аз назорати мухбир, 
мудири шӯъба, ҷонишини сармуҳаррир ва муҳаррир гуза-
штаро бо тавсияи котиби масъул ба матбаа (типография) ме-
бурдаму аз он ҷо нусхаи матни бо қӯрғошим чидашударо ме-
овардам. Рӯзи чопи рӯзнома серкор мешудам. Рӯзе 15-20 
маротиба равуо мекардам.
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– Рӯзноманигорро пояш мепояд, – мегуфтанд ҳамкорон. 
– Агар ин вазифаро босаброна иҷро кунед, дар оянда журна-
листи нағз мешавед.

– Ман дар донишгоҳ таҳсил гирифтаниам, – бо ифтихор 
гуфтам ман. – Албатта соҳиби маълумоти олӣ мешавам.

– Дар кори мо истеъдоду маҳорат дар ҷойи аввал аст, – 
иброз доштанд нависанда Адаш Истад. – Аксар соҳибмаълу-
мотон аз ӯҳдаи иҷрои кори рӯзнома намебароянд.

Хушбахтона, ҳамон сол донишҷӯйи шӯъбаи ғоибонаи фа-
култаи филологияи тоҷики ДДС гаштам. Ҳангоми иҷрои ва-
зифаи курерӣ дар вақтҳои холӣ аз устодони соҳа оиди на-
виштани мавод маслиҳат мепурсидам. Пас аз чанд муддат 
маро ба вазифаи мухбирӣ гузарониданд ва ба ҷонишини сар-
муҳаррир Хурсанд Ҷумъазода шогирд таъин карданд.

Борҳо ба танқиду сахтгириҳои устод Хурсанд Ҷумъазода 
дучор шудаам. Навиштаҳоямро аз сатили партовҳо гириф-
та, пинҳонӣ ашк мерехтаму боз аз пайи ислоҳи камбудиҳо 
мешудам. Маҳсули хомаамро дар саҳифаҳои рӯзнома дида, 
бо ғайрату илҳоми тоза ба кор дода мешудам.

Фаъолият дар «Овози Самарқанд» бароям китоби зинда-
гӣ аст. Ҳангоми мулоқот бо одамҳои гуногун барои худ са-
бақи зиндагӣ мегирам. Аз ин рӯ, дар оилаи тифоқ ва наму-
навӣ зиндагӣ дорам.

Дафтари хотираамро ҳар замон,
Мезанам аз нав такроран варақ.
Мисли он ки аз китоби зиндагӣ
Аз ҳамин дафтар ҳамегирам сабақ.

Ҳаёти худро бе «Овози Самарқанд» тасаввур карда наме-
тавонам. Ҳар сафар бо фикри тозае сӯяш мешитобам.
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РӮЗНОМА – ПЕШ АЗ ҲАМА МИНБАРИ 

ОМӮЗГОРОН

Ҷамшеди АСРОР,  
рузноманигор

Моҳи декабри соли 1989. Ман тобистони ҳамон сол бах-
ши тоҷикии факултаи филологияи ӯзбеку тоҷики Дониш-
гоҳи давлатии Самарқандро хатм намуда, ҳамчун омӯзгори 
фанни забони форсӣ дар мактаби таълими умумии рақами 
47 – и шаҳри Самарқанд фаъолият доштам. Он вақтҳо дар 
мактаби мазкур синфҳои тоҷикӣ зиёд буданд. Ба ҳамаи син-
фҳо забони форсӣ ҳамчун забони хориҷӣ омӯзонида мешуд. 
Ба чор синфи панҷум аз китоби «Алифбои забони форсӣ» – 
и Ҳилол Каримов сабақ медодам. Ман муаллими навкор бу-
даму барои дарсдиҳӣ донишам кофӣ набуд. Аз ин рӯ, муал-
лими пешсафи фанни забони форсии мактаб Дилбар 
Нуриддинова ба ман устодӣ мекарданд. Ман рӯзе якчанд ма-
ротиба назди он кас рафта, ҷойҳои аз китоб нафаҳмидаамро 
мепурсидам.

Охирҳои моҳи декабр ба утоқи он кас ворид шуда, оиди 
ҳарфи йои мақсура ҷиҳатҳои нафаҳмидаамро пурсида ги-
рифтам. Сипас, он кас гуфтанд:

– Аз навигариҳо хабар доред?
– Не. Чӣ хел навигариҳо мешудааст, мо ҳам фаҳмем, му-

аллима, – гуфтам ман дар ҷавоб.
– Дар вилоятамон рӯзномаи тоҷикӣ кушода мешудааст?
– Кай мебаромадааст?
– Худо хоҳад, шумораи аввалини рӯзнома рӯзҳои наздик 

чоп ва минбари мо – омӯзгорон ҳам мешавад. Аз саҳифаҳои 
он бо навигариҳои диёрамон шинос мешавем. Ба забони ху-
дамон шеъру ҳикоя ва ғайра чоп мешавад. Мо онро хонда, 
ғизои маънавӣ мегирем. Муваффақияту муаммоҳои худро 
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менависем.
Маълум буд, ки муаллима аз ин навигарӣ курта-курта 

гӯшт мегирифтанд. Дилбар-ойтӣ номаеро, ки аз номи омӯз-
горон навиштаанд, бо хушнудӣ хонда, ба дастам дода, илти-
мос намуданд, ки онро ба таҳририяти рӯзномаи навтаъсис 
бурда расонам. Дар нома сухан оиди аз чопи рӯзнома ба қа-
тори дигарон бисёр шод будани муаллимони мактабҳои таъ-
лими умумӣ, минбари онҳо шудани ин рӯзнома, воқеаи хо-
тирнишин шудани чопи аввалини он ва ғайра мерафт.

Мактубро ба таҳририят бурда додам. Онро хонда, дар лаби 
қабулкунанда (ба кӣ дода будам, аз ёдам баромадааст)-и мак-
туб табассуми хуш ҳувайдо гашта буд. Моҳи январи соли 
1990 дар шумораи аввалини рӯзнома навиштаҷоти муалли-
ма аз номи ҳар дуи мо чоп шуд. Муаллима шумораи аввали-
ни рӯзномаро дастрас намуданд. Он аз даст ба дасти муал-
лимон мегузашт. Аксари ҳамкасбонам маводи рӯзномаро 
хонда, хеле хурсанд шуда буданд. Ба ин воқеа ҳам аллакай 
қариб сӣ сол шудааст. Беҳуда намегӯянд, ки умри инсон мо-
нанди оби ҷӯй даргузар мебошад. Тақдир будааст, имрӯзҳо 
ман мухбири ин рӯзнома ҳастам.
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ЛИВОИ ИФТИХОР

Комил ҶӮРАЗОДА

Мардуми рӯйи ҷаҳон рӯзи 31-уми декабр – Соли нави ме-
лодиро пешвоз мегиранд. Ман ҳар сол зодрӯзи рӯзномаи 
маҳбуб «Овози Самарқанд» – ро низ ид мекунам. Ҳар бор 
саҳифаҳояшро варақ занам, ёди он солҳои гузашта, ёди ра-
фиқони дар идора заҳматкашида пеши чашм намоён меша-
вад. Таассуротҳои сафареро навишта, 3-юми январи соли 
1990 ба идораи рӯзномаи «Шарқ тонги» (ҳоло «Гулобод тон-
ги») бурдам. Масъулони саҳифаи тоҷикӣ Зоҳир Ҳасанзода 
ва Раҳим Мавлонӣ газетаи нилобӣ дар даст мутолиа мекар-
данд. Дар чашмонашон ашк ҳалқа зада болои рӯзнома меча-
кид. Гумон бурдам ягон сӯгвориеро хонда, оби дида мере-
занд. Баъди якчанд дақиқа Зоҳирака сурудеро замзамакунон 
дастафшону пойкӯбон ба рақс даромаданд. Боиси хурсан-
дии он касро сарфаҳм наравам ҳам, бо ишораашон пайравӣ 
кардам. Сипас, маро ба бар кашида: 

– Додарам, Соли нави 1990 бахосият омад. Рӯзномае, ки 
дер боз интизор будем, ба забони модариамон дар Самарқанд 
таъсис ёфт. 

– Ливои ифтихор, - гуфтанд Раҳимака рӯзномаро болои 
сар алвонҷ дода. – Гулбонги шодӣ зад ба атрофу акноф. Ги-
ряву хурсандии мо аз ҳамин сабаб. 

Котиби масъули газетаи «Шарқ тонги» Нормаҳмад Оли-
мов дар ҳамон лаҳзаҳои ҳаяҷонангез ба утоқ даромада, рӯз-
номаро аз назар гузаронида, бо таассуф гуфтанд: 

– Агар дар ҷавонии ман ин газета таъсис мегашт, дар фи-
лология тоҷикӣ мехондам. 

Ҳамон рӯз аввалин бор рӯзномаи бо ранги нилобие чу ос-
мони софи диёрро ба даст гирифтам. Ин дам вуҷуди маро 
ҳисси аҷибе фаро гирифт, ки ин ҳисси ифтихори миллӣ ва 
хурсандии бепоён буд. Рӯзи дигар аввал худам ва ёру дӯстон, 
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баъд ҳамдеҳагонро ба рӯзнома обуна кунонидам. 

ОЛАМАФРӮЗИ МИЛЛАТ 

Миёнаҳои феврали ҳамон сол ба идораи таҳририят ома-
дам. Дар тарафи чапи ошёнаи якум, пешгаҳи долон, ягона 
утоқи кории кормандони рӯзномаи «Овози Самарқанд» буд. 
Салом дода даромадам, ҳафт нафар саргарми кор буданд. 

Ҳамдеҳаҳоям Бахтиёр Ҷумъаев, Раҳим Мавлонов, Хурсанд 
Ҷумаъзодаро дида хурсанд шудам. Бахтиёрака ва Хурсанд-
ака ро дер боз мешинохтам. Калонсолон мегуфтанд, ки дар 
газетаҳои бонуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд. 
Мардум рафти сӯҳбат дар маъракаҳо он касро муҳокима 
мекарданд: 

– Рӯзномаи нави тоҷикӣ дар Самарқанд таъсис гашт, ко-
тиби масъул будааст. Барои пойдории забони модарӣ, ис-
тиқболи рӯзномаи тоҷикӣ мекӯшад. 

Бахтиёракаю Хурсандака ба коғази калони рӯйи миз тарҳи 
рӯзномаро мекашиданд. Мақоларо Хурсандака гирифта 
чашм давонданд. Чашмонашонро калон кушода: 
– Ҳамин ҳам мақола шуд? Фачу лач, факту далел кам, 

– гуфтанд. 
Дилам коҳид. Ба чашмонам об давр зад, ба долон барома-

дам. Бахтиёрака зуд аз оқибам баромада, дилбардорӣ карда, 
маслиҳатҳо доданд. 

Ба идора моҳе ду-се бор омада мерафтам. Бо аввалин ко-
тиби масъули рӯзнома Бахтиёр Ҷумъаев аз сабаби серкори-
ашон кам вомехӯрдем. Дертар боз як хонаи корӣ (ҳозира 
утоқи шӯъбаи эълонҳо) ба ихтиёри кормандон дода шуд. 
Чаҳор мизи корӣ ва якчанд курсӣ дошт. Омаду рафти мух-
лисони рӯзнома ба ин утоқ хеле бисёр буд. Меҳмонони ка-
лонсол оянд, ходимони идора курсии худро медоданд. Баъ-
зан ҳамроҳи Раҳимака ё Раҳматилло-муаллим ба ҷамоаҳои 
меҳнатӣ рафта, таҷрибаи онҳоро меомӯхтам. 
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Охири моҳи июли соли 1992 бо тавсияи Раҳимака ва Тош-
қул Азимов бо Ширин Амонов назди сармуҳаррир Нор Остон-
зода даромадем. 
– Муаллим, ба ҷоям коргар овардам, – хиҷолат кашида 

гуфтанд Ширинака. 
Остонзода бо диққат ва табассуми малеҳ ба ман нигоҳ 

карданд: 
– Ие, ин гурезпоро чӣ тавр розӣ кунондетон? Аз ин пеш 

ҳам ба кор даъват кардем, бо сад узру баҳона даст намедод. 
Як бор ҷастӣ, малахак, ду бор ҷастӣ, малахак, охир ба даст 
афтодӣ малахак, – гуфтанд бо зарофат. 

Маро ба вазифаи муҳаррири техникӣ қабул карданд. Дар 
давоми як моҳ Ширинака таҷрибаи худро омӯзониданд.  
Котибот бахши пурташвиши идора аст. Рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» ҳафтае се маротиба дар ҳаҷми А3 нашр мегардид. 
Ҳар як мавод аз шӯъба то ба дастгоҳи саҳифабандӣ омадан 
якчанд ҷараёнро мегузашт. Ба онҳое, ки хонандаи рӯзнома 
ҳастанд ва дар дохили он кор накардаанд, чунин метофт, ки 
наход баровардани рӯзномаи хурдакак мушкил бошад? Дар 
ҳақиқат мушкил буд. Мавод бисёр буд, ҳамаи онро котибаи 
зебою чирадаст Лола Раҳимова босаводона дар мошинкаи 
дастӣ тез чоп мекард. Мусаҳҳеҳони нуктадон Гулчеҳра Ҳа-
лимова, Шоиста Аббосова ва Мастура Султонова барои бе-
хато баромадани саҳифаҳо нури чашмони худро дареғ на-
медоштанд. Ҳар маводи супурдаи шӯъбаҳоро Хурсанд 
Ҷумъазода ва Нор Остонзода шахсан хонда таҳрир мекар-
данд. Маводҳоро аз муҳаррир ба котибот, аз котибот ба ҳу-
руфчин Шодмон Шамсиев мерасонидам ва аз ҳуруфчин тас-
маи махсусро гирифта, ба сехи нусхабардорӣ мебурдам. 
Рӯзҳои чопи рӯзнома серташвиш буд ва ба матбаа аз 30 ма-
ротиба зиёд равуо доштам. Нусхабардорон тасмаи шикоф-
дорро ба дастгоҳи дигар мегузарониданд, он ба плёнкаи мах-
сус сабт мегардид. Баъд Комил Ашӯрзода ё Умир Холматов 
дар хонаи торик бо таъсири падиддору зоҳир мекарданд. 
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Хеле бисёр буд кори саҳифабандон. Барои ба матбаа зудтар 
супоридани рӯзнома ба Умиру Ҳусейн Усмонов ёрӣ 
мерасонидам. 

Ширин Амонов ҷавонмарди ҳалиму фурӯтан ва камгапу 
ботамкин буданд. Пеши даромадгоҳи бино, дар сояҷой бо-
лои курсӣ нишаста, сархам бо қиёфаи ҳазин менишастанд. 
Зимни сӯҳбат андӯҳашонро пурсидам. 

– Дар ноҳияи Нурато волидони солдида дорам, ба онҳо 
меҳрубонӣ карданам лозим. Моҳонаам ба таъминоти оила 
ва иҷорапулӣ намерасад. Аз ноилоҷӣ мераваму аз редаксия 
дил канда наметавонам, – гуфтанд. 

Баъди аз кор рафтани Ширин Амонов дар котибот ману 
Ӯктамака мондем. Кори масъулиятнок ва серташвиш дошт 
котиби масъул. Ӯктамака инсони хушмуомилаи беозор буда, 
нақши ҳар шумораро бо зарофатгӯйӣ таҳия мекардем. Устод 
Фазлиддин Муҳаммадиевро бисёр ба хотир меоварданд. 

Идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд» ба мисли газетаҳои 
дигари вилоятӣ имконияти зиёди иқтисодиву молиявӣ на-
дошт, моҳона ҳам кам буд. Дар байни кормандоне, ки он вақт 
дар ин рӯзнома фаъолият мебурданд, шахсони ба беҳ карда-
ни шароити манзил эҳтиёҷманд бисёр буданд. Бо вуҷуди но-
расоиҳо ҳайати эҷодӣ ва техникии рӯзнома аҳлона, фидо-
корона фаъолият бурда, ба муваффақиятҳои назаррас соҳиб 
шуданд. Барои роҳи дурусту ростро пеш гирифтани рӯзно-
ма олимону адибон, муаллимону духтурон, коргарону деҳқо-
нон, фаъолони ҷамъиятӣ ва мухлисони софдил, мардуми 
равшанфикри самарқандӣ ба идора омада, донишу маҳорат, 
маслиҳату кӯмаки беғаразонаи худро дареғ намедоштанд. 
Мо ҷавонони навқалам аз сӯҳбатҳои ибратбахши фозилони 
давр Ботурхон Валихоҷаев, Раҳим Муқимов, Шавкат Шуку-
ров, Садрӣ Саъдиев, Болта Ортиқзода, Ҳаёт Неъмат, Салим 
Кенҷа, Нормурод Каримзода шарафёб гаштем.

Ботурхон Валихоҷаев дар бораи шахсиятҳои бузург таъ-
рихӣ навиштаҳои хешро тақдим мекарданд. Барои зебову 
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пурнақшу нигор баромадани рӯзнома саҳми мусаввири ши-
нохта Даврон Сафозода хеле калон буд. Тасвирҳои дилкашу 
диловезро бо хатти зебои настаълиқ зебу оро дода, расмҳои 
ҳазломез ва рукнҳои пуророишро барои рӯзнома таҳия ме-
карданд. Ҳар як фармоишу хоҳиши идораро беминнат, бе-
музд ва аз самими дил адо менамуданд.

Ранҷҳои дар сехи нусхабардорӣ кашида назди сехи қӯрғо-
шимӣ ҳалво будааст. Баъди ба чопи қӯрғошимӣ гузаштан 
заҳмату машаққат сар шуд. Рӯзнома чун пештара ороиш дода 
намешуд. Барои ислоҳи хато, ҳарф ё як нуқта лозим меомад 
ду -се сатрро иваз кунем. Аксар вақт баъди баста тайёр кар-
дани саҳифаҳо, сармуҳаррир иваз кардани маводро 
мефармуданд:

– Комил, ҳамту ина гирифта ба ин тараф, ин мақоларо ба 
ҷойи ин ғеҷонетон.

Осон набуд ин кор. Саҳифабандон ба охир расидани кор-
ро баҳона карда, ҳарфҳои дурушт мезаданд. Бо илтимосу ил-
тиҷо ё худамон бо як азоб иваз мекардем. Ӯктамака асабонӣ 
шуда мегуфтанд:

– Ғеҷон- ғеҷони муаллиматон ба дилам зад. Ҳар шумора 
ҳамин аҳвол.

Баъзан барои як маводи расмӣ саҳифаҳои якуму дуввумро 
вайрон намуда, аз нав мебастем. Ҳуруфчини дастгоҳи қӯрғо-
шимӣ Раъно Нарзиқулова баъди анҷоми кор ҳам «газетаи 
худамон» гуфта мададгор мешуд. Вақтҳои набудани Раъно-
апа Антонина Василевна, ҳамсари Абдураҳмон Ҷӯрабоеви 
чопгар ёрӣ медод. Навбатдорон дилтанг мешуданд. Ташви-
шу моҷаро ва гапшунавӣ дар сари котибот буд.

Миёнаҳои моҳи августи соли 1993 дар идора байни ҳам-
корон хабар паҳн шуд, ки нависандае ба кор меояд.

– Адаш Истад нависандаи бомаҳорат, ҳикояву қиссаҳои 
таърихӣ ва фантастикӣ навиштаанд. Ба идораи мо ба кор 
оянд, зӯр мешавад, – гуфтанд Тоҳир Ғаффоров. 

– Ба маоши ночизи мо розӣ намешавад, – эътироз баён 
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карданд Акбар Пирӯзӣ. – Ҷонишини сармуҳаррири газетаи 
бонуфузи «Адабиёт ва санъат»- и Тоҷикистон ба як рӯзномаи 
хурдакак меояд?

– Хурсанд Ҷумъазода одами кордон, бо гап ба мағзи пӯсту 
ҷони одам медарояд. Як навъ карда розӣ мекунонад, – дил-
пурона гуфтанд Тошқул Азимов. 

Дере нагузашта ба таҳририят марди ҳалиму хушодоб, бо-
фарҳангу қадбаланд Адашака ба кор омаданд. Баъди ҳамкор 
шудани Адашака вазъияти рӯҳии дохили идора қадре ран-
ги дигар гирифт. Мактаби эҷодии ҷавонон ташкил гардид. 
Муаллим вақт ҷудо карда, ба дафтари кории ҳамкорон ме-
даромаданд, барои навиштани мавод ва ҳикояҳо сидқиди-
лона маслиҳат ва ёрӣ мерасониданд. Ба навқаламон таъкид 
мекарданд:

– Агар болои касбияти ҳунар ва маҳорат кор карда истеъ-
доди худро сайқал надиҳед, ба дараҷаи ҳаваскор боқӣ 
мемонед.

Аз соли 1993 бо ташаббуси рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
ва Маркази эҷодии бачагон ва наврасони ноҳияи Самарқанд 
дар байни хонандагони мактабҳои тоҷикӣ озмуни «Шоҳно-
махонӣ» гузаронида шуд. 

Санъатшинос Ҳазрат Сабоҳӣ тобистони соли 1994 ба ҳай-
ати эҷодии рӯзнома ҳамроҳ шуда, моро фараҳманд гардони-
данд. Дар чаҳорум соли фаъолияти рӯзнома дар идора мақо-
ланависони одӣ не, балки нависандагони касбӣ ҷамъ 
омаданд. Рӯзнома бо вуҷуди норасоиҳо дар Самарқанди бо-
стонӣ муҳити адабии ҳақиқиро эҳё дод. Шеъру ҳикояҳои на-
вқаламони самарқандӣ ва шоиру нависандагони маъруфро 
сари вақт чоп мекард ва то имрӯз ин анъана давом дорад.

Рӯзнома то имрӯз бисёр вазъиятҳои шикастоварро паси 
сар кард. Дар душворӣ ва санҷишҳои вазнин, бо талошу му-
боризаҳо, бо маҳорати сармуҳаррирони собиқ шодравон Нор 
Остонзода, Ғафурҷон Маҳмудов, инчунин Озод Ҳамидзода 
мавқеи худро аз нав барқарор мекард. Ҳеҷ як меҳнату заҳ-
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мат беҳуда намемонад. Чунки имрӯз ҳам номҳои неки онҳо-
ро бо эҳтиром ба забон мегирем.

«ТИТАНИК»

Аввали тирамоҳи соли 2016 вазнин омад. Аввалин Прези-
денти мамлакат вафот кард. Болои ин мусибат бо баъзе са-
бабҳо таҳририяти «Овози Самарқанд» бесармуҳаррир монд. 
Дар чунин рӯзҳои вазнин Бахтиёр Ҷумъаев занг зада, маро 
ба утоқи кориашон даъват карданд.

– Аз як тараф бӯҳрони иқтисодӣ, аз тарафи дигар аз саба-
би бетарафиву бешарафии баъзе ҳамзабонон рӯзҳои мушки-
лу дилхарошро аз сар мегузаронем. Мавод намерасад, пойи 
мухлисон канда шуд, ба ёрии шумо ниёз дорем.

– Корҳои деҳқониву токпарварӣ дорам, мақолаҳо навишта 
мерасонам. Ба кори штатӣ эҷодкорони дипломдорро гиред, 
– гуфтам.
– Дипломдор бисёр, навишта натавонад чӣ мекунам? 

Панҷ нафарро таклиф кардам, бо узру баҳона розӣ нашуданд. 
Шумо, дастпарвари рӯзнома, наход имрӯз ба тақдири он бе-
фарқ бошед?

Як кунҷи диламро ташвиш ва изтироб фаро гирифт. То 
беҳбудии вазъият ба бемаош ёрӣ расонидан розӣ шудам. Ҳа-
мон вақт Бахтиёр Ҷумъаев дар дӯш иҷрокунандаи вазифаи 
сармуҳаррир, ҳам ҷонишин, ҳам котиби масъулро дошт анд. 
Кор бисёру имконият кам, бар замми ин ҷараёни интихобо-
ти Президенти Ӯзбекистон оғоз ёфт. Моҳи декабр дарди 
дили рӯзномаро доғи дил дониста рӯзноманигори собиқа-
дор Тошқул Азимзода бо таклифи Бахтиёрака баъди 2-3 моҳи 
ёрирасонӣ ба кор омаданд. Сол ба охир мерасид, аз ҷиҳати 
иқтисодӣ тангдастӣ мекашидем. Корхонаву ташкилотҳои 
обунашуда пули обунаро намедоданд. Бахтиёр Ҷумъаев ба-
рои барқарории молиявӣ якчанд ходимонро ихтисор кар-
данд. Ҳайати эҷодиву техникии рӯзнома мардона бе маош, 



51

ҳар як сӯмеро, ки аз эълону реклама, табрику мақолаҳои 
тиҷоратӣ ба хазинаи рӯзнома меафтод, барои пардохти пули 
матбаа ва нашри ҳар шумора сарф мекарданд. Ҳатто маблағи 
соли 2017-умро ҳам сарфа намуда фаъолиятро давом 
доданд.
Моҳи майи соли 2017 садри маҷлис Бахтиёр Ҷумъаеви 

кӯфтакор бо ҳамкорон машварат оростанд. Ҳамон рӯз бо 
таклифи сарҳисобдори идора Қудрат Тӯраев ва Бахти-
ёр Ҷумъаев ҳама моҳонаи моҳи майро барои ба хазинаи рӯз-
нома гузаронидан розӣ шудем. Мақсади асосӣ нашри мун-
тазами рӯзномаи маҳбуб буд. Хурсандем, ки маоши мо ба 
беист дастраси хонандагон гардидани рӯзнома сарф шуд. 
Албатта ба ҳамаи ҳамкорон, ки солҳои 2016-2017 ба умеди 
субҳи босафо заҳмат кашиданд, ташаккурҳо мегӯям. Онҳо 
бо сабру бурдборӣ ва матонат саҳми арзанда гузоштанд. Хуш-
бахтона, дар чунин рӯзҳои душвор фаъолони рӯзнома Раҳ-
матулло Шарифзода, Зоҳир Ҳасанзода, Толиб Юнусзода, 
Муқимҷон Орифӣ, Нусрат Раҳмат, М.Камолӣ дастгирӣ кар-
данд. Фаридуни Фарҳодзод бо вуҷуди серкорӣ, бегоҳиҳо ма-
вод оварда ёрӣ мерасонд. 

10-уми октябри соли 2017 дар маҷлисгоҳи Хонаи матбуот 
ҷамъомад барпо гардид. Олими ҷавон ва шоир Баҳодур Раҳ-
монов сармуҳаррир интихоб шуданд. Ҳозирон табрик ва таҳ-
нияти худро гуфтанд. Вақте ки ба долон баромадем, дасти 
Баҳодурро фишурда баробари табрик бо шӯхӣ илова кардам: 
Ба «Титаник» хуш омадед!

Вазъияти рӯзнома ба киштии ғарқшаванда шабоҳат дошт. 
Фақат роҳбари кордону ташкилотчӣ наҷот дода метавонист. 
Дар пеши Баҳодур вазифаи мураккаб ва масъулиятнок ме-
истод. Дар давоми се моҳи ҳамкорӣ амин гардидам, ки бо 
саъю кӯшиш, устувории қатъӣ аз ӯҳдаи ин кор мебарояд. Ва 
аз имрӯза муваффақиятҳои рӯзнома хонандагони гиромӣ 
огоҳанд.

Сӣ сол боз бо «Овози Самарқанд» ҳамдилам. Умр меравад, 
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аммо шукри Парвардигор мекунам, ки он беҳуда намегуза-
рад. Ба ҳоли ҳиммат ва қадри имкон дар идора кор кардам. 
Барои нашри шумораҳои он гоҳ то поси шаб, гоҳ рӯзи исти-
роҳатӣ саҳмгузорӣ кардам. Бароям бахти бузург аст, бо ха-
барнигорони варзида ва шоиру нависандагони муборак-
ниҳод, нуктадону масъулиятшинос аз наздик ҳамкорӣ ва 
ҳамдилу ҳамнафас бошам.

Хурсандему сарбаландем, мефахрему меболем, ки рӯзно-
маи ҳамрозу ҳамқадами ҳаммиллатон қариб се ҳазор маро-
тиба ба дасти мо расидааст. Ва илоҳо боз даҳҳо ҳазор шумо-
раи дигар ва даҳсолаҳои дигар бо мардум бошад. 

Ҷараёни саҳифабандии рӯзнома  
(Соли 2017).



53

ҲАМДАМ ВА ҲАМҚАДАМ БОШЕМ, ПИРӮЗӢ 

БО МО МЕШАВАД...

Лола РАҲИМОВА

Тақдир маро соли 1991, баъди хатми омӯзишгоҳи 
касбии техникӣ аз рӯйи ихтисоси котиба – машинист-
ка – стенографист ба даргоҳи муқаддас – рӯзномаи «Ово-
зи Самарқанд» овард. Шароити кории таҳририят, ки асо-
сан мардон кор мекарданд, ба ман он қадар маъқул 
нашуд ва ба кор наомадам. Омӯзгори айёми мактабхонӣ 
Тошқул Азимов, ки аз фанни математика дарс дода бу-
данд, чанд маротиба хонаи мо омада, маро ба кор таклиф 
мекарданд. Хости Худо буд ё кори тақдир, пас аз як сол 
ба ин даргоҳ омадам ва бо ҷамоа шинос шудам. Наху-
стин сармуҳаррири рӯзнома Нор Остонзода (ҷояшон дар 
ҷаннат бод!) маро ҳамчун духтарашон эҳтиром мекар-
данд. Хислатҳои неки он кас хеле бисёр буд. Он солҳо бо 
мошинкаи чопӣ кор мекардам. Аввал маводҳоеро, ки ба 
шумора мерафт, чоп карда, баъд қисми дигарро ҳуруф-
чинӣ менамудам. Аз субҳ то шом тиқ-тиқи мошинка тап-
пиши дили нооромро мемонд. Муҳаррир мақолаҳоро бо 
ручкаи сурх «аз нав чоп карда шавад!» гӯён дубора ба чоп 
медоданд. Баъзан як мақоларо ду-се ва аз он бештар  чоп 
мекардам. Ғайр аз ин, корҳои қайди хату қарор ва 
ҳуҷҷатҳо низ вазифаи котиба буд. Азбаски корамро дӯст 
медоштам, бо ғайрати дучанд кор мекардам. Нор Остон-
зода, Хурсанд Ҷумъазода, Ӯктам Иброҳим, Адаш Истад 
ва дигарон ҳама аз корам хурсанд буданд. Баъди ба 
шавҳар баромада, соҳиби ду фарзанд шуданам, соли 2010 
боз ба кор баромадам. Он вақт Ғафурҷон Маҳмудов (руҳа-
шон шод бод!)  сармуҳаррир буданд. 

Ғ.Маҳмудов марди олиҷаноб, кордон, масъулиятши-
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нос, меҳнатқарин буданд ва тозагиву озодагиро беш аз 
ҳама дӯст медоштанд. Аз солҳои корбарӣ бо ин марди 
некӯрафтор хотироти зиёди нек дар дилам нақш баста-
аст, ки яке аз онҳо ба медал тавсия карданашон 
мебошад. 

Бо баъзе сабабҳо ба кори дигар гузашта бошам ҳам, 
аммо ҳамкориро бо аҳли таҳририят давом додам. Баъ-
ди вафоти Ғафурҷон Маҳмудов Озодҷон Хидиров сар-
муҳаррир таъин гардида, маро боз ба кор даъват кар-
данд. Аз бозгашти худ ба назди ҳамкорони собиқ хурсанд 
будам. Баъди Озод Ҳамидзода қариб якуним сол Бахти-
ёр Ҷумъаев чун иҷрокунандаи вазифаи муҳаррир кор 
карданд. Дар ин солҳо таҳририят мушкилоти иқтисоди-
ро аз сар гузаронд ва мо панҷ-шаш моҳ маош нагириф-
та кор кардем. Ҷамоа аҳлу тифоқ буд ва ҳама якҷоя, са-
ривақт ба кор меомадем. Доим ният мекардем, ки ба 
рӯзнома як ҷавони боғайрат, шуҷоъ ва ташаббускор сар-
муҳаррир шавад ва масъалаи иқтисодии таҳририятро 
ҳал карда, шароити корӣ беҳтар гардад. Баъди ду соли 
мушкилиҳо ниҳоят моҳи октябри соли 2017 Баҳодур Раҳ-
монов вазифаи сармуҳарририи рӯзномаи “Овози Са-
марқанд”-ро ба ӯҳда гирифт. Нияти мо амалӣ гардид. 

Баҳодур Раҳмонов ҷавони ташкилотчӣ, ҷиддӣ, қатъӣ 
ва серҳаракат буда, дар доираи имкон ба ҳама дасти ёрӣ 
дароз мекунанд. Аз аввали соли корӣ меҳнати чандин-
солаи маро қадр карда, ба мукофоти ҳокимияти вилоят 
тавсия карданд. 

Ман яке аз кормандони хушбахти таҳририят ҳастам. 
Чунки то имрӯз бо ҳамаи сармуҳаррироне, ки таҳрири-
ятро сарварӣ кардаанд, якҷоя кор кардам. Ҳар яки онҳо 
бо хислат, тарзи корбарӣ, муомила ва муносибат ва беҳ-
дошти фаъолияти корӣ аз якдигар фарқ мекунанд. Хур-
сандам, ки аз солҳои корӣ бо онҳо дар дилам танҳо хо-
тироти нек мондааст. Агар мо ҷамоаи меҳнатқарину 
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заҳматкаши рӯзнома ҳамдил, ҳамдам ва ҳамқадам бо-
шем, пирӯзӣ бо мо мешавад ва Худо хоҳад 100-солагии 
таъсиси рӯзномаро ҳам якҷоя ҷашн мегирем.

Ходими рӯзнома Лола Раҳимова дар 
тадбири сертификатсупории «Мактаби 
маҳорати журналистони ҷавон»-и назди 

рӯзнома (Соли 2014).
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ҲАНГОМАҲОИ «ОВОЗИЁН»

О.ХИЗРӢ 

ИШТИБОҲИ ШОИР

Мавсими обуна барои рӯзномаву маҷаллаҳо поён меёфт. 
Аммо адади нашри рӯзномаҳои тоҷикӣ барои соли 2007 ба 
қавле «маза» надошт. Аз ин кормандони идораи рӯзнома, 
фардони баномуси миллат азоби рӯҳӣ мекашиданд. Аз паи 
беҳбудии кор мекӯшиданд. Дар он рӯзҳо шоир Асадуллоҳ 
Шукуров, ки имрӯзҳо вазифаи муҳаррири рӯзномаи макта-
биён- «Булбулча»-ро ба зимма гирифтааст, хеле серташвиш 
буд. Дар ҳама ҷо бо андешаи обуна мегашт.

Рӯзе муаллимаи калони факултаи суханшиносии тоҷики 
ДДС, устоди забоншинос Мавлуда Давронова, ки табиатан 
зани нармдилу хушмуомила аст, бо коре ба идораи рӯзнома, 
назди сармусаҳҳеҳ Муборак Содиқова омад. Муаллима бо 
Муборак сӯҳбат дошту ба утоқи корӣ Асадуллоҳ ворид шуд.

Ӯ пас аз салому алейк «ба мақсад гузашт»:
- Ҳа, муаллима, ҳарчӣ меомадаед? Чӣ шуд ба шумоён? 

Аҳли мактаб «Овоз»-ро қимат гуфтанд, гуфтем, ки майла-
тон. «Булбулча»-и тоҷикӣ чӣ гуноҳ дошт, ки обуна нашудед? 
Ё роҳбарияти мактабатон аҳд кардааст, ки дигар бачаҳоро 
ба нашрияҳои тоҷикӣ обуна накунад?!

Ёдрас кунед, ки идораи рӯзномае, ки раисатон донишомӯ-
зонро ба ҳолу ҷонашон намонда, ҳазорҳо нусха ба он обуна 
кунониданд, думи шутур ба замин расад ҳам, компутер 
намедиҳад!..

Асадуллоҳ инҳоро гуфту берун шуд.
Икром пурсид:
- Асадуллоҳ-ака, Шумо аз тасҳеҳхона омадед?
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- Бале, ҳозир баромадам.
- Давронова рафтанд?
- Кадом Давронова? – ба ҷойи ҷавоб пурсид Асадуллоҳ.
- Муаллимаи донишгоҳ Мавлуда Давроноваро мегӯям. На-

вакак, вақти он ҷо даромаданатон буданд?!
Асадуллоҳ баъди возеҳтар фаҳмонидани Икром худ низ 

ҳақиқати аслро фаҳмид. Охир, ӯ, Давроноваро ба як муалли-
маи мактаби шаҳр монанд карда, тамоми қаҳру ғазабашро 
ба сари ӯ пошида буд. Асадуллоҳ чанд рӯз ин воқеаро ба касе 
нагуфт ва рӯзе ҳангоми нисфирӯзӣ ба мо нақл карду қоҳ-қоҳ-
занон хандидем.

СИРҲОИ ПИРӮЗӢ ВА ШУМОРАИ ҲАЗОРУМИН

Бахшида ба чопи шумораи ҳазорумини «Овози Са-
марқанд» тамоми ходимони он вазифадор гардиданд, ки бо 
кормандони собиқ сӯҳбат ороста, дар шумораи идона чоп 
кунанд. Дилрабо Насимӣ, ки дар рӯзнома нав корро оғоз на-
муда буд, мебоист бо шоири номӣ, мутарҷим Акбар Пирӯзӣ 
сӯҳбат орояд. Ӯ ба хонаи Акбар Пирӯзӣ рафта, мусоҳибаашро 
навишта, ба дасти устоди сахтгири ҷавонони идора, ҷони-
шини сармуҳаррир Хурсанд Ҷумъазода дод. Аммо ӯ мусоҳи-
баро қабул накард. Аз нав супориш дод, ки боз рафта чӣ тур 
хонаи шоирро ёфт, аз кӣ пурсид, ранги дарвоза, ҳавлӣ, хо-
наашро бо тамоми ҷузъиёташ нависад. Боз навишт. Хурсанд 
Ҷумъазода боз гардонда гуфт, ки ҳар як сухани мусоҳибашро 
калима ба калима, ҷумла ба ҷумла ба қалам орад, вагарна 
қабул намекунад…

Акбар Пирӯзӣ бехабар аз он тамоми сирри дилашро ку-
шода буд. Дилрабо Насимӣ гуфтаи Хурсанд Ҷумъазодаро 
иҷро кард. Хурсанд Ҷумъазода ваъда дод, ки ҷойҳои нодар-
кориашро хат мезанад. Вале мусоҳиба ҳамон тур, яъне дар 
27 саҳифаи чопӣ рӯйи саҳифаро дид.
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Пас аз чанд рӯз Акбар Пирӯзӣ ба идораи рӯзнома омада 
гуфт: «Мегӯянд, ки назди мухбир ҳар гапро нагӯӣ, рост бу-
дааст. Ман акнун ба ин бовар кардам. Шукр, ки боз баъзе сар-
гузаштҳои ҷавониву сирри дигарро нагуфтаам. Кори Хур-
санд фақат хафа кардан будааст-дия!».

ТЕЛЕФОН МУБОРАК!

Дар идораи рӯзнома шояд аз кормандони пешинатарин - 
мудири шӯъба, адибу рӯзноманигор Тошқул Азимзода бо-
тамкинтар ходим набошад. Худ сарбаланд асту ин сарбалан-
диро аз сари хаму сабурӣ ёфтааст.

Рӯзе мисли одати дерина бо сари хам мегашт, ки аз наз-
даш телефони дастӣ баромад. Ба атроф нигарист, ки касе 
нест. Зеро ин марди баинсоф мехост пурсад, ки ин телефо-
ни кист?

Дид, ки аз атроф садое нест, телефонро ба даст гирифту 
сӯи корхона равон шуд.

Ҳамкорон гуфтанд, ки имрӯз зодрӯзи мудири корҳои хоҷа-
гии рӯзномаҳои вилоятӣ Аҳрор Ҷалолов аст.

Азимзода хеле хурсанд шуд. Охир, як ҷавонмарди хоксор 
рӯзи мавлуд дорад, бояд ягон тӯҳфа супурд!

Телефонро аз ҷузвдони миз бароварда, ба ҳамкораш Озод 
Ҳамидзода нишон дода гуфт:

- Озодҷон, ҳаминро аз роҳ ёфтам. Ба Аҳрорҷон тӯҳфа ку-
нам, чӣ хел мешавад?

- Бисёр хуб. Охир Аҳрор-акем кайҳо боз мехоҳанд, ки те-
лефони дастӣ харанд, - ҷавоб дод Озод ва «тӯҳфа»-ро ба даст 
гирифту афзуд:

- Муаллим, фаҳми ман ба ин телефон нарафт. Чӣ хел ки 
хеле сабук, ё дарунашро гирифтаанд?

- Намедонам. Хайр, Аҳрор таъмир мекардагист.
Ҳамин тур он рӯз атрофиён Аҳрор Ҷалоловро ҳам бо зодрӯ-
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зу ҳам бо телефони дастӣ муборакбод гуфтанд. Тошқул-акаи 
саховатманду дасткушодро дуо карданд. Шодии мудири 
хоҷагӣ ҳадду канор надошт. Ба ҷойи як «ҳақ» ду «ҳақ» дод. 
Ба рӯйи дастархон ба ҷойи як хӯрок ду навъи хӯроки гарм 
гузошт.

Ва худи ҳамон рӯз «тӯҳфа»-и қиматтаринро гирифта ба 
усто бурд. Вале кош намебурд!

Ба вай гуфтанд, ки ин дастгоҳ қалбакӣ аст. Аҳрор Ҷало-
лов бовар накард. Баръакс шӯрид:

- Телефон чӣ хел қалбакӣ мешавад. Дуруст, ки карда на-
метавонед, ҳамин хел мегӯед-дия!

- Не, акаҷон, мо муштариёнро нороҳат намекунем. Шир-
кати ин телефон ҳам барои нороҳат накардани муштариҳо-
яш ҳамин хел реклама баровардааст…
Аҳрор Ҷалолов чизе нагуфт, вале худ ба худ андешид. 

«Тош қулакем барои хафа накардани ман, инро додаанд, ман 
барои хафа нашудани ҳамкорон зиёфат додам, усто бошад 
барои хафа накардани ман росташро гуфту монд. Акнун 
чӣ?!»

(«Овози Самарқанд», 1-уми июни соли 2007, № 23)

Ҷамоаи рӯзномаи «Овози Самарқанд»  
(Соли 2020).
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«Ҳар қавме, ки рӯзнома надорад,  
гӯё  забон надорад».

Садриддин АЙНӢ

Гуфторҳо дар ҳошияи Гуфторҳо дар ҳошияи 
“Овози Самарқанд”“Овози Самарқанд”

Фикр 

Табрик

Эътироф 

Муносибат

Таклиф ва тавсия



61



62

  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Эркинҷон ТУРДИМОВ,  
ҳокими вилояти Самарқанд 

«Овози Самарқанд» вилоят ижтимоий ҳаётида 
ўз ўрнини топа олган нашр. Ўтган 30 йил давоми-
да мустақиллик ғоялари ва ислоҳотлар самараси-
ни ёритишда таҳририят ходимлари катта таж-
риба тўпладилар. Газета Самарқандда  тожик 
тилида ёзувчи ижодкорлар учун севимли маскан, 
тажриба майдони бўлиб хизмат қилаётгани ҳам 
таҳсинга лойиқ.

 Муҳтарам юртбошимиз Ш.Мирзиёев бошлаган 
шиддатли тараққиёт одимларини ёритишда 
аҳил жамоага ижодий ютуқлар, ижодий жўшқин-
лик тилайман.

Байрам муборак, азиз журналистлар!
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Ҷалол ИКРОМӢ,  
нависандаи халқии ҶШС Тоҷикистон

«Хабари таъсиси рӯзномаи «Овози Самар қанд»-
ро бо шодии бузург шунидам. Охир, ин орзуи чан-
динсолаи на фақат мардуми шаҳру вилояти Са-
марқанд, балки тамоми халқи тоҷик буд. Орзу 
мекардем, ки дар сарзамини қадимаи аҷдодонамон 
ба забони модарӣ рӯзномае бошад ва ин аз барака-
ти айёми бозсозӣ ҷомаи амал пӯшид. Дар Са-
марқанд тифли наве ба дунё омад, ки ҳастӣ ва 
умри дароз дидану шӯҳрат ёфтани онҳо ба хонан-
дагони доимӣ – обуначиён вобаста аст. «Овози 
Самарқанд» барои самарқандиёни шарафманд на 
танҳо рӯзномаи муқаррарӣ, балки парчами номус, 
нанг, ливои ифтихор ва зафар аст. Дар Самарқанд 
ба табъ расидани рӯзномаи тоҷикӣ худ комёбии 
бузург аст. Умед аст, ки «Овози Самарқанд» дар 
оянда ҳаҷман калон шуда, бо хабару мақолаҳои 
шавқовараш дар миёни хонандагон обрӯ пайдо ме-
намояд. Ба кори пурзаҳмати рӯзноманигорони 
«Овози Самарқанд» барор мехоҳам, сокинони шаҳру 
вилоятро даъват мекунам, ки ба рӯзнома сари 
вақт обуна шуда, онро дастгирӣ намоянд». 

(Шумораи 112, соли 1990)
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Сотим УЛУҒЗОДА,  
нависандаи халқии Тоҷикистон

«Самарқанди бостонӣ зодгоҳи аввалини рӯзно-
ма ва нашрияҳои шӯравии тоҷик аст. Ба ин нашри-
яҳо чандин сол гӯё танаффус шуда буд, гуноҳи онро 
аз кӣ бояд донист ва умуман, боисаш чӣ буд, мо 
ҳозир дар ин бора баҳс наменамоем. Таъсиси рӯз-
номаи «Овози Самарқанд» шӯҳрати ин шаҳрро 
ҳамчун гаҳвораи матбуоти тоҷик зинда мегардо-
над, анъанаҳои беҳтарини ниёгонро идома ме-
диҳад.
Он бошандагони мо, шаҳри қадимаи миллати 

моро ба хештаншиносӣ даъват менамояд ва бе-
шубҳа, боиси шараф ва ифтихори онҳост. Ман 
баъзе шумораҳои «Овози Самарқанд»-ро қироат 
кардам. Мазмун, услуб ва забонаш хубу дилпазир 
аст. Хонандагони рӯзнома, обуначиёни он ҳар қа-
дар зиёд шаванд, ҳамон қадар ба тараққиёти мат-
буоти тоҷик дар Осиёи Миёна мадад мерасонад. 
Ба фикрам, ҳар як фард аз кӯмак ба «Овози Са-
марқанд», ҳар чӣ бештар интишор ёфтани он рӯ 
намегардонад. Бигзор, «Овози Самарқанд» ширин-
тару гуворотар, буррову нафосатнок гардад. 
Умедворам, «Овози Самарқанд» ҳазорон-ҳазор хо-
нандагон – обуначиён пайдо мекунад».

(Шумораи 111, соли 1990).
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Ботурхон ВАЛИХОҶАЕВ,  
академики академияи улуми  

Ҷумҳурияти Ӯзбекистон

«Рӯзномаи “Овози Самарқанд” дар ҳаёти иҷти-
моӣ, таърих ва тамаддуни Ҷумҳурияти соҳиби-
стиқлоли Ӯзбекистон, аз ҷумла шаҳри бостонӣ 
ва вилояти шӯҳратманди Самарқанд мавқеи ба 
худ хос дорад. Зеро “Овози Самарқанд” дар давоми 
фаъолияти худ аз моҳият ва аҳамияти байналми-
лалии истиқлоли Ҷумҳурӣ, таърих, тамаддун ва 
маданияти ғанӣ ва маънавияти волои бошанда-
гони ин диёр, дар бораи бозсозиҳои давраи ис-
тиқлол дар навъҳои гуногун, яъне насру назм, пу-
блисистикаи аккосиҳо ба тарзи хуш ва адои дилкаш 
суханронӣ кард, баҳри поси маънавияти бос-
тонию кунунӣ ҳиссагузорӣ намуд. Ҳоло рӯзнома, 
ки ба масъалаҳои умдаи ҳаёти имрӯза бозсозиҳои 
соҳаи таълиму тарбияи наврасон, консепсияи 
мафкураи миллӣ, навигариҳои иқтисоди бозорӣ ва 
ғайра эътибори ҷиддӣ медиҳад, аз нашрияи дӯст-
доштаи хонандагон гардидааст.  

Ҳамин тариқ, ҳайати таҳририяти “Овози Са-
марқанд” аз аввали фаъолияти худ то имрӯз ба 
масъалаҳои “обнарасида” чун пешоҳанг назар ме-
кунанду роҷеъ ба онҳо менависанду менависанд».

 (Шумораи 28, соли 1997)
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Михоэл АБРАМОВ,  
доктори илми таърих, профессори ДДС 

«Рӯзномаи «Овози Самарқанд» аз рӯзҳои аввали 
нашри худ рӯзномаи тамоми тоҷикзабонони ви-
лоят ба шумор меравад ва вақти таъсисаш низ ин 
нуктаро ба ҳисоб гирифтаанд.

Аз ин рӯ, яҳудиёни бухории сокини Самарқанд 
низ онро рӯзномаи худ мешуморанд.
Ҳарчанд ки рӯзномаи анҷумани яҳудиёни Са-

марқанд – «Шӯфор» дар саҳифаҳои худ мақола ва 
ахборро гоҳ-гоҳе ба забони тоҷикӣ ҳам чоп меку-
над, дар тӯли мавҷудияти рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» аксари яҳудиёни тоҷикзабони эҷодкор 
мақола, ҳикоя ва шеърҳои худро дар саҳифаҳои ин 
рӯзнома ба табъ расонидаанд.
Ман аз рӯзҳои аввал хонандаи доимии «Овози 

Самарқанд» ҳастам. Инчунин дар рӯзнома мақо-
лаву мусоҳибаҳои ман чоп шудаанд.
Мақолаҳо дар бораи шахсиятҳои машҳури 

фарҳангу адаб, ҳунару мусиқии яҳудиён ба хубӣ па-
зируфта шудаанд. 

Рӯзнома аз аввали нашр то имрӯз байрақбардо-
ри дӯстӣ ва ҳамкории халқҳост. Ғояҳои ҳамзисти-
ро тараннум мекунад. Боварии комил дорам, ки 
сафи мухлисону хонандагони он боз ҳам бештар 
мешавад, мундариҷааш пурмазмунтар мегардад».

 (Шумораи 28, соли 1997)
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Ҷӯрабек МУРОДОВ,  
Ҳунарпешаи мардумӣ 

«Овози Самарқанд» пулест байни ду халқи баро-
дар: тоҷикон ва ӯзбекҳо. Ин рӯзнома мардуми 
тоҷикзабони Ҷумҳурияти Ӯзбекистонро аз навго-
ниҳои муҳими кишвар воқиф месозад. Ба онҳо ғи-
зои маънавӣ медиҳад. Дили онҳоро аз шӯълаи хирад 
мунаввар мекунад.

Ҳамватанони азиз! Ба рӯзномаи дӯстдоштаи 
ман “Овози Самарқанд” обуна шавед».

(Шумораи 28, соли 1997)

Гулрухсор САФИЕВА,  
шоири халқии Тоҷикистон 

«Танҳо садост, ки мемонад - гуфтааст шоир. 
“Овози Самарқанд” овозаи фарҳанги бузург ва та-
маддуни ҳазорсолаи моро ба гӯши ҳамзамонон ме-
расонад. Ва итминон дорам, ки он хастагинопа-
зирона акси садои офарандагони мероси ғании 
мардуми моро аз қаъри асрҳо мешунавад ва дар ҳар 
сатри худ барои имрӯзиён таҷассум месозад. Умри 
“Овози Самарқанд” ҷовидон аст ва паёми он шу-
ниданист...»

(Шумораи 100, соли 2019)
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Мирумар АСАДОВ,
Қаҳрамони Ӯзбекистон 

«Халқларнинг ӯзаро дӯстлиги ва Ватанимиз 
ободлигию озодлигини тараннум этаётган, кӯп-
лаб  соҳалар қатори Самарқанд миллий ҳунарманд-
чилик ва меъморчилик фаолиятини ёритаётгани 
билан «Овози Самарқанд» доимо эътибордадир.

Шахсан мен бу газетани ӯқийман ва ундан кӯп-
лаб зарурий ахборот, маълумотларни оламан. Рӯз-
номанинг яна бир қимматли меҳнати шундаки, у 
ҳамиша миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик 
ғояларини кенг тарғиб қилиб келган ва Самарқанд 
матбуоти тарихида муносиб мавқега эга бӯла-
ётир».

(Шумораи 56, соли 2000).

Муҳаммадуллоҳи ТАБАРӢ,  
академики Академияи  

санъати театрии Осиёи Марказӣ, 
 номзади илмҳои таърих

 «Овози Самарқанд» қомуси фарҳанг ва ҳунари 
волои тоҷикон аст. Вақте мо роҷеъ ба ҳунар ва 
санъат маводи хубу фарогир навиштанӣ мешавем, 
ҳатман ба саҳифаҳои ин нашрия муроҷиат меку-
нем. Мо ва пажӯҳишгарони мумтози ҷаҳон медо-
нем, ки Самарқанд сарчашмаи тамоми падидаҳои 
ҳунарист. Аз меъморӣ сар карда, то рассомиву 
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ҳайкалтарошиву санъати театрӣ нахуст дар ҳа-
мин шаҳр рушд кардааст ва бешубҳа маълумоти 
бештарро «Овози Самарқанд» дода метавонад».

(Шумораи 4-5, соли 2002).

Ҳасан НОРМУРОДОВ,  
Қаҳрамони Ӯзбекистон

“Овози Самарқанд” газетасининг ташкил қилиш 
вақтларидан хабардорман. 90 йилларда ӯзимизнинг 
вилоят, республика миқёсида анча эркинлик лар 
пайдо бӯлди. Радио, телевидение, газеталарни 
ташкил қилиш ва фаолиятини йӯлга қӯйишда ҳам 
кӯпгина ишлар амалга оширилди. Чунки оммавий 
ахборот воситалари бизга жуда зарур, керак эди. 
Дарҳақиқат газетасиз ҳаётни тасаввур қилиб бӯл-
майди. Радио -телевидение ҳам худди шундай. Бу-
лар материалларни халқни ӯзидан олиб, уни маъ-
навий жиҳатдан бойитиб, яна халқни ӯзига 
қайтарадилар. Халқни маънавий камолотини таъ-
минлаш, уни зеҳнини ӯткир, тилини бурро, турли 
миллат тилларидан бохабар қилишда газета ва 
тилеведениенинг ӯрни беқиёс. 
Мустақилликнинг бошланиш, уйғониш, янги 

даврга қадам қӯйиш йиллари “Овози Самарқанд” 
газетаси матбуот майдонига кириб келди. Бунда 
Самарқанд олимларининг ҳиссаси жуда катта. 
“Овози Самарқанд” бу Самарқанд овози дегани. Шу 
гапни ӯзи одамларнинг қалбида аллақандай меҳрни 
уйғотади. Олдин кичкина форматда чиқарди. Мана 
ҳозир катта газета бӯлиб, республиканинг бошқа 
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газеталари қаторида ӯз ӯрнига, обрӯ -эътиборига 
эга. 

Ҳа демай газетани биринчи сони чиққанига 30 
йил бӯляпти. Демак, газета яшаяпти. Халқ ичида 
ӯз ӯрнини топа олди. Қалам тебратган одам бу 
улуғ одам. Қаламни ҳазиллашиб тебратмайдилар. 
Қалам қачон кучли бӯлади? Журналист, шоир ва 
ёзувчи кучли бӯлса, ӯша куч ӯқувчига, газетахон-
ларга етиб боради.
Ҳозирда вилоят ҳокими, ҳурматли Эркинжон 

Турдимов “Овози Самарқанд” газетасига алоҳида 
эътибор қилдилар ва январ ойида насиб бӯлса газе-
та 30 йиллигини нишонлаймиз. Бу ӯттиз йилда бу 
таҳририятда қанча қаламкашлар фаолият кӯр-
сатди. Ӯттиз йил бу осон гап эмас. Газета мус-
тақиллик билан ҳамоҳанг ва унинг таъсис этил-
ганлигини 100-йиллигини нишонлаш ҳам насиб 
қилсин.

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Ризо МУИНӢ,  
фарҳангшинос,  

Ҷумҳурияти Исломии Эрон

«Аз дӯстони «Овози Самарқанд», аз касоне, ки 
ба фарҳанги форсӣ алоқа доранд, тақозоям ин аст, 
ки рӯзномаю маҷалла ва нашриёти фарҳангӣ ҳа-
меша ба кӯмаки мардум эҳтиёҷ дорад. Яъне ҳеҷ 
вақт набояд фикр кард, ки як давлат ё гурӯҳи сар-
ватмандон ба нашрия кӯмак кунанд. Бояд мардум 
нишон диҳанд, ки худи онҳо алоқаманданд, онҳо 
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соҳибанд. Мардумон ҳастанду рӯзномаҳоро рӯйи 
кор медоранд: бо мақолоти хуб, бо ҳамкорӣ бо рӯз-
номанигорон, бо интиқодҳои баҷо, бо фиристода-
ни шеър, ҳикоя, ахбор.
Хоҳиши ман он, ки шумо бо фарҳанги куҳан 

алоқамандед, рӯзномаи тоҷикӣ доред, онро пой-
дор нигоҳ доред, муштарӣ шавед. «Овози Са-
марқанд»-ро барои худатон, барои насли фардо 
нигоҳ доред, ба пойдориаш пойкӯбӣ кунед. Зеро 
рӯзнома чун василаю воситаи бузурги алоқаман-
дии байни шумо, муттаҳидию ягонагии сафҳоя-
тон хизмат мекунад. Рӯзе, ки берӯзномаед, бечо-
раед, бекораед, танҳою ғарибед, сарсону овораед.

Розгӯ надоред
Фошгӯ надоред
Ман медонам 
дур нест, ки Самарқанд аз аввалин шаҳрҳои 

олам мешавад:
аз лиҳози рафту омади хориҷиён, туристҳо
аз лиҳози созмони маҷлису кунгураҳо,
аз лиҳози фаъолияти фарҳангӣ, иқтисодӣ,
аз ҳама бобу бобат.
Овозаи «Овози Самарқанд» ҳам то дуриҳо мера-

вад».
(Шумораи 28, соли 1997)
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Латофат КЕНҶАЕВА,  
узви Иттифоқи  

нависандагони Тоҷикистон 

«Оина аст, ки бозгӯи сурати замон, бозгӯи 
ҳаққонияти воқеаву рухдода, намои ҳар рӯз ва 
муҳимтарин лаҳзаҳои зиндагӣ, инъикосгари рос-
тини симои таърих мебошад. Бесабаб матбуот ро 
ба оина ташбеҳ надодаанд.

Дар ҳар давру замон, навиштор, номаву иттил-
лооти рӯз, моҳу сол пора-пора таърихро ба ҳам 
баста, барои инсоният оинаи шинохти худ буда-
аст.

Дар дили Самарқанди бостон таъсис ёфтани 
рӯзномаи вилоятии “Овози Самарқанд” барои 
тоҷикзабонон аз падидаи фараҳноке буд. Боз оинае 
ба хидмати мардум омад, то саҳифаҳои нав ба 
нави кору рӯзгор, сиёсату иҷтимоъ, фарҳангу ҳу-
нар, риштаҳои мухталифи пайкори инсонро мунъ-
акис созад.
“Овози Самарқанд” акси софу рӯшани ҳаёти 

мардуми вилоят аст. Рӯнамои ҳақиқати бурду 
бохтҳо, дарду шодкомиҳо, ҷаҳду талошҳо барои 
зебо зистан, муҳаббат ба халқу Ватан аст, ки аз 
бунёдкориҳои бузурги инсон, аз кашфиёти ихти-
роъ, эҷоду тозакориҳо, меҳнати ҳадафмандона ва 
нерӯи созандаи халқ ҷилоҳои рангин дорад.

Мавҷудияти “Овози Самарқанд” сатрҳои гӯёи 
таърихи ҳазорсолаҳост, ки аз идомаи дунёи нави-
ни одаму одамият башорат медиҳад, сарнавишту 
пайкорномаҳои ҷадид сабт мекунад.
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“Овози Самарқанд” оинаи мардуми нектолеи 
Самарқанд аст, ки аз садои дил, орзуву ормонҳо, 
умеду некномиҳояшонро оинакорӣ мекунад, ба 
гӯши мардуми дунё мерасонад. 

“Овози Самарқанд” овози таърих, рози таърихи 
бостони Самарқанд буду мемонад. Танҳо қаламка-
шони бориксанҷу оинахисол бештар бошанд, ко-
фист!»

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Ҳоҷӣ Мустафоқул МЕЛИКЗОДА,  
собиқ Саримом-хатиби вилоят, узви  

Шӯрои таҳрир ва мушовирони рӯзнома. 

«Бисмиллаҳ-ир-раҳмон-ир-раҳим.
Рӯзномаи «Овози Самарқанд» аз аввалин рӯзҳои 

арзи вуҷуд карданаш омӯзонидани илмҳои чи илоҳӣ 
ва чи дунявиро яке аз вазифаҳои асосии худ қарор 
дод. Вай аввалин рӯзномае буд, ки дар замони собиқ 
шӯро ҷасурона саҳифаи махсуси дину оин «Меҳроб»-
ро ташкил кард ва то ҳол хонандагонашро бо ар-
зишҳои умуминсонии дини ислом пайваста шинос 
мекунад. Дертар дигар рӯзномаҳо ва ширкатҳои 
телевизион дар пайравии «Овози Самарқанд» бах-
шида ба масъалаҳои дину оин саҳифаю рукнҳо ва 
барномаҳо ташкил доданд.

Рӯзнома ҳамчунин дар тарғиби масъалаҳои ду-
нявӣ, аз ҷумла иқтисодӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, 
тарзи зисту зиндагии мардум пайваста кӯшида, 
бародарони мӯъмину мусулмон ва дигар мардуми 
Самарқандро ба бунёдкорӣ, дӯстию бародарӣ, 
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илму маърифатандӯзӣ ва ғайра тарғиб мекунад, 
ки айни савоб аст.

Гуфтан мумкин аст, ки чопи ҳар шумораи «Ово-
зи Самарқанд» низ ба маъное илм талабидан аст.

Бигзор «Овози Самарқанд» дар роҳи интихоб-
кардааш собитқадам бошад».

(Шумораи 28, соли 1997)

Акбар ПИРӮЗӢ,  
шоир

«Мехостам, ки «Овози Самарқанд» хонандагони 
бисёр пайдо кунад. Сафи муаллифонаш зиёд шавад, 
шӯҳрати муносиб пайдо намояд. Ман номи ҳамко-
ронро зикр мекардам, зеро онҳо бисёранд ва ҳар 
яки онҳо барои ба ҳамин рӯз расидани рӯзномаи 
«Овози Самарқанд» заҳмати бисёр кашидаанд, азо-
би эҷодкориро дида, хуни дил хӯрдаанд. Ба ҳамаи 
онҳо гарчанд, ки имрӯз аксарияташон дар рӯзнома 
кор намекунанд, бори дигар меҳру муҳаббати худ-
ро изҳор мекунам ва мегӯям, ки шумо ҳамеша дил-
сӯзи «Овози Самарқанд» будед ва доимо ҳамин хел 
монданатонро орзу мекунам…»

(Шумораи 28, соли 1997)
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Абдулло АСЛОНОВ,  
депутати палатаи  

қонунгузории Олий Маҷлис

«Бугунги оммавий ахборот воситалари кенг 
кўламда тараққий этган бир вақтда ушбу газета-
нинг муштарийлари ва омма олдидаги ўрни янада 
кенгайиб кўлами ортиб бормоқда. 

Биз ёшлар ҳам ушбу газетадан жой олган хабар-
ларни қолдирмасдан ўқиб борамиз ва мазкур газе-
тада самарали фаолият олиб бораётган жонкуяр 
ходимларнинг келгусидаги фаолиятига зафарлар 
тилаб қоламиз. 

Газетанинг бу йил 30 йиллигини нишонлайдиган 
бўлсак, «келгусида 300 йиллик ёшида ҳам бугунгидек 
шижоат ва холислик ва тезкорлик ила вилоят аҳ-
лига хабар улашишдан қолманг!» деймиз. 

Биз газета жамоасини газетхон ёшлар номидан 
табриклаймиз»!.

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Рустам ХОЛМУРОДОВ,
сенатор, ректори ДДС, профессор 

«Мамлакатимизда очиқлик ва сӯз эркинлиги 
мавжудлигининг намуналаридан бири шубҳасиз 
матбуотдир. Бугунги кунда бу жараёнларда йил 
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сайин ӯз мавқейини мустаҳкамлаб бораётган 
нашрлардан бири «Овози Самарқанд» ҳам юрти-
мизда яратилган шароит, имконият ва эътибор-
нинг ҳосиласидир. Муҳими, газетада юртга са-
доқат, миллатлараро тотувлик ва дӯстлик ҳамда 
бағрикенглик каби ғоялар ӯз ифодасини топган».

(Шумораи 96, соли 2019)

Гавҳар АЛИЕВА,  
сенатор, ҷонишини ҳоким, 

раиси кумитаи  
зану духтарони вилоят

«Овози Самарқанд” газетасига ягона газета 
сифтида қараймиз. Чунки аёлларнинг фаолиятини 
ёритишда, амалга оширилаётган ишларни халққа 
етказишда жуда ҳам роли катта. Илк бор Са-
марқанд вилоятида меҳнат фаолиятимни “Овози 
Самарқанд” газетаси ёритган. Шунинг учун ҳам 
бу газета мен учун жуда ҳам қадрли.  Газета ишла-
рига муваффақият тилайман».

(Шумораи 4-5, соли 2020).
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Фармон ТОШЕВ,  
сенатор, раиси шӯъбаи вилоятии  

Иттиҳоди эҷодии  
журналистони Ӯзбекистон 

“Овози Самарқанд” газетасини биринчи сонини 
чиққанлигини 30-йиллиги бизнинг Самарқанд учун, 
Ӯзбекистон учун ӯзига хос битта байрам... Қола-
верса, Маҳмудхӯжа Беҳбудий, Саидризо Ализода, 
Хожи Муин ташкил қилган газетанинг асосида яна 
қайта дунё юзини кӯрган газетанинг 30-йиллиги. 
Бундан ташқари, Самарқанднинг биродарлигини, 
ҳамжиҳатлигини, дӯстлигини кӯрсатадиган газе-
та деб биламан. Бугунги Самарқанд журналистика 
мактабини қудратини намойиш қиладиган газета.  

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, кейинги икки 
йилда “Овози Самарқанд” газетасининг мазмун ва 
мундарижаси ниҳоятда ӯзгариб кетди. Бугун “Ово-
зи Самарқанд” газетасини олиб ӯқиган одам, сар-
лавҳаларини кӯрган одам уни сарлавҳасидан, таг-
сарлавҳасидан ҳам мазмунини ӯқийди. Таҳририят 
ходимлари тожик тилида сӯзлашувчи кишилар-
нинг маданиятини, маънавиятини, руҳиятини, 
кайфиятини газетага акс эттира олмоқда. 

Газетанинг юбилейи - бу халқнинг юбилейи. Га-
зетани қувончи бу халқни қувончи. Чунки газета 
ҳамиша халққа ҳамдард бӯлишга, ҳамфикр бӯлишга 
интилади, халқни ҳамиша эзгу ғояларга чорлайди. 
Ана шу йӯлда “Овози Самарқанд” жамоасига ижодий 
омадлар, ютуқлар тилайман”.

(Шумораи 4-5, соли 2020).
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Рустам ҚОБИЛОВ,  
ҷонишини ҳокими вилоят  

доир ба масъалаҳои сиёсати 
 ҷавонон, инкишофи иҷтимоӣ  

ва корҳои маънавию маърифатӣ 

“Овози Самарқанд” - замон билан ҳамнафас газе-
та. Бугунги кунда газетанинг интернетдаги саҳи-
фаларида доимий тарзда мамлакат ва вилоятимиз-
да бӯлаётган янгиликлар эълон қилинади. Бугунги 
кун журналистлари қаерда қандай хабар борлигини 
излаб юриши керак, бӯлаётган тадбирни ёритиш, 
аҳолига етказиш, унинг мазмун-моҳиятини тушун-
тириб бериши керак. “Овози Самарқанд” газетаси 
журналистлари маълум даражада буни амалда кӯр-
сатишияпти. 2019 йилда тахририятнинг мод-
дий-техник базаси тӯлиқ янгиланди. Албатта бу 
ҳам ишнинг самарадорлигини ошишида катта аҳа-
миятга эгадир».

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Нӯъмон МАҲМУДОВ,  
муаррих, узви фаъоли рӯзнома 

«Ҳар як халқ ва ҳар як миллат бояд ба рӯзномаи 
худ соҳиб бошад. Чунки газета ин минбари халқ 
аст. Солҳои 20-уми асри гузашта устод Айнӣ дар 
бораи матбуот ҳарф зада, “халқ бояд ба чунин 
минбар соҳиб бошад” гуфтаанд. Халқи мо низ соҳи-
би рӯзномаи худ мебошад. Агар дар миқёси ҷумҳурӣ 
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“Овози тоҷик” минбари тоҷикзабонҳои мамлакат 
бошад, дар вилоят “Овози Самарқанд” яке аз мин-
барҳои мардум ба ҳисоб меравад. 

Ҳоло обрӯ ва эътибори “Овози Самарқанд” дар 
байни халқ боз ҳам болотар шудааст. Чунки ҷамо-
аи рӯзнома заҳмат кашида, масъалаҳои муҳими 
ҳаётро дар саҳифаҳои он ҷойгир мекунанд. Устод 
Айнӣ гуфтаанд, ки газета бояд сода, ҳамафаҳм ва 
илмӣ бошад. Мазмуну мундариҷа ва забону услуби 
“Овози Самарқанд” ба ин гуфтаҳо мувофиқанд. 
Мехоҳам, ки ҷамоа ҳамин анъанаро мустаҳкам ни-
гоҳ доранд. Ҳангоми омодасозии маводу мақолаҳо 
калимаҳои содаро истифода кунанд. Дар чунин ҳол 
“Овози Самарқанд” рӯзномаи болои мизи ҳар як са-
марқандӣ мегардад». 

(Шумораи 4-5, соли 2020)

Хосият БОБОМУРОДОВА,  
шоира, Ходими хизматнишондодаи 

маданияти Ӯзбекистон 

«Газета одамларнинг ӯзаро муносабатини бел-
гилаб беради, яшаш тарзини ӯзида акс эттиради. 
Газета бу ҳаётимизни ойнаси, деб бекорга айтиш-
маган. 

“Овози Самарқанд”нинг мана шундай муқаддас, 
ривожланган, тарих ва воқеаларга тӯла шаҳарда 
нашр этилиши-бизнинг муваффақиятимиз. Бу га-
зета бағрикенглигимизнинг чин рамзи бӯлиб, икки 
тилда ижод қилвучиларни қӯллаб, қувватлашдаги 
ӯрни беқиёс. Шунинг учун, биз бу газетани фақат 
тожик тилида гапирадиганлар учун демаймиз. Бу 
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газета бизнинг ҳаммамиз учун Самарқандимиз 
ҳаётини акс эттиради».

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Бадриддин НАСРИЕВ,  
раиси Шӯрои вилоятии Бунёди  

ҷамоатӣ-хайриявии “Маҳалла”-и  
вилоят

“Вилоятимиздаги «Овози Самарқанд” газетаси 
ӯттиз йилдан бери чоп этилади. Биз бу газета 
билан ҳамкорликда жуда кӯп масалаларни ёрит-
ганмиз. Ҳозирги кунда вилоятимизнинг Са-
марқанд, Тайлоқ, Ургут, Нуробод ва Паст Дарғом 
туманларида тожикзабон фуқароларимиз бор. 
Улар газетани доимий муштарийларидан. Яқинда 
биз 100 нафар тожикзабон фуқароларимизни 2020 
йил учун “Овози Самарқанд” газетасига бепул обу-
на қилдик. Энди улар йил давомида газетани ӯқиб 
борадилар. Мен хоҳлардим, “Овози Самарқанд” га-
зетаси бунданда оммавийлашиб, тиражи кӯпай-
син ва таҳририят аъзолари аҳолига маънавий 
озуқа беришдан ҳеч қачон чарчашмасин”.

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Ғафурҷон МАҲМУДОВ,  
собиқ сармуҳаррири  

рӯзномаи “Овози Самарқанд”

«Имрӯзҳо “Овози Самарқанд” аз нав қувват ги-
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рифта, боз муштариёни зиёде пайдо кардаву 
маҳбуби хонандагон мегардад. Бо камоли мамну-
ният метавон гуфт, ки акнун “Овози Самарқанд” 
яке аз беҳтарин рӯзномаҳои вилоятӣ гардида-
аст... 

...«Овози Самарқанд” ҳамчун тарғибгари дӯсти-
ву ваҳдати халқҳо, васлгари наслҳо, паёмдиҳандаи 
рӯйдоду навгониҳо, минбари фарҳангу маърифат 
хидматҳои хосае дорад». 

(Шумораи 51-52, соли 2000).

Абдукарим ҒАНИЗОДА,  
эҷодкор

«Овози Самарқанд» – овози дӯстдоштаи мо, 
овози гузаштагони машҳури мо, овози ширини ма-
ликулшуаро – Рӯдакии бузург аст. Рӯзнома ба син-
ни мубораки сисолагӣ қадам мегузорад. Илоҳо, ба 
ҳазор дарояд ва қалби халқи илму маърифатдӯсти 
моро шод гардонад!

(Шумораи 95, соли 2019).

Файзулло ҒАНИЗОДА,  
доктори фанҳои 

 физика-математика, профессор 

“Ҳар қавме, ки рӯзнома надорад, гӯё ки забон 
надорад” – гуфта буд аллома Садриддин Айнӣ. Хеле 
хушбахтем, ки дар Самарқанд рӯзномаи вилоятии 
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“Овози Самарқанд” ҳаст. Аз он баробари мутолиа 
намудани навидҳои вилояту ҷаҳон, маслиҳатҳои 
муфид мегирем. Рози дили хешро ба воситаи он 
баён месозем».

(Шумораи 88, соли 2018)

Санъат МУҲАММАДИЕВ,  
доктори фанҳои биологӣ, профессор 

“Овози Самарқанд” рӯзномаи ягонаи вилоя-
тист, ки дар давоми 30 сол бо забони модарии мо 
чоп мешавад. Ҳангоми мутолиаи саҳифаҳои рӯз-
нома мо аз навидҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ 
ва фарҳангии на танҳо вилояти Самарқанд, балки 
ҷумҳурӣ низ огоҳ мешавем. 

Ҳайати таҳрири рӯзнома бо сарварии сармуҳар-
рир Баҳодур Раҳмонов кӯшиш мекунанд, ки рӯзно-
ма аз лиҳози мазмуну мундариҷа хонданиву ҷолиб 
чоп шавад. Дар ин самт муштариён низ фаъол 
бошанд ва бо мақолаҳои худ баромад кунанд, боз 
беҳтар мегардид. Ман ҳамчун муштарии доимии 
рӯзнома ба ҷамоаи таҳририят комёбиҳо таманно 
мекунам ва мехоҳам “Овози Самарқанд” дар радифи 
газетаву маҷаллаҳои беҳтарини кишвар муаррифӣ 
шавад».

(Шумораи 4-5, соли 2020).



83

Матлуба ШОАЛИЕВА,   
барандаи ҷоизаи Иттиҳодияи  

журналистони Ҷумҳурияти Ӯзбекистон 

«Замоне ки рӯзномаи «Овози Самарқанд» таъ-
сис ва роҳандозӣ шуд, ман дар рӯзномаи «Овози 
тоҷик» дар Тошканд кору фаъолият доштам ва 
табиист, ки ин хушхабар аҳли рӯзномаи моро бис-
ёр шод кард ва дар чанд шумора шодиву шодбо-
шиҳои мардумро мунташир мекардем. Милод ва 
танини садои нав дар Самарқанди куҳан бисёр 
масарратбахш буд.

Рӯзномаи вилоятӣ бо баробари ин ки рӯзу рӯз-
гори мардумро бозтоб медод ва замимаҳои гуногун 
барои кӯдакон, бонувон ва ғайра чоп мекард, дар 
арсаи ташкилу роҳандозиҳои ҳар гуна озмунҳо ва 
мусобиқот низ фаъол буд. Ёдам намеояд, ки соли 
чанд буд, вале ман ҳам боре барои ширкат дар му-
собиқоти шоҳмот, ки созмондиҳандааш «Овози 
Самарқанд» буд, даъватнома гирифтам ва миёни 
занони шоҳмотбози ин мусобиқа мақоми аввалро 
аз они худ кардам ва бо тӯҳфаҳо ба Тошканд бар-
гаштам. Бояд гуфт, ки рӯзнома ин мусобиқаро ба 
сурати аҳсан созмон дода буд ва дар он шоҳмот-
бозони ҳирфаӣ ҳам ҳузур доштанд.

Дигар, ман дар озмуни «Мо бистсолаем»-и «Ово-
зи Самарқанд» низ ширкат кардам ва ҳикояи «Рӯъ-
ё»-и ман ҷои дуввумро касб кард ва ман то кунун 
эҳсоси ифтихори ин пирӯзиро бо худ дорам.

Дуо мекунам, ки овози Самарқанди бостонӣ то 
ҷаҳон ҳаст, ҷовидон бимонад ва танини мондагор 
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дошта бошад!» 
(Шумораи 4-5, соли 2020)

Мардон МАВЛОНОВ,  
артисти халқии 

Ӯзбекистон ва Тоҷикистон 

«Инак, сӣ сол мешавад, ки рӯзномаи “Овози Са-
марқанд” мардумро аз навгониҳои мамлакат ва 
ислоҳотҳое, ки дар вилоят амалӣ мегарданд, 
воқиф месозад. Бояд гуфт, ки рӯзномаи “Овози Са-
марқанд” тараннумгари дӯстии халқҳо мебошад».

(Шумораи 86, соли 2019).

Тошпӯлод РАҲМАТУЛЛОЕВ,  
журналист 

“Овози Самарқанд” рӯзномаест, ки дар байни 
матбуоти даврии мамлакат соҳиби овоз, мавқеъ 
ва обрӯйи худ мебошад. Он дар Ӯзбекистон рӯзно-
маи ягонаи вилоятиест, ки бо забони тоҷикӣ 
нашр мешавад. Тӯли солҳо ҷамоаи рӯзнома са-
марқандиёнро аз навгониҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ 
ва фарҳангии вилоят воқиф намуда, баробари 
мақолаҳои таҳлиливу танқидӣ, маводи шавқовару 
фароғатиро низ чоп мекунад”.

(Шумораи 93-94, соли 2019).
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Адаш ИСТАД, 
адиб 

«...Мухбирони рӯзнома хидматгари халқ ва 
мурғи ҳақгӯй будани худро фаромӯш накунанд. Са-
дои мурғи ҳақгӯй бӯйи хуни дил мекунад. Мурғи 
ҳақгӯй то аз гулӯяш хун начакад, боз намеистад. 
Гарчанде ягон ташбеҳ сад дарсад комил нест, ба 
ҳар ҳол нисбат ба «Тӯтии ширинбаён», «Мурғи ҳақ-
гӯй» ташбеҳи мувофиқтар аст».

(Шумораи 28, соли 1997)

Одил НОЗИР,
сармуҳаррири  

ҳафтаномаи «Тоҷикистон»

«Рисолати як ҷарида дар дигаргун шудани афко-
ру забону аҳволи як ҷомеъ бисёр муҳим ва муассир 
аст. Мо таъкиди устод Садриддин Айниро дар ин 
маврид дар ёд дорем. Аз ин сабаб, заҳматҳои қа-
ламкашони садоқатманди «Овози Самарқанд» дар 
тӯли 30 сол боиси таҳсину офаринҳост. Ҳар шу-
мораи он як омӯзгорест, ки ба тоҷикони Са-
марқанд ва фаротар аз он забону адаб меомӯзад».

(Шумораи 4-5, соли 2020)
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Қурбон МАДАЛИЕВ,  
адиб, собиқадори матбуот,  

узви Иттиҳодияи  
журналистони Тоҷикистон

«Ман дар орзуи дидани Самарқандам, ҳарчанд 
симои ин шаҳри бостониро надидаам, дар саҳи-
фаҳои «Овози Самарқанд» симои нуронии ин шаҳр-
ро мебинам ва хуморшикан мешавам». 

(Шумораи 91, соли 2019).

Анастасия ПАВЛЕНКО,  
ҷонишини сармуҳаррири рӯзномаи  

«Самаркандский вестник»

«Писать на языке Саади, просвещать людей на 
языке Ахмада Дониша и Садриддина Айни в эпоху, 
когда глобализация подминает под себя страны и 
этносы, когда массовая культура блеском мишуры 
затмевает культуру подлинную, - это сродни под-
вигу. И подвиг этот день за днем, час за часом, 
невзирая на трудности, совершают мои коллеги 
из областной газеты «Овози Самарканд».

Являясь современником нового Узбекистана, в 
котором сплелись воедино более ста народностей 
и культур, «Овози Самарканд» вместе с независи-
мой республикой проходит сложные этапы и ра-
достные события, непрерывно совершенствует-
ся. Печатное издание стало отражением того, 
чем жили и живут самаркандцы. При этом газета 
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сегодня обрела новый вид и нашла своего читате-
ля не только в Самаркандской области, но и, бла-
годаря сети Интернет, ее читают во всем мире. 

Редакция газеты не замыкается на издатель-
ской деятельности. Проводя большую работу по 
повышению квалификации журналистов, оказа-
нию помощи нуждающимся ветеранам, поддерж-
ке молодых журналистов и публикации их первых 
книг, она сеет добрые семена традиций, которые 
обязательно продолжит новое поколение сотруд-
ников газеты.

От имени коллектива редакции газеты «Самар-
кандский вестник» поздравляем наших коллег с 
30-летием издания и желаем новых творческих и 
профессиональных высот, успешной деятельно-
сти и процветания. Пусть голос Самарканда ни-
когда не умолкает, а звучит на всех континентах 
планеты, ведь древнему городу всегда есть, что 
сказать этому миру»!

(Шумораи 4-5, соли 2020)

Анзурат МАЛИКЗОДА,  
номзади фанҳои филологӣ,  

ходими калони илмии Институти  
забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ

“Овози Самарқанд” ойинаи беғубори фарҳангу 
тамаддуни пурбору ғании ниёгони мо дар Са-
марқанди бостонӣ ва намоёнгари муҳити илмиву 
фарҳангии мардуми саодатманди он аст. Муасси-
су фаъолони некойини он минбаре бонуфуз барои 
баёни андешаву афкор ва рушди худшиносиву ху-
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догоҳии мардум таъсис додаву рисолати таърихӣ 
анҷом додаанд. 

Рӯзномаи “Овози Самарқанд” аз ибтидои таъ-
сиси худ на танҳо барои таҷассуми вазъи сиёсиву 
иҷтимоӣ ва фарҳангии  Самарқанд хидмат карда-
аст, инчунин барои тарбияи шахсиятҳои илмиву 
адабие бевосита саҳмгузор аст. 

Орзумандам, ки дар оянда низ рӯзномаи “Овози 
Самарқанд” дар рушду такомули забони форсии 
тоҷикӣ дар Самарқанди азиз бештар аз имрӯза 
саҳмгузор хоҳад буд...

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Муқимҷон ОРИФӢ,  
таъсисгари Хона-музейи  

Ориф Гулхании Самарқандӣ 

«Рӯзномаи “Овози Самарқанд” тараннумгари 
дӯстии халқҳо буда, дар худ навгониҳои ҷумҳурият 
ва вилоятро акс мекунад. Дар ҳаёти ҷомеа чӣ ди-
гаргуниҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие ша-
вад, мо ба воситаи ин рӯзнома хабардор мешавем. 
Хирадмандон мегӯнд, ки “қадри зар заргар бидонад”. 
Мо метавонем ин рӯзномаро ба зар монанд кунем. 
Заргар ин муштариёни рӯзнома мебошанд. Мо бояд 
барои беҳтару ҷолибтар шудани рӯзнома, ки бо 
забони модарии мо чоп мешавад, ҳиссаи худро 
ҳамроҳ кунем. Ман ният дорам, ки умри рӯзномаи 
“Овози Самарқанд” ҷовидонӣ бошад ва ҳаёт боша-
ду мо муштариён онро бо завқ мутолиа намоем».

(Шумораи 4-5, соли 2020).
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Шарофат ЭРМАТОВА,
 мухбир, масъули барномаи 
 тоҷикии “Рангинкамон” 

“Мо ҳаёти имрўзаи худро бе матбуот тасаввур 
карда наметавонем.  Рўзномаҳо барои хабардор 
кардани мардум аз навгониҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, 
фарҳангӣ, воқеаву ҳодисаҳои муҳими рўз, дасто-
вардҳои илму маориф, адабиёту санъат ва ғайра 
саҳми калон доранд.

Воситаҳои ахбори оммавӣ моро аз бозсозӣ ва 
бунёдкориҳое, ки дар мамлакат рӯй медиҳанд, ха-
бардор мекунанд.

Шукргузорем, ки дар қатори дигар рўзномаву 
маҷаллаҳо «Овози Самарқанд» ҳам чоп мешаваду 
дастраси ҳамзабонони сершумор мегардад. 
Дар саҳифаҳои рӯзнома хабару мақола ва ма-

водҳои аз ҳамдигар беҳтару сермазмун, муҳимаш 
хонданӣ чоп мешаванд.

Тамоми дўстдорони забони ноби тоҷикӣ, ҳам-
забонони баору нанг ва худогоҳу худшиносро ба 
ҷашни 30-солагии рўзномаи «Овози Самарқанд»  
табрику таҳният мегўям. Рӯзномаи «Овози Са-
марқанд»   овози мо, розгоҳи мо, боиси фахру иф-
тихори мост”.

(Шумораи 4-5, соли 2020).
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Шаҳбози АБРОР,  
вакили Маҷлиси вакилони  

халқи шаҳри Душанбе

«Шумораҳои муҷаллову пурмазмуни «Овози Са-
марқанд» бори нахуст дар таърихи соли 2018 
ҳини сафарамон ба шаҳри Самарқанд ба дастам 
расид. Чизе, ки маро ҳайрону ҳам шодмон кард, 
ин забони ноби тоҷикии матолиби ҷарида буд. Бо 
вуҷуди фосилаҳои сунъие, ки то беҳтар шудани 
муносибатҳо ҳукмфармо буд, эҷодкорони нашрия 
мазмуну мундариҷа ва забони онро беолоишу му-
наззам нигаҳ доштаанд, ки боиси қаноатман-
дист. Бештар шудани шумораи «Овози Са-
марқанд” ва ба ҳавзаҳои порсизабон расидани 
онро орзу мекунем».

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Асадулло АТОУЛЛОЕВ,  
ҳунарманди шоистаи  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

“Чандин сол боз бо рӯзномаи “Овози Самарқанд” 
ошноӣ дорам. Аз тамоми хабару воқеаҳое, ки дар 
миқёси вилоят рӯй медиҳанд, ба воситаи ин рӯз-
нома хабардор мешавам. Бо ҳаёту фаъолияти ин-
сонҳои соҳибобрӯи Самарқанд ошно мегардам. 
Мехоҳам овози “Овози Самарқанд” боз ҳам баланд-



91

тар гардида, муштариёнаш ба даҳҳо ҳазор бира-
санд”.  

(Шумораи 92, соли 2019).

Бузургмеҳри БАҲОДУР,  
узви Иттифоқи  

нависандагони Тоҷикистон,  
корманди рӯзномаи «Ҷумҳурият» 

«Овози Самарқанд» ба масал кабӯтарест, ки 
паёми ошноӣ мебарад, паёми рафоқат мебарад. Ва 
хушбахтона, паёми ин кабӯтар бо забони ноби 
тоҷикӣ адо мешавад, ки фараҳафзост. Тани танҳо 
муҳити Самарқандро аз вожаҳову ибораҳои тоҷи-
кии порсӣ саршор кардани «Овози Самарқанд» хид-
мати судманду сутуданист. Пайи ҳар вожа як 
тоҷике истода гӯё. Зеро ба ибораи шоир Рустам 
Ваҳҳобзода гӯем, ҳар вожа дар каронаи ҷаҳон як 
тоҷикест, ки пайи дифоъ, тарғиб ва номоварии 
ин забони бостон меистад.

(Шумораи 91, соли 2019).

Ҳусейн МИРЗОЕВ,  
сармуҳаррири нашрияи «Нури Норак»,  

сокини шаҳри Норак

«Дар «Овози Самарқанд» ба муҳимтарин масо-
или рӯз матлабҳо навишта шуда, барои рӯшан шу-
дани афкори ҷомеа хидматҳои бедареғ кардааст. 
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Маҳз тавассути ин нашрия тоҷикони Самарқанд 
намунаҳои шеъру насрашонро чоп мекунанд, ба 
фарзандонашон забони модарии худро ёдовар ме-
шаванд».

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Абдуваҳҳоб ВОҲИДОВ,  
устоди Донишгоҳи  

давлатии Самарқанд 

«Рӯзномаи ҷавони мо “Овози Самарқанд” 30-со-
лагии худро ҷашн мегирад. Истиқболи 30 солагӣ на 
танҳо ҷашни ҷамоа, балки иди тамоми самарқан-
диён аст. Таъсиси ин рӯзнома чандон осон набуд. 
Дар ташкили он аҳли фарҳанги Самарқанд хеле 
заҳмат кашиданд. Моро зарур аст, ки заҳмати 
онҳоро қадр карда, барои пойдории рӯзнома ҳара-
кат кунем, бо мақолаҳои худ дар рангорангии саҳи-
фаҳои газета саҳм гузорем. Танҳо дар чунин маврид 
обрӯ ва нуфузи рӯзнома баландтар мегардад». 

(Шумораи 4-5, соли 2020).

Дилшоди ФАРҲОДЗОД,  
номзади фанҳои филологӣ, 

устоди Донишгоҳи давлатии Самарқанд 

«Дар шароити имрӯза ривоҷи ҷомеаро бе мавҷу-
дияти воситаҳои ахбори оммавӣ, бахусус, матбу-
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от тасаввур кардан ғайриимкон аст. Рӯзномаи 
“Овози Самарқанд” яке аз чунин нашрияҳои чопӣ 
буда, дар тӯли солҳо мардуми вилоятро бо навго-
ниҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии 
вилоят ошно месозад. Ҳоло ин рӯзнома ба минбари 
розу ниёзи самарқандиён табдил ёфтааст». 

(Шумораи 81, соли 2019).

Акбар МАҲМУДОВ,  
раиси Маркази миллию мадании  

тоҷикон ва тоҷикзабонони  
вилояти Самарқанд

“Овози Самарқанд” – овози дили мост. Овози 
мардуми фарҳангдӯсти Самарқанд аст. Ҳадафи 
аслии ин рӯзнома, ки тӯли 30 сол нашр мешавад, 
некӯст, яъне хизмати беғаразона ва сидқидилона 
ба мардум, миллат ва кишвар мебошад. Рӯзнома 
ҳамчун тарранумгари ҳамдилӣ ва дӯстии халқҳо 
дар таърихи матбуот ва ҳаёти иҷтимоӣ саҳифаи 
навро боз кард. Ҳоло аҳли қалами “Овози Са-
марқанд” ҳама рӯзноманигорони ботаҷриба 
ҳастанд, ки ҳар як навгонии вилоятро саривақтӣ 
ба мардум мерасонанд. 

Умед дорам, ки рӯзнома тӯли асрҳо дастраси 
муштариён гардида, чароғи дили мардумро аз нури 
хирад мунаввар месозад, бобати ҳифзи арзишҳои 
моддию маънавӣ ва урфу одатҳои миллӣ саҳм ме-
гузорад ва овозаи “Овози Самарқанд” берун аз Са-
марқанд, на танҳо дар саросрари кишвари 
биҳиштосои Ӯзбекистон, балки дар ҷаҳон доман 
паҳн мекунад”.

(Шумораи 104, соли 2019).
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Роҳила ӮЛМАСОВА,  
сароянда

«Мо самарқандиён рӯзномаи “Овози Самарқанд” 
дорем ва ба воситаи он аз ҳаёти фарҳангӣ, маъ-
рифӣ, адабӣ ва тамоми соҳаҳои дигар огоҳ меша-
вем. “Овози Самарқанд” минбари розу ниёзи мо  - 
бонувони самарқандӣ аст».

(Шумораи 88, соли 2019).

Иброҳими ДӮСТАЛӢ,
шоир ва тарҷумон

Тақрибан 4 сол мешавад, ки «Овози Самарқанд» 
ҳамрозу ҳамдами хонаводагии банда шудааст. Та-
вассути як зумра рӯшанфикроне, ба монанди Ан-
зурати Маликзод, Амина Шарофиддинова, Дилшо-
да Фарҳодзод шумораҳои гуногуни ин рӯзнома ба 
дасти мо мерасад. Бо як гурӯҳ аз қаламбадастони 
ин ҷарида низ робита дорем. Оянда зиёд шудани 
шумораи онро мехоҳем ва то дар ҳар хонадони са-
марқандӣ «Овози Самарқанд» даст ба даст гардад.

(Шумораи 4-5, соли 2020).
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Озода АҲМЕДОВА,  
сароянда  

“Самарқанд шаҳри таърихист, ки шӯҳрати 
ҷаҳонӣ дорад. Рӯзномаи вилоятии “Овози Са-
марқанд” яке аз васоити муҳимтарини тарғибу 
ташвиқи шӯҳратёрии шаҳри ҳамешаҷавони Са-
марқанд дар байни аҳли ҷаҳон мебошад. Мардуми 
тоҷикзабони дунё тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ 
маводу мақолаҳои рӯзномаро мутолиа карда, аз 
тағйироти ин шаҳри азим хабардор мегарданд, 
дар олами маҷозӣ бо шаҳр ошно мегарданд ва худ 
аз худ дар дили онҳо ҳаваси тамошои шаҳр пайдо 
мешавад. Дар афзудани ташрифи теъдоди сайёҳо-
ни хориҷӣ ба Самарқанд “Овози Самарқанд” низ 
саҳми арзанда мегузорад.

(Шумораи 90, соли 2019).
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ДАР МАДҲИ «ОВОЗИ САМАРҚАНД»

Лоиқ ШЕРАЛӢ 

“Овози Самарқанд” майдони суханварон шавад.

Машъал бишавед дар шаби зулмонӣ,
Сӯзед, ки олам бишавад нуронӣ.
Бар як худи хуршед гарон аст охир,
Бар олами беканор нурафшонӣ…

***
Кори ҳама кас баробари ҳимати ӯст,
Умри ҳама кас нишонаи қимати ӯст.
Даҳчанди қад аст ҳайкалу мақбара, лек
Қабри ҳама кас баробари қомати ӯст.

***
Онҳо, ки надоранд сару мағзи тамом,
Гиранд ҳама ҳалоли моро ба ҳаром.
Онҳо, ки ба кори нек кӯтаҳдастанд,
Бар тӯҳмати мо забондарозанд мудом».

(Шумораи 28, соли 1997).
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Фарзонаи ХУҶАНДӢ

ОВОЗИ ДИЛУ ҶОНИ ҶАҲОНСОЗИ САМАРҚАНД
Зангӯла занад нав ба нав “Овози Самарқанд”,
Овози дилу ҷони ҷаҳонсози Самарқанд.
Эй оинаи рӯзнамо, рознамоӣ,
Ҳамрӯзи Самарқандиву ҳамрози Самарқанд.
Дилро чу кабӯтар бифиристам, ки бичархад
Дар қасру манорони сарафрози Самарқанд.
Оре, дили ман буду зи ишқи ту шуъо ёфт,
Себе, ки ниҳодам ба кафи бози Самарқанд.
Савганд, ки мо низ талабгори висолем, 
Ҷонбохтаи нодираэъҷози Самарқанд.
Бо фазли Худо боз ҳам имрӯзу ҳама рӯз,
Фарҳангу адаб бод сарандози Самарқанд.
Бигзор, ки чун муждаи бедории ҷонҳо,
Зангӯла занад нав ба нав “Овози Самарқанд”!

(Шумораи 28, соли 2020).
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Ҷумъа ҚУВВАТ,  
шоир 

«Овози Самарқанд»-у дили бози Самарқанд,
Парвозӣ шуд ин чӯҷаи шаҳбози Самарқанд.
Хоҳам зи нав овозаи шерона бигирад,
Овози самарқандӣ дар «Овози Самарқанд».
Дар ҳар гузари шаҳр басо роз ниҳон аст,
Пӯшида намонад дигар он рози Самарқанд.
Ин хоки кӯҳан маркази ишқ асту садоқат,
Ҳамбастагӣ умре бувад анбози Самарқанд.
Фарзонагӣ гардида дар ин шаҳри гиромӣ,
Оини ҷавонони сарафрози Самарқанд.

(Шумораи аввал, соли 1990)
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Салим КЕНҶА,  
шоир

Парвоз намояд ба само бози Самарқанд,
Иншо бинамояд ба сухан рози Самарқанд.
Меҳраш ба дили пиру ҷавон реша давонда,
Оғози ману ту бувад “Овози Самарқанд”.

Сабт аст дар он иззату икроми Самарқанд,
То пеши Зӯҳал бурд чу гул номи Самарқанд.
Бомазза суханҳош чу хуш нони Самарқанд,
Аз шодӣ бигирам ба кафам ҷоми Самарқанд.

Мислаш ба ҷаҳон неъмати арзанда надорам,
Бе меҳри баландаш ба рухам ханда надорам.
“Овози Самарқанд” диҳад умри дарозам,
Бе ҳастии вай ҳеҷ ман оянда надорам.

“Овози Самарқанд” бувад ҷону ҷаҳонам,
Ду бор ба ҳар ҳафта варо гираму хонам.
Гӯяд сухани тоза чу устоди ҷаҳонам,
Дар васфи вай аз ҷону дилам шеър бихонам.

***
Азиз аз ҷонам, «Овози Самарқанд», 
Гули бӯстонам, «Овози Самарқанд». 
Ба ҳар сатри ту аз дил зеҳн монам, 
Туӣ достонам, «Овози Самарқанд». 
Ту фахру ифтихори тоҷиконӣ, 
Бародар ҳам чу мо бо ӯзбеконӣ. 
Ба мо омӯзӣ ту фарҳангу дониш, 
Чу устоди азизу меҳрубонӣ. 
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Манам як мухлиси деринаи ту, 
Бигирам ганҷ аз ганҷинаи ту. 
Бигардад илму ирфонам зиёда, 
Зи ҳарфи росту бекинаи ту. 
Касе, ки ҳаст фарзанди Самарқанд, 
Дилаш бо шаҳри моён ҳаст пайванд. 
Зи кори даҳр дар ғафлат намонад, 
Бихонад бояд «Овози Самарқанд!» 
Паёпай ҳар касе онро нахонад, 
Зи кори даҳр дар ғафлат бимонад. 
Агар хонад касе, доно бигардад, 
Тамоми сирри оламро бидонад. 
Бихонад ҳар кӣ «Овози Самарқанд», 
Шавад воқиф зи ҳар рози Самарқанд. 
Кушояд бол чун бози Самарқанд, 
Шавад маст аз маю сози Самарқанд. 
Аз он шодам, ки он оянда дорад, 
Ба ҳар як шаҳру деҳ хонанда дорад. 
Нагардад дур номаш аз забонҳо, 
Ҳаёти ҷовиду поянда дорад.
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Аслиддин ҚАМАРЗОДА

ШАВ ОБУНА БА «ОВОЗИ САМАРҚАНД»
Агар хоҳӣ зи вазъи даҳр донӣ, 
Зи фарҳангу адаб берун намонӣ, 
Ниҳоли илм бар сина нишонӣ, 
Шав обуна ба «Овози Самарқанд». 
Бихонӣ шеъри тар, ахбори дилкаш, 
Нагардад хотират ҳаргиз мушавваш, 
Дилат бошад ба гармӣ ҳамчу оташ, 
Шав обуна ба «Овози Самарқанд». 
Агар хоҳӣ зи Истиқлол донӣ, 
Ту худро бар дари мақсад расонӣ, 
Кунӣ дар маҳфили дил гулфишонӣ, 
Шав обуна ба «Овози Самарқанд». 
Забони модариро дӯст дорӣ, 
Кунӣ дар боғи ҷонат гулгузорӣ, 
Агар аҳли дилӣ, соҳибшиорӣ, 
Шав обуна ба «Овози Самарқанд». 
Кунад гул то тамоми Ӯзбекистон, 
Саҳифоти хушаш пайваста мехон, 
Ба роҳи ростӣ доим қадам мон, 
Шав обуна ба «Овози Самарқанд». 
Ба боғоташ гули хушранг рӯяд, 
Ҳазорон гардро аз сина шӯяд, 
Ки то Аслӣ суруди тоза гӯяд: 
Шав обуна ба «Овози Самарқанд». 
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Ҳусейн РАШИДӢ

ОВОЗИ ОЛАМГИРИ ШИРИН
Номи «Овози Самарқанд»-ам ширин, 
Байтҳо дар васфи он бандам ширин. 
Мерасад пайки ҳунар форам ба гӯш, 
Рӯзи тӯяш рақсаму хандам ширин. 
Мекунӣ ҳарфам бурун аз қаъри дил, 
Мешавам хурсанду дур аз заҳри дил. 
Мекунӣ эълон ба рӯйи зарварақ, 
Олами ҳастӣ ба моён баҳри дил. 
Равнақи идроки ту як олам аст, 
Дар дилам чун чашмасори ҳолам аст. 
Бо ту меҷӯшад ба дил ишқи Ватан, 
Равнақи шаъну шукӯҳи солам аст. 
Аз ҳама комёбиҳо огоҳӣ ту, 
Бо раҳи хуршеди мо шуд роҳи ту. 
Шоду хурсандам ман аз ахбори ту, 
Баҳра бардорам ҳама аз кори ту. 
Хоб будам, кардаӣ бедор ту, 
Ман будам як, кардаӣ бисёр ту. 
Баҳри ҳифзи кишвари соҳибсарам, 
Аҳли олам кардаӣ ҳушёр ту. 
Номадори маскани савту наво, 
Аз ту шуд форам ба ман обу ҳаво. 
Дар дами пирӣ Рашидӣ аз ту шод, 
Зарварақҳои ту айни муддао.
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ЧУ ҚАНД ОИНАИ МОСТ 
«Овози Самарқанд»-и азиз ёр ба мо шуд, 
Дар зиндагӣ ҳамроз, мададгор ба мо шуд. 
Бо обунаи хеш кунед мушкилаш осон, 
Дар мушкилиҳо дӯсти ғамхор ба мо шуд. 
Аз сесаду шас(т) моҳи ҳаёташ шудаем шод, 
Бо меҳри дилаш минбари гуфтор ба мо шуд. 
Саршори гуҳарҳои дарӣ сафҳаи розаш, 
Ҳар шому саҳар мояи пиндор ба мо шуд. 
Озодии виҷдону сухан матлаби дилҳост, 
Бо ҷаҳду ҷадал махзани осор ба мо шуд. 
«Овози Самарқанд»-и чу қанд оинаи мост, 
Ҳар оила дар обуна ҳамкор ба мо шуд. 
Аз Рӯдакӣ то Лоиқи хушгӯ намирад ҳеҷ, 
Фарҳанги ниё ганҷи гуҳарбор ба мо шуд. 
«Овоз»-и фараҳзову дилошӯби Самарқанд, 
Сарчашмаи илҳоми пурасрор ба мо шуд. 
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Баҳодури УБАЙДУЛЛОҲ

БА ПАРВОЗ АСТ “ОВОЗИ САМАРҚАНД”
Ба ҳар як маҳфили халқи Самарқанд,
Ки ҳамроз аст “Овози Самарқанд”,
Чу дастархони мизи илму фарҳанг,
Дар эъзоз аст “Овози Самарқанд”.

Зи мазмуни васеъаш кай шавӣ танг,
Ҷилояш дар назар зебову хушранг.
Садои халқро бошад ҳамоҳанг,
Хушовоз аст “Овози Самарқанд”.

Зи захми вақт худфарсост чун дил,
Вале бар халқ рӯҳафзост чун дил.
Сафобахшандаи дилҳост чун дил,
Чу анбоз аст “Овози Самарқанд”.

Ба ҳар сатраш, ки хатти хомаи рӯз,
Ба ҳар сатраш ғаму ҳангомаи рӯз.
Ба ҳар манзил расонад номаи рӯз,
Чу дар тоз аст  “Овози Самарқанд”

Ба чашми ақлу дилҳо нур бахшад,
Ба рӯҳият сафову сур бахшад.
Баҳодурро камоли ҳур бахшад,
Ки дилсоз аст “Овози Самарқанд”
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Чу рамзи сулҳ, ҳам иқболи кишвар,
Бувад ҳамсоли Истиқлоли кишвар.
Чу рамзи дӯстӣ, чун боли кишвар,
Ба парвоз аст “Овози Самарқанд”!

Дар рӯнамоии китоби «Самарқандда 
Айнийшунослик - Айнишиносӣ дар Са-

марқанд» ва ҷамъбасти озмуни «Одамон аз 
дӯстӣ ёбанд бахт...» (Соли 2019)



106

  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Бузургмеҳри БАҲОДУР

Ду барги сабз дар ҳошияи  
ҷаридаи «Овози Самарқанд»

КАФТАРИ «ОВОЗИ САМАРҚАНД»
Оғози тамаддун буда оғози Самарқанд,
Ҳайратзада шуд даҳр зи эъҷози Самарқанд.
Аз шавкати ин шаҳр бувад нозиши тоҷик,
Эй кош, кашидан битавон нози Самарқанд.
Меъмори Самарқанд на бал аҳли ҳунар буд,
Кӯшида малоик ба пардози Самарқанд.
Чун нон азиз аст маро чеҳраи халқаш,
Ҳамчун дари хона-ст дари бози Самарқанд.
Аз рози ҷаҳон баҳра набурдаст, агар кас
Як лаҳза набудаст чу ҳамрози Самарқанд.
Дар бому дари шаҳр танинаш шунавам боз,
Парвоз кунад кафтари «Овози Самарқанд».

ОРЗУ
Сарбаста нашав минбари «Овози Самарқанд»,
Дарбаста нашав дафтари «Овози Самарқанд»,
То кишвари дил номаи фурсӣ бирасонӣ,
Парвоз бикун кафтари «Овози Самарқанд»!
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Толиб ЮНУСЗОДА

ОВОЗИ ДИЛИ МО 
«Овози Самарқанд» – овози дил аст, 
Бахту зафаровар ба ҳар манзил аст. 
«Овози Самарқанд» – фарзанди Истиқлол, 
Мужда расонад ӯ аз истиқбол. 
«Овози Самарқанд» овози тоҷик аст, 
Бо роҳи дӯстӣ парвози тоҷик аст. 
«Овози Самарқанд» ҳамчун раҳнамо, 
Ба муаммои халқ гардад қулфкушо. 
«Овози Самарқанд» бо шеъру сурудаш, 
Шод кунад дилҳо, гӯем дурудаш. 
«Овози Самарқанд» дорад хуш матлаб, 
Хонанд дар ҳар ҷо, боғчаву мактаб. 
«Овози Самарқанд» ба мо чун дармон, 
Шавем обуна мо аз дилу ҷон. 

ПАЙҒОМ (Тӯхтамиши Боқӣ),  
ноҳияи Сайҳунобод:

Биё, хонем “Овози Самарқанд”,
Хирадафзост ин рози Самарқанд.
Зиё бар пиру барно бахшад имрӯз,
Зиҳӣ, эй мояи нози Самарқанд.
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САРМУҲАРРИРОН

Норқул 

ОСТОНАҚУЛОВ 
(Нор Остонзода)

(Тӯли солҳои 1990-1998)

Сармуҳаррири аввалини рӯзномаи вилоятии «Овози Са-
марқанд», адиб ва рӯзноманигори шинохта  Нор Остонзода 
соли 1938 дар маҳаллаи Мубораки шаҳри Самарқанд дида ба 
дунё кушодааст. Баъд аз хатми мактаб ва факултети фило-
логияи ӯзбек ва тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд таи 
чанд сол дар идораи рӯзномаи ҷумҳуриятии «Овози тоҷик» 
(шаҳри Тошканд) чун ходими адабӣ ва мудири шӯъба кор 
кардааст. Шароити хонавода Нор Остонзодаро маҷбур месо-
зад, ки ба зодгоҳ баргашта, дар хидмати модари пираш бо-
шад. Дар Самарқанд низ муддати  дароз муҳаррири шӯъбаи 
тоҷикии Комитети телевизион ва радиои вилоят буд. Соли 
1990  сармуҳаррири  рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд» 
таъин шуд. Нор Остонзода барои ҷо ба ҷо гузоштани кадрҳои 
эҷодкори тоҷикзабон, ки дар Самарқанд ангуштшумор бу-
данд, заҳмати бисёр кашид. Рӯзнома, ки он солҳо навтаъсис 
буд, аз тариқи мошиннависи ретопринтӣ ва қӯрғошимӣ омо-
даи чоп мешуд, ҳарфҳои тоҷикӣ надошт. Ҳамаи ин мушки-
лот кори сармуҳаррирро душвор месохт. Бо вуҷуди он рӯз-
нома ҳафтае се маротиба аз тариқи матбааи вилоятӣ нашр 
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мегардид. Нор Остонзода моҳи сентябри соли 1998 ба нафақа 
баромад. Соли 2008 аз олам даргузашт. Маҷмӯаи ҳикояҳои 
Нор Остонзода «Дунёи қуръагардон» пас аз маргаш, соли 
2010 чоп шуд.   

Дар ҷашни 10-солагии «Овози Самарқанд» 
(Соли 2000).  
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Шавкат 

БАҲРОМОВ 

(Соли 1998  
иҷрокунандаи вазифаи  

сармуҳаррир)

Шавкат БАҲРОМОВ 22-юми декабри соли 1961 дар деҳаи 
Талибарзуи ноҳияи Самарқанд дар хонадони шоири ҳунар-
манд Музаффархон Ҳоҷизода таваллуд ёфтааст.Бобои ӯ 
Баҳром Ҳоҷизода солҳои 1924-1930  вазифаи директори мак-
таби рақами 4-и деҳаи Равонаки ноҳияи Самарқанд ва солҳои 
1930-1936 декани факултаи забон ва адабиёти тоҷики Дониш-
гоҳи давлатии Душанберо ба ӯҳда дошт.

Шавкат Баҳромов хатмкардаи мактаби рақами 41-и ноҳи-
яи Самарқанд ва Донишкадаи давлатии омӯзгории Са-
марқанд ба номи Садриддин Айнӣ мебошад.

Фаъолияташро аз соли 1985 ҳамчун муаллими забони русӣ 
дар мактаби рақами 41-и ноҳияи Самарқанд оғоз намудааст.
Аз соли 1991 то соли 2002 дар идораи рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» ҳамчун мухбир, мудири шӯъбаи иқтисод, ҷони-
шини сармуҳаррир кор кардааст.

Сипас, ду сол дар рӯзномаи «Футбол ва ҳаёт» фаъолият 
нишон додааст.

Аз соли 2004 то дами вопасини умр соли 2014 вазифаи му-
дири шӯъбаи иқтисоди рӯзномаи вилоятии «Овози Са-
марқанд»-ро ба ӯҳда дошт.
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Ғафурҷон  

МАҲМУДОВ 
(Маъруфӣ)

(Тӯли солҳои 1998-2011)

Ғафурҷон Маҳмудов (Маъруфӣ) 17-уми ноябри соли 1952 
дар деҳаи Талибарзуи ноҳияи Самарқанд дар хонадони хо-
дими намоёни давлатӣ ва ҷамоатӣ Маҳмудбек Маъруфӣ  та-
валлуд ёфтааст. Пас аз таҳсил ва хатми мактабҳои 40, 41 ва 
33-юми зодгоҳ чанд сол дар идораи бинокории рақами 15 
устогӣ кард. Меҳри адабиёт ва санъат, ки дар дили ӯ аз сӯҳ-
бати орифонаи падар ва модари фарҳангпеша ҳосил гарди-
да буд, Ғафурҷонро аз сафи донишҷӯёни факултаи филоло-
гияи ӯзбек ва тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд ҷой 
гиронд.                       

Ғ.Маҳмудов солҳои 1976-1978 ходими Кумитаи иттифоқи 
ҷавонони ноҳияи Самарқанд буд. Аз соли 1978 аз паи кори 
илмӣ шуда, аспиранти Донишкадаи давлатии омӯзгории Ду-
шанбе гардид. Солҳои 1981-1987 ҳамчун ходими пешбари 
шӯъбаи илмии Донишгоҳи давлатии Самарқанд фаъолият 
дошт. Ҳисси ташаббускорӣ ва навҷӯии ӯ буд, ки соли 1993 
декани факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд таъин гардид. Солҳои 1996-1997 докторанти До-
нишкадаи адабиёти Академияи Улуми Ӯзбекистон буд. Аз 
худи ҳамон сол чун дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики ДДС 
пазируфта шуд.

Ғафурҷон Маҳмудов, ки муаллифи асарҳои зиёди илмӣ, 
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адабӣ ва тадрисӣ, муштарии доимии рӯзномаи “Овози Са-
марқанд” буд, моҳи октябри соли 1998 сармуҳаррири рӯзно-
ма таъин гардида, барои афзоиши адади нашр, ғанигардо-
нии пойгоҳи моддиву техникӣ ва маънавии идораи рӯзнома 
то нафаси охирини умри худ - 20-уми январи соли 2011 ҳис-
саи босазо гузошт. 
Ғафурҷон Маҳмудов намояндаи Шӯрои намояндагони 

халқи вилоят, номзади фанҳои филологӣ ва муаллифи чанд 
рисолаҳои илмӣ ва китобҳои дарсӣ буд.

Ҷамоаи «Овози Самарқанд» дар давраи 
сармуҳарририи Ғ.Маҳмудов (Соли 2000).  
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Озодҷон 

ХИДИРОВ 

(Тӯли солҳои 2011-2016)

Озодҷон ХИДИРОВ (Ҳамидзода) 28-уми апрели соли 1976 
дар деҳаи Гулбоғи ноҳияи Самарқанд дида ба дунё кушода-
аст. Пас аз хатми мактаби миёнаи рақами 17-и ба номи Са-
дриддин Айнии зодгоҳаш соле аъзои ширкати ҷамоатии «Са-
марқанд» буд. Ӯ, ки  ҳанӯз аз айёми мактабхонӣ ба каломи 
бадеъ ихлоси баланд дошт ва мақолаву ҳикоя ва ҳаҷвияҳои 
навмашқонааш дар саҳифаҳои рӯзномаҳо чоп мешуд, соли 
1994 барои кор ба идораи рӯзнома омад. Дар ин ҷо аз му-
саҳҳеҳӣ то ба ходими адабӣ, аз мудири шӯъба то котиби ма-
съул ва аз ҷонишини сармуҳаррир то ба сармуҳарририи 
«Овози Самарқанд» расид. Ҳоло раиси ҷамоати шаҳрвандо-
ни маҳаллаи “Гулбоғ”-и ноҳияи Самарқанд мебошад.

Озодҷон Ҳамидзода шогирди Мактаби эҷодкорони ҷаво-
ни «Овози Самарқанд» ва фориғуттаҳсили факултаи фило-
логияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи 
Алишер Навоӣ мебошад. Намунаҳои эҷодаш дар баёзи наз-
му насри Самарқанд – «Суханобод», “Армуғони Самарқанд” 
ва ғайра чоп гардидаанд. 
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Бахтиёр 

ҶУМЪАЕВ 

(Тӯли солҳои 2016-2017 
 иҷрокунандаи вазифаи  

сармуҳаррир)

Бахтиёр ҶУМЪАЕВ (Бахтиёри Ҷумъа) 1-уми феврали соли 
1953 дар деҳаи Ҷарқишлоқи ноҳияи Самарқанд ба дунё ома-
дааст. Пас аз хатми мактабҳои миёнаи рақами 47 ва 16-и 
ноҳия шомили Донишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд 
ба номи Садриддин Айнӣ гардид. Бо роҳхати донишкада таи 
як сол дар мактаби рақами 50-и ноҳияи Деҳнави вилояти 
Сурхондарё муаллимӣ кард. Чанде муҳаррири шӯъбаи ки-
шоварзии радиои Тоҷикистон буд. 

Солҳои 1975-1976 дар сафи Қувваҳои мусаллаҳ хизмат на-
муд. Пас аз адои хизмат то соли 1979 дар кумитаи радио дар 
вазифаи муҳаррири калони шӯъбаҳои саноат ва сохтмон заҳ-
мат кашид. Баъд ба кори рӯзномаи «Пионери Тоҷикистон» 
(ҳоло «Анбоз») гузашта, аз мухбирӣ то ба дараҷаи котиби

масъул расид. 
Дар рӯзномаҳои «Оинаи зиндагӣ», маҷаллаи «Фирӯза» ва 

чанд сол котиби масъули ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат»-и 
Тоҷикистон буд. Чанд сол масъул ва муҳаррири саҳифаи 
тоҷикии рӯзномаи ноҳиявии «Гулобод тонги» буд. Ҳоло мух-
бири рӯзномаи вилоятии “Овози Самарқанд” аст.

Бахтиёри Ҷумъа  ҳаҷвнигор, узви Иттифоқи нависанда-
гони Тоҷикистон, муаллифи китобҳои зиёд мебошад.
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Баҳодур 

РАҲМОНОВ

(Аз соли 2017 то ҳол)

Баҳодур РАҲМОНОВ (Убайдуллоҳ) 8-уми июни соли 1983 
дар деҳаи Боғи баланди шаҳри Самарқанд дар хонаводаи 
омӯзгори эҷодкор Убайдуллоҳ Раҳмонов (фарзанди шоири 
маърифатпарвар Абдулғании Ҷавдат) ба дунё омадааст. Соли 
1999 синфи нӯҳуми мактаби зодгоҳашро хатм карда, ҳамон 
сол ба шӯъбаи аудитории техникуми хӯроквории Самарқанд 
дохил гардидааст. Соли 2002 барои идома додани таҳсил ба 
шӯъбаи фалсафаи факултети таърихи Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд шомил шуда, соли 2006 соҳиби диплом гардид ва 
таҳсилро аз рӯйи ихтисос дар зинаи магистратура давом 
дод. Пас аз ин докторантураро хатм намуд ва ҳоло доктори 
фалсафаи улуми фалсафӣ мебошад. 

Фаъолияти меҳнатиро дар мактаби зодгоҳ ба сифати омӯз-
гор оғоз намудааст. Сипас, ба сифати омӯзгори фалсафаи до-
нишкада, муаллими калони ДДС, ҷонишини муҳаррир ва 
муҳаррири рӯзномаи “Келажак авлод”, “Афросиёб-пресс” кор 
кардааст.   

Аз овони мактабхонӣ бо рӯзномаи вилоятии “Овози Са-
марқанд” ҳамкорӣ дошт ва нахустин навиштаҳои эҷодияш 
низ дар ин рӯзнома нашр шудаанд. 

Соли 2006, ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ ба таҳририяти 
рӯзнома ба кор омад ва тӯли солҳо фаъолият пеш бурд. Ғо-
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либи як қатор озмунҳои соҳаи журналистӣ мебошад. Аз ҷум-
ла, соли 2010 ва 2011 “Журналисти беҳтарини сол” гардида-
аст. Аз соли 2017 ин ҷониб вазифаи сармуҳарририи рӯзномаи 
вилоятии “Овози Самарқанд”-ро дар дӯш дорад. Дар давраи 
сармуҳарририи ӯ обрӯю эътибори рӯзнома боло рафт ва 
саҳифаҳои рӯзнома рангоранг гардида, сафи муштариён 
афзуд.  Комёбии муҳимтарини рӯзнома ҳангоми сармуҳар-
рир будани Б.Раҳмонов  соҳиби ҷоизаи озмуни байналмила-
лии XIII миллии «Олтин қалам» («Қалами тиллоӣ»)  гарди-
дани «Овози Самарқанд» мебошад.

Бо мақолаҳои илмӣ ва тезисҳояш дар як қатор анҷуман 
ва симпозиумҳои кишварҳои хориҷӣ иштирок намудааст.

Баҳодур Раҳмонов муаллифи маҷмӯаҳои шеърии «Чаш-
маи ишқ» (2008),  “Фарҳанги падар” (2014), “Ватани бахт” 
(2019) ва рисолаи “Инсоннинг руҳий-маънавий ӯз-ӯзини 
ташкиллаштиришининг фалсафий илдизлари” (2014) аст. 

Шунавандагони «Мактаби маҳорати 
журналистони ҷавон» тарзи дар саҳифа 
ҷойгир кардани мақолаҳоро меомӯзанд 

(Соли 2018).  
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ИНҲО ҶОНИШИНИ  
САРМУҲАРРИР БУДАНД

Хурсанд ҶУМЪАЕВ 

(Тӯли солҳои 1990-1997)

Хурсанд ҶУМЪАЕВ (Ҷумъазода) 5-уми июли соли 1956 дар 
деҳаи Қавчинони ноҳияи Самарқанд, дар хонадони муал-
лим ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби 22-и зодгоҳ ва 
факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Са-
марқанд, солҳои 1978-1981 сарнозири Ҷамъияти китобдӯсто-
ни Тоҷикистон буд. Сипас, тӯли солҳои 1981-1990 дар идораи 
рӯзномаи ҷумҳуриятии «Тоҷикистони советӣ» (ҳоло “Ҷумҳу-
рият”) дар вазифаи мухбир, кор кард. 
Хурсанд Ҷумъазода соли 1990 дар рӯзномаи «Овози Са-

марқанд» чун рӯзноманигор ба кор сар кард. Ӯ то соли 1997 
ҷонишини сармуҳаррири рӯзнома буд. Вазифаи мухбири 
махсуси рӯзномаи ҷумҳуриятии «Овози тоҷик»-ро дар вило-
яти Самарқандро ба ӯҳда дошт. Баъд худ нашри чанд рӯзно-
маи бачагонаро ба роҳ монд ва ҳоло низ дар ин самт кор 
мебарад.
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Ҳазрат САБОҲӢ 

(Тӯли солҳои 1997-2000)

Ҳазрат САБОҲӢ 15-уми январи соли 1948 дар Боғи майдо-
ни Самарқанд дида ба дунё кушодааст. Пас аз хатми шӯъбаи 
журналистикаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон муддати 
даҳ сол дар матбуоти  ҷумҳуриятӣ кор кардааст. Ҳазрат Са-
боҳӣ солҳои 1983-1987 дар Афғонистон ба сифати тарҷумон 
хизмат намудааст.

Ҳазрат Сабоҳӣ то соли 1994 ходими калони илмӣ ва муди-
ри шӯъбаи санъатшиносии Пажӯҳишгоҳи таърихи Акаде-
мияи Улуми Тоҷикистон буд. Аз соли 1994 то соли 2000 дар 
идораи рӯзномаи вилоятии «Овози Самарқанд» дар вазифаи 
котиби масъул ва ҷонишини сармуҳаррир заҳмат кашид. 
Маҷмӯи ашъори шоирони маърифатпарвар, аз ҷумлаи Ху-
бии Самарқандӣ, Вофии Самарқандӣ ва Ориф Гулхании Са-
марқандӣ зери назар ва таҳрири Ҳазрат Сабоҳӣ чоп 
гардид.

Ӯ номзади илми санъатшиносӣ ва узви Конфедератсияи 
байналмилалии Иттифоқҳои журналистон ва киноматогра-
фистони ИДМ мебошад. Ду китоби илмӣ (ба забонҳои 
тоҷикӣ ва русӣ), китобҳои «Аз Зардушт то Муқаннаъ», «Шоҳ-
нома дар осори ҳунар» ва мақолаҳои зиёди Ҳ.Сабоҳӣ дар 
маҷмӯаҳо, маҷаллаву рӯзномаҳои кишвар ва мамлакатҳои 
хориҷӣ нашр шудаанд.
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Асадулло ШУКУРОВ 

(Тӯли солҳои 2000-2006)

Асадулло ШУКУРОВ (Исмоилзода) 7-уми июни соли 1970 
дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Сариосиёи вилояти Сурхондарё 
дида ба дунё кушодааст. Солҳои 1977-1987 дар мактаби миё-
наи рақами 12-и зодгоҳаш таҳсил намудааст.

Асадуллоҳ фаъолиятро аз омӯзгории мактаби рақами 15-и 
ноҳияи Сариосиё оғоз намуда, солҳои 1988-1990 дар хизма-
ти ҳарбӣ буд. Ӯ соли 1992 факултаи филологияи Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистонро хатм намуда, муҳаррири шӯъбаи 
тоҷикии рӯзномаи «Сариосиё ҳақиқати» таъин шуд.

Соли 2000 ба Самарқанд омад. Чанде муҳаррири телеви-
зиони «Самарқанд-СТВ» буду сипас вазифаи ҷонишини сар-
муҳаррири рӯзномаи «Овози Самарқанд»-ро бар ӯҳда дошт. 
Солҳои 2006-2008 вазифаи сармуҳаррири рӯзномаи мактаби-
ён – «Булбулча»-ро иҷро кард. Чанд сол ҷонишини сармуҳар-
рири рӯзномаи шаҳрии «Самарқанд» ва сардабири маҷал-
лаи «Маҳорат» буд.

Муддате вазифаи директори маҷмӯаи маънавию маъри-
фатии “Олами китоби Самарқанд”-ро дар дӯш дошт ва чанд 
сол услубшиноси Маркази таълими Ҷумҳурияти Ӯзбекистон 
буд. 

Асадуллоҳи Исмоилзода муаллифи китобҳои шеъру ҳи-
коёт буда, ҳоло бо як қатор нашриётҳои давлатӣ ҳамкорӣ 
дорад.    
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Тошқул АЗИМОВ

(Тӯли солҳои 2007-2010)

Тошқул АЗИМОВ (Азимзода) 28-уми майи соли 1950 дар 
маҳаллаи Чилсутуни деҳаи Боғимайдони ноҳияи Самарқанд 
ба дунё омадааст. Баъди хатми мактаби миёнаи рақами 25-и 
ба номи Абдусалом Деҳотӣ ба факултети механика- матема-
тикаи Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Алишер На-
воӣ дохил шуд. 

Тошқул Азимзода пас аз адои хизмати ҷавонмардии ҳар-
бӣ солиёни дароз дар мактаби зодгоҳаш аз математика са-
бақ дод.  

Аз соли 1991 дар идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд» дар 
вазифаҳои гуногун заҳмат кашид. Тошқул Азимзода муалли-
фи китоби «Хатои нисбӣ» мебошад. Ҳоло низ вазифаи ҷони-
шини сармуҳаррири рӯзномаро дар зимма дорад. 
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Шӯҳратҷон АНОРОВ 

(Тӯли солҳои 2010-2012)

Шӯҳратҷон АНОРОВ (Шӯҳрати ҲУСЕЙН) 28-уми январи 
соли 1971 дар деҳаи Кулбаи ноҳияи Самарқанд дида ба дунё 
кушодааст. Ӯ хатмкардаи факултаи журналистика ва тарҷу-
монии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон буда, аз соли 1995 
то соли 2012 дар идораи рӯзномаи вилоятии «Овози Са-
марқанд» ҳамчун ходими адабӣ, мудири шӯъба, котиби ма-
съул ва ҷонишини сармуҳаррир адои вазифа менамояд. 

Шӯҳрати Ҳусейн дар байни ин солҳо ҳамчунин  муддате 
дар хидмати ҳарбӣ ва чанд сол котиби масъули маҷаллаи 
«Маҳорат» буд.
Шӯҳрат асари «Қалб»-и табиатшиноси машҳур Пол 

Брэггро аз забони русӣ ба тоҷикӣ баргардонидааст. 
Ҳоло дар рӯзномаи вилоятии “Самаркандский вестник” 

кор мекунад.
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ОНҲО БО МО КОР КАРДААНД
ТОҶИЗОДА Муртазо соли 1934 дар шаҳри Самарқанд дида ба 
дунё кушодааст. Ном ва хизмати ин рӯзноманигор барои 
муштариёни рӯзнома бегона нест. Ӯ соли 1991 дар идораи 
«Овози Самарқанд» фаъолияти эҷодӣ доштаааст. М.Тоҷизо-
да соли 2005 аз олам даргузашт.

НОСИРОВ Зиё  3-юми марти соли 1936 дар ноҳияи Тайлоқи 
вилояти Самарқанд ба дунё омадааст. Пас аз таълим дар До-
нишкадаи давлатии омӯзгории Самарқанд солҳои дароз дар 
матбуоти ҷумҳуриятҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон заҳмат 
кашидааст. Зиё Носиров собиқадори маорифи Ӯзбекистон 
буд. Вақте ки «Овози Самарқанд» таъсис ёфт, ба кори идо-
раи рӯзнома омад ва таи чанд сол ин ҷо кор кард. Зиё Носи-
ров соли 2005 аз олам даргузашт.

ИСТАД Адаш 7-уми сентябри соли 1946 дар 
деҳаи Ӯрташиқи ноҳияи Самарқанд тавал-
луд шудааст. Баъди хатми мактаби рақа-
ми 16-и деҳа ба факултаи суханшиносии 
ӯзбеку тоҷики Донишгоҳи давлатии Са-
марқанд дохил шуда, онро соли 1969 хатм 
кардааст ва худи ҳамон сол дар идораи рӯз-
номаи «Комсомоли Тоҷикистон» (Ҳоло 

“Ҷавонони Тоҷикистон”)  ҳамчун журналист ба кор сар кар-
дааст. Сипас, як сол ба хизмати ҳарбӣ рафтааст. Баъд ҳашт 
сол дар шӯъбаи адабию драмавӣ ходими калони адабӣ ва 
баъди он то соли 1993 дар ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» 
мудири шӯъба ва ҷонишини сардабир шуда фаъолият наму-
дааст. Баъди он ба Самарқанд баргашта, дар рӯзномаҳои 
«Овози Самарқанд» ва «Овози тоҷик» кор кардааст.

Зиёда аз даҳ китоб нашр кардааст. Асари таърихии «Ҳи-
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кояҳо аз рӯзгори Борбад»-и адиб ба русӣ тарҷума ва чоп шу-
дааст. Аввалин радиопесаи «Таркиш» ва мазҳакаи «Хӯса» низ 
ба қалами ӯ мансуб аст.

Ҳоло дар нафақа.

ҚОСИМОВ Акбар (Пирӯзӣ) 12-уми сентябри 
соли 1947 дар маҳаллаи Ашӯр Муҳаммади 
шаҳри Самарқанд дида ба дунё кушодааст. 
Ӯ пас аз хатми Донишгоҳи давлатии Са-
марқанд солҳои 1970 – 1978 роҳбалад - 
тарҷумони шӯъбаи самарқандии Идораи 
«Интурист», солҳои 1978-1984 ҷонишини 
директори Идораи  сайёҳии Самарқанд,  

аз соли 1984 то соли 1990 сармутахассиси ҷамъияти вилоя-
тии «Дониш» буд.

Акбар Пирӯзӣ пас аз таъсиси рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
дар таҳририят ба кор сар кард. Шоири тавоно ва тарҷумони 
моҳир Акбар Пирӯзӣ 31-уми июли соли 2015 вафот кардааст. 
Муаллифи маҷмӯаҳои «Тӯфони дил» (1991), «Чашмаҳои 
меҳрубонӣ» (2008) ва «Чамани меҳр» (2016) мебошад.

ШАРИФЗОДА Раҳматилло 1-уми марти 
соли 1947 дар деҳаи Шӯрбоии ноҳияи Са-
марқанд ба дунё омадааст. Пас аз хатми 
мактабҳои 40 ва 33-и зодгоҳ аз устодони 
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон маъ-
лумоти олӣ гирифт. Дар мактабҳои миёна 
ба шогирдон дарс гуфт. Соли 1991 дар идо-
раи рӯзномаи «Овози Самарқанд» ба вази-

фаи мудири шӯъба қабул гардидааст. Мақолаҳои  ӯро дар 
боби масъалаҳои маориф ва маданият хонандагон дар хо-
тир доранд. Шарифзода Аълочии маорифи халқ буда, тӯли 
солҳо сарвари мактаби рақами 40-и ноҳияи Самарқанд буд. 
Ҳоло дар нафақа.
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САНГИНОВ Абдурафиқ 1-уми марти соли 
1949 дар маҳаллаи Қозӣ Калони шаҳри Са-
марқанд дида ба дунё кушодааст. Фаъоли-
яти меҳнатиро аз муаллимии мактаб оғоз 
бахшида, ҳанӯз аз айёми ҷавонӣ ба майдо-
ни матбуот омад. Дар Ширкати садо ва си-
мои давлатии вилоят зиёда аз сӣ сол фаъ-
олият бурд. Навиштаҳояш дар рӯзномаву 

маҷаллаҳои маҳаллӣ ва марказӣ чоп гардидаанд. Ӯ аз соли 
2002 ба муддати чанд сол мухбири махсуси «Овози Са-
марқанд» буд.

ҲАСАНЗОДА Зоҳир 21-уми марти соли 1950 
дар деҳаи Хоҷа Аҳрори Валии ноҳияи Са-
марқанд ба дунё омадааст. Муддате муҳар-
рири саҳифаи тоҷикии рӯзномаи ноҳия-
вии «Субҳи Шарқ» (ҳоло “Гулобод тонги”), 
муҳаррири бахши тоҷикии студияи теле-
визионии Хоҷа Аҳрор, аз кормандони ав-
валини телерадиокомпанияи «СТВ-Са-

марқанд» буд. Ӯ, ки ҳоло мухбири  рӯзномаи ҷумҳуриятии 
«Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд аст, аз соли 2001 чун 
мудири шӯъбаи рӯзномаи «Овози Самарқанд» кор кардааст. 
Барои афзоиши адади нашр, маънову моҳияти рӯзнома ҳис-
саи босазо гузошт. 

Зоҳир Ҳасанзода муаллифи китобҳои «Ривояти Оқсой», 
«Доғи хун» «Боз баҳор меояд», «Қуллаҳои умед», «Ситораи 
раҳнамо», «Қосиди баҳор», «Зафар», «Азизи мардум» ва “Боз-
гашт ба ҳаёт” мебошад.
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

ҲОҶИЕВ Илҳомҷон фарзанди деҳаи Моту-
руди ноҳияи Самарқанд аст. Ӯ 25-уми майи 
соли 1950 таваллуд ёфтааст. Ӯро мардум 
ҳамчун олими намоёни соҳаи математи-
ка, муаррих ва ҷуғрофия, фолклоршинос 
ва мутарҷим мешиносанд. Ӯ солҳо дар 
идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд» кор 
кардааст. 

Илҳомҷон Ҳоҷиев чанд сол дар Донишкадаи давлатии за-
бонҳои хориҷӣ кор кард. Муаллифи осори илмӣ ва адабӣ 
мебошад. 
Илҳомҷон Ҳоҷиев 10-уми феврали соли 2017 вафот 

кардааст. 

КАМОЛӢ Мирсафо 16-уми марти соли 1952 
дар деҳаи Чоршанбеи ноҳияи Самарқанд 
ба дунё омадааст. Маълумоти олиро соли 
1977 аз факултети филологияи тоҷики До-
нишкадаи омӯзгории Самарқанд гириф-
тааст. Мирсафо Камолӣ, ки нахуст ошпа-
зи моҳир, ҳарбии пешсаф, корманди 
масъули ташкилоти Иттифоқи ҷавонони 

ноҳия, мудири шуъбаи кадрҳои ширкати «Гулистон» буд, аз 
соли 1990 то соли 1995 дар идораи «Овози Самарқанд» дар 
вазифаҳои гуногун заҳмат кашид. Ҳоло чун мухбири ҷамоа-
тии рӯзнома бо таҳририят ҳамкорӣ дорад. 
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ИБРОҲИМ Ӯктам 20-уми марти соли 1956 
дар шаҳри Самарқанд ба дунё омадааст. 
Пас аз хатми мактаби рақами 8-и шаҳр 
соли 1973 шомили факултаи таърихи До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд гардидааст. 
Сипас, таҳсилро ба Донишкадаи омӯзго-
рии ҳамон замони Душанбешаҳр интиқол 
додааст. Муддати 9 моҳ ба ҳайси ёвари 

таҳиягар дар студияи телевизиони Тоҷикистон кор карда-
аст. Бо сабабҳои мухталиф таҳсилро дар донишгоҳ тарк кар-
да, ба зодгоҳаш бозгаштааст. Муддати севу ним сол (1977-
1980) коргари матбааи вилоят будааст.

Ӯктам Иброҳим солҳои 1980-1991 дар аввал ба ҳайси муҳар-
рири таблиғотии Идораи интишори филми Тоҷикистон, си-
пас сардори шӯъбаи таблиғотии иттиҳодияи эҷодиву истеҳ-
солии “Тоҷиккино”, муҳаррири ҳафтаномаи “Навигариҳои 
экран” кор кардааст.

Соли 1991 Ӯктам Иброҳим ба рӯзномаи навтаъсиси “Ово-
зи Самарқанд” ба кор омада, вазифаҳои котиби масъул, му-
дири шӯъбаи ҳамин ҷаридаро ба ӯҳда доштааст. Сипас, вай 
чун муҳаррири  саҳифаи тоҷикии ҳафтаномаи “Самарқанд”, 
муҳаррири бахши тоҷикии телевизиони вилояти Самарқанд 
(СТР) кор кардааст. Алъон Ӯктам Иброҳим вазифаи ҷониши-
ни сармуҳаррири нашрияи “Ховар”-ро дар зимма дорад.
Ӯктам Иброҳим муаллифи китобҳои “Дар маҳтобшаб”, 

“Шоми Регистон”, “Ба дунё як бор меоянд”, “Разм бо марг”, 
“Марсияи тирамоҳ”, “Падида ё фармоише аз кайҳон”, “Ди-
дор ва видоъ”, “Ёде аз бузургон”, ”Ғазаби Немезида”, “Сӯзи 
дил”, “Дар моварои замину осмон” мебошад.
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

ХУРРАМОВА Баҳора (Хуррамзод) 19-уми 
декбари соли 1958 дар деҳаи Ангаралмоси 
ноҳияи Самарқанд таваллуд шудааст. Даст-
парвари мактаби таълими умумии рақа-
ми 37-и ноҳияи Самарқанд мебошад. До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд (ДДС)-ро бо 
баҳои аъло хатм карда, дар мавзӯи «Дра-
маи таърихии тоҷик ва таҷассуми саҳна-

вии он» дифои рисолаи номзадӣ кардааст. Ҳоло устоди ДДС 
мебошад. Муддате дар рӯзномаи “Овози Самарқанд” кор 
кардааст.

МАВЛОНӢ Раҳим 5-уми январи соли 1959 
дар деҳаи Ҷарқишлоқи ноҳияи Самарқанд 
ба дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби 
миёнаи зодгоҳ донишҷӯи Донишкадаи 
давлатии омӯзгории Самарқанд гардид. 
Фаъолиятро соли 1983, пас аз хизмати ҳар-
бӣ аз маҳфилороии Стансияи табиатдӯс-
тони ҷавони ноҳияи Самарқанд оғоз бах-

шид. Мавлонӣ, ки аллакай чун эҷодкори ҷавон машҳур буд, 
барои кор ба Душанбе рафт ва таи чанд сол ҳамчун корман-
ди рӯзномаи «Тоҷикистони Советӣ» (ҳоло “Ҷумҳурият”) ва 
идораи ТоҷикТА ифои вазифа намуд. Ӯ баъди бозгашт ба Са-
марқанд  солҳо дар мактабҳои ноҳияи Самарқанд муаллимӣ 
кард. Муҳаррири саҳифаи тоҷикии рӯзномаи ноҳиявии  
«Субҳи Шарқ» (ҳоло “Гулобод тонги”)  ва рӯзномаи бачаго-
наи «Оина» буд. Раҳим Мавлонӣ аз соли 1990 то соли 1997  
дар идораи «Овози Самарқанд» ҳамчун мудири шӯъбаи иқти-
сод фаъолият бурд.
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АМОНОВ Ширин 26-уми апрели соли 1962 
дар деҳаи Соби ноҳияи Нуратои вилояти 
Навоӣ дида ба дунё кушодааст. Пас аз хат-
ми мактаби миёнаи зодгоҳ ва факултаи 
филологияи Донишкадаи давлатии омӯз-
гории Самарқанд солҳои дароз дар мактаб-
ҳои Нурато муаллимӣ кард. Вазифаи ди-
ректории таълимгоҳро ба ӯҳда дошт. 

Вақте ки «Овози Самарқанд» таъсис ёфт, Ширин аз авва-
линҳо шуда ба кори идораи рӯзнома омад. Машғули эҷод 
шуд. Аммо умр вафо накард. Ширин Амонов соли 2005 дар 
айни камолоти умр аз олам даргузашт.

РАҶАБӢ Юсуф 2-юми июли соли 1963 дар деҳаи Боғимайдо-
ни ноҳияи Самарқанд (ҳоло шаҳри Самарқанд) таваллуд ёф-
тааст. Ӯ аз кормандони аввалини эҷодии «Овози Самарқанд» 
аст. Моҳи январи соли 1990, пас аз хатми факултети филоло-
гияи тоҷики ДДС муддате хабарнигори махсуси рӯзнома буд.

ҒАФФОРОВ Тоҳир (Фаттоҳзода) 29-уми сен-
тябри соли 1964 дар деҳаи Равонаки ноҳи-
яи Самарқанд дар оилаи равшан фикр ба 
дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби зод-
гоҳ ва факултаи филологияи тоҷики До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд солҳои 1985-
1987 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат намуд. Баъд аз 

адои қарзи ҷавонмардӣ муддате роҳбари маҳфили «Ҳамсо-
лон»-и Хонаи пешоҳангони ноҳияи Самарқанд буд. Дар мак-
таби 41-и зодгоҳаш муаллимӣ кард. Тӯли солҳои 1991-1995 
дар идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд» мудири шӯъбаи 
маънавият буд. Тоҳир Фаттоҳзода чанд сол хидматчии ҳар-
бӣ буд ва ҳоло нафақахӯр мебошад.
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НАЗРУЛЛОЕВА Сарвинисо 31-уми марти 
соли 1964 дар деҳаи Рустами ноҳияи Са-
марқанд дар хонадони равшанфикр ба 
дунё омадааст. Пас аз хатми мактабҳои 29 
ва 21-и ноҳия, таҳсилро дар факултети фи-
лологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд 
давом додааст. Фаъолияти худро дар мак-
таби таълими умумии рақами 21-и ноҳия 

ба ҳайси омӯзгор сар кардааст. Чанд сол дар мактаби ҳама-
гонии рақами 22 кор карда, тӯли солҳо сарвари мактаби рақа-
ми 70 буд. Аз солҳои аввали таъсиси рӯзномаи “Овози Са-
марқанд” бо аҳли эҷод ҳамкорӣ карда, чанд сол дар Ширкати 
садо ва симои вилоят низ кор кардааст. Аз соли 2012 ин ҷо-
ниб дар шӯъбаи таълими халқи ноҳияи Самарқанд кор 
мекунад.

ОРТИҚОВ Ӯткур 7-уми майи соли 1968 дар 
ноҳияи Фориши вилояти Ҷиззах ба дунё 
омадааст. Ҳангоми таҳсил дар факултаи 
филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд таи ду сол вазифаи ҷавонмар-
диро дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ- корзо-
ри хунини кишвари Афғонистон гузаро-
нид. Баъд баргашта, донишҷӯиро давом 

дод. Ӯ соли 1992 дар идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
ҳамчун ходими адабӣ ба кор қабул гардида, давоми се сол 
дар ин вазифа кор кардааст. 
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ҶӮРАҚУЛОВ Комил (Ҷӯразода) 17-уми сен-
тябри соли 1969 дар деҳаи Қавчинони 
ноҳияи Самарқанд дида ба дунё кушода-
аст. Пас аз хатми мактаби миёнаи рақами 
47-и зодгоҳ ва Омӯзишгоҳи касбиву техни-
кии ноҳияи Ҷомбой муддати дароз аъзои 
ширкати ҷамоатии «Мароқанд»-и ноҳияи 
Самарқанд буд. Ӯ аз соли 1992 дар рӯзно-

маи “Овози Самарқанд”, дертар дар “Чароғи дониш” ва аз 
соли 2016 дар “Овози Самарқанд” фаъолият доштааст. 
Маҷмӯаи шеърҳои ӯ бо унвони “Ҳиссиёти муҳаббат”, рома-
ни «Силсилаи таърих» чоп шудааст.

НАРЗУЛЛОЕВ Файзулло (Маликзода) 24-уми 
майи соли 1974 дар деҳаи Рустами ноҳияи 
Самарқанд ба дунё омадааст. Хатмкардаи 
факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи 
давлатии Самарқанд мебошад. То имрӯз 
дар мактабе, ки худ таълим гирифта буд – 
мактаби таълими умумии рақами 29-и 
ноҳияи Самарқанд ба толибилмон дарс 

мегӯяд. Бо рӯзномаи «Овози Самарқанд» ҳамкории доимӣ 
дорад. 

Шаҳзода НАЗАРОВА (Назарзода) 19-уми но-
ябри соли 1975 дар шаҳри Ҷумъаи ноҳияи 
Пастдарғами вилояти Самарқанд ба дунё 
омадааст. Муҳассили Донишгоҳи давла-
тии Самарқанд, бахши суханшиносии 
тоҷик. Чанд муддат дар Ширкати садо ва 
симои вилояти Самарқанд ва солҳои 2000-
2001 дар рӯзномаи “Овози Самарқанд” фаъ-

олият намудааст. Муаллифи як қатор асарҳои манзум ва ман-
сур мебошад.
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ҲАЗРАТҚУЛИЁН Дилшода (Фарҳодзод) 31-
уми майи соли 1975 дар ноҳияи Тайлоқ 
дида ба дунё кушодааст. Хатмкардаи фа-
култети филологияи Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд аст. Ин шоираи нозукхаёл аз 
соли 2000 дар идораи «Овози Самарқанд» 
чун ходими адабӣ заҳмат кашидааст. Му-
аллифи чанд китоби илмию бадеӣ буда, 

ҳоло устоди факултаи филологияи Донишгоҳи давлатии Са-
марқанд, номзади улуми филологӣ аст.

МУЗАФФАРЗОДА Ҷанобил 31-уми октябри соли 1977 дар деҳаи 
Оқсойи ноҳияи Нуробод дида ба дунё кушодааст. Ӯ пас аз хат-
ми мактаби рақами 13-и зодгоҳаш, соли 1995 ба Самарқанд 
омад ва ба идораи рӯзномаи «Овози Самарқанд» ҳамчун му-
саҳҳеҳ ба кор қабул шуд. Солҳои дароз чун ходими адабӣ, кор-
гузор  заҳмат кашид. Ҷанобил шеърҳои хуб низ мегӯяд. 

НЕЪМАТОВ Фарҳод 10-уми октябри соли 
1977 дар деҳаи Ӯхми ноҳияи Фориши вило-
яти Ҷиззах таваллуд шудааст. Соли 1994 мак-
таби миёнаи рақами 14-и ноҳияи Форишро 
хатм карда, ба факултаи филологияи До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд дохил шуда-
аст. Фаъолияти меҳнатиро аз соли 2000 дар 
коллеҷи кишоварзии ноҳияи Дўстлик ба 

ҳайси омӯзгор сар кардааст. Тӯли солҳои  2001-2015 дар вази-
фаҳои мусаҳҳеҳ, мухбир, котиби масъули рўзномаи “Овози Са-
марқанд” кор бурдааст. Солҳои 2007-2015 чун мухбири  рўзно-
маи “Овози тоҷик” дар вилоятҳои Ҷиззаху Навоӣ фаъолият 
кардааст. Аз соли 2015 то ҳол баробари  сармуҳаррири рўзно-
маи “Ҷиззах шифокори” будан, роҳбари хизмати матбуоти Са-
дорати тандурустии вилояти Ҷиззахро дар ўҳда дорад.

Таъсисгари рўзномаҳои “Табассум ворд”, “Билағон”, “Со-
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лиқ ва ҳаёт” ва мачаллаи “Билим ворд”.

НИЁЗОВ Тоҷиддин соли 1977 дар деҳаи 
Чорбоғи ноҳияи Сариосиёи вилояти Сур-
хондарё таваллуд шудааст. Пас аз хатми 
мактаби таълими умумии рақами 12-и 
деҳа шомили факултети филологияи тоҷи-
ки Донишгоҳи давлатии Самарқанд гарди-
дааст. Тӯли чанд сол дар таҳририяти рӯз-
номаи “Овози Самарқанд” ҳамчун мухбир 

адои вазифа кардааст.

БУРҲОНОВ Собирҷон 12-уми сентябри 
соли 1978 дар деҳаи Андиҷонии ноҳияи Са-
марқанд дида ба дунё кушодааст. Баъди 
хатми мактаби ҳамагонии рақами 39, соли 
1995 дар бозори Сиёб чун ходими савдо 
фаъолият сар кардааст. Тӯли солҳои 1998-
2002 дар факултаи филологияи тоҷики До-
нишгохи давлатии  Самарқанд таҳсили 

илм намудааст. Баъди хатми донишгоҳ фаъолияти меҳна-
тиро дар Ширкати садо ва симои вилоят чун муҳаррири бах-
ши гуфторҳои тоҷикии радиои вилоят сар карда, то ҳол дар 
ҳамин ҷо кор мекунад. 

НАСИМОВА Дилрабо (Насимӣ) 19-уми фев-
рали соли 1978 дар маҳаллаи Боғимайдо-
ни ноҳияи Самарқанд (ҳоло шаҳри Са-
марқанд) дида ба дунё кушодааст. Соли 
2001 факултети филологияи тоҷики До-
нишгоҳи давлатии Самарқандро хатм кар-
дааст. Аз соли 2006  дар рӯзномаи вилоя-
тии “Овози Самарқанд” ба фаъолият сар 

кардааст. Ҳоло чун масъули саҳифаи тоҷикии рӯзномаи “Гу-



134

  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

лобод тонги”-и ноҳияи Самарқанд кор мекунад.  
Муаллифи китоби “Маро ба мактабат бар” (2014) 

мебошад.
Ғолиби зинаи вилоятии озмуни “Фаъолтарин журналис-

ти сол-2013” аст.

МАҲМУДОВА Манзила 24-уми сентябри 
соли 1979 дар деҳаи Талибарзуи ноҳияи Са-
марқанд ба дунё омадааст. Пас аз хатми 
мактаби миёнаи 41-и зодгоҳ ва факултаи 
филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд дохил шуда, таи чанд сол ходи-
ми адабии рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
буд. Ҳоло дар мактаби таълими умумии 

рақами 41-и ноҳияи Самарқанд кор мекунад. Бо эҷод низ 
сару кор дорад. 

ОРТИҚОВ Икром 15-уми марти соли 1979 
дар деҳаи Синтаби ноҳияи Нуратои вило-
яти Навоӣ таваллуд шудааст. Пас аз хатми 
мактаби ҳамагонии рақами 38-и зодгоҳ ба 
факултаи филологияи Донишгоҳи давла-
тии Самарқанд дохил шудааст. Фаъолия-
ти меҳнатии худро ҳамчун омӯзгор дар 
мактаби таълими умумии рақами 21 сар 

кардааст. Аз соли 2002 ба идораи рӯзномаи “Овози Са-
марқанд” омада, то соли 2010 дар вазифаҳои мусаҳҳеҳ, мух-
бир кор кардааст. 

Ҳоло дар мактаби таълими умумии рақами 38-и зодгоҳи 
худ муаллим аст. Шеъру мақолаҳои ӯ дар нашрияҳои даврӣ 
чоп гардидаанд. 
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САЙФУЛЛОЕВ Шакарбой (Шакар Сайфӣ ) 
21-уми июни соли 1979 дар деҳаи Эҷи ноҳи-
яи Нуратои вилояти Навоӣ таваллуд шуда-
аст. Пас аз хатми факултаи филологияи 
тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд 
соли 2000 ба идораи «Овози Самарқанд» ба 
кор омад ва дар ин даргоҳ соле чанд хабар-
нигори махсус буд. Муддате чанд дар 

Ҷумҳурии Исломии Эрон кор кард. Ҳоло дар мактаби таъ-
лими умумии рақами 43-и зодгоҳ ба ҳайси омӯзгор фаъоли-
ят дорад.

ДАВРОНОВ Рустам 21-уми январи соли 1980 
дар деҳаи Мӯлиёни ноҳияи Самарқанд 
дида ба дунё кушодааст. Баробари до-
нишҷӯӣ дар факултаи филологияи тоҷи-
ки Донишгоҳи давлатии Самарқанд аз 
соли 1998 мухбири рӯзномаи «Овози Са-
марқанд», таҳиягари саҳифаи «Муғҷа» буд.

ҲАМИДОВ Хусрав (Хусрави Саъдуллоҳ) 21-
уми марти соли 1981 дар ноҳияи Узуни ви-
лояти Сурхондарё ба дунё омадааст. Соли 
2007 дар озмуни «Муаллими эҷодкор» 
иштирок намуда, соҳиби нишони «Аъло-
чии таълими халқи Ӯзбекистон» гардида-
аст. Соли 2007 ҳамчун мухбир дар идораи 
«Овози Самарқанд» фаъолият бурдааст. 

Ҳоло корманди рӯзномаи ҷумҳуриявии “Овози тоҷик” аст. 
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ҲАСАНОВ Баҳодур (Баҳодури Зоҳир) 9-уми 
ноябри соли 1982 дар маҳаллаи Хоҷа Аҳро-
ри Валӣ дар хонаводаи марди рӯшанфикр 
чашм ба олами ҳастӣ кушод. Пас аз хатми 
мактаби таълими умумии рақами 16-и 
ноҳияи Самарқанд таҳсилро дар шӯъбаи 
геодезияи техникуми хӯроквории Са-
марқанд давом дод. Сипас, шомили До-

нишкадаи давлатии меъморӣ ва сохтмонии Самарқанд гар-
дида, баъди хатми даргоҳи таълими олӣ, фаъолиятро дар 
рӯзномаи вилоятии “Овози Самарқанд” сар кардааст. Ҳоло 
бо фаъолияти тадбиркорӣ машғул аст.

ОБЛОҚУЛОВА Дилафрӯз 29-уми ноябри 
соли 1986 дар деҳаи Ангаралмаси ноҳияи 
Самарқанд дар оилаи колхозчӣ ба дунё 
омадааст. Соли 2004 мактаби миёнаи рақа-
ми 37-и деҳаро хатм кардааст. Хатмкардаи 
факултети филологияи тоҷики Дониш-
гоҳи давлатии Самарқанд мебошад. 
Солҳои 2011-2017 дар рӯзномаи вилоятии 

«Овози Самарқанд» аввал чун мусаҳҳеҳ ва аз соли 2012 ҳам-
чун мухбир кор кардааст. 

ВАФОЗОД Мустафо 15-уми феврали соли 
1988 дар деҳаи Нилуи ноҳияи Сариосиёи 
вилояти Сурхондарё дар хонадони омӯз-
гор ба дунё омадааст. Пас аз хатми макта-
би таълими умумии рақами 15-и зодгоҳ 
тӯли солҳои 2005-2009 дар зинаи бакалавр 
ва солҳои 2009-2011 дар шӯъбаи магистра-
тураи факултети филологияи Донишгоҳи 

давлатии Самарқанд таҳсили илм намудааст. Ҳангоми таҳ-
сил дар донишгоҳ бо рӯзномаи “Овози Самарқанд” ҳамкорӣ 
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дошт ва аз соли 2009 ин ҷониб сармуҳаррири рӯзномаи ба-
чагонаи “Булбулча-доно” аст.

ҲАЛИМОВА Дилдора 14-уми июни соли 
1989 дар деҳаи Оҳалики ноҳияи Са-
марқанд таваллуд шудааст. Соли 2006 мак-
таби таълими умумии рақами 30-и зод-
гоҳро хатм карда, таҳсилро  дар факултаи 
филологияи тоҷики Донишгоҳи давла-
тии Самарқанд давом медиҳад. Солҳои 
2011-2017 дар рӯзномаи «Овози Са-

марқанд» дар вазифаҳои мусаҳҳеҳ ва мухбир кор мекунад.

ҶУМЪАЗОДА Малика 19 – уми феврали 
соли 1994 дар ноҳияи Самарқанд чашм ба 
олами ҳастӣ кушодааст. Пас аз хатми мак-
таби ҳамагонӣ таҳсилро дар коллеҷи 
касбиву ҳунарии иқтисодӣ-иҷтимоии Гу-
лобод давом додааст. Хатмкардаи зинаи 
бакалавр ва шӯъбаи магистратураи фа-
култети филологияи Донишгоҳи давла-

тии Самарқанд мебошад. Китоби аввалини ӯ бо номи «Бо-
нувони хонадони Гулханӣ» аз нашр баромадааст. Муаллифи 
китоби “Зевари дунёст набера” мебошад, ки дар китоб ҳа-
ёти завқбахши аберагони Гулханӣ нақл шудааст. Чанд сол 
дар рӯзномаи “Овози Самарқанд” ба ҳайси мухбир кор 
кардааст.
Ҳоло дар факултети педагогикаи Донишгоҳи давлатии 

Самарқанд фаъолият дорад. 
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КОРМАНДОНИ  
ТЕХНИКИВУ ЭҶОДӢ

ТОШЕВ Ӯлмас соли 1932 дар деҳаи Бадали ноҳияи Самарқанд 
таваллуд ёфтааст. Солҳои дароз дар идораҳои алоқа чун ки-
номеханик ва дар Театри драмаи мусиқии ба номи Ҳамид 
Олимҷон  заҳмат кашидааст. Ӯ аз соли 1994 дар муддати чанд 
сол ба сифати фотомухбир дар идораи «Овози Самарқанд» 
кор кардааст. 

САЪДУЛЛОЕВ Раҳимҷон 23- юми сентябри соли 1935 дар 
маҳаллаи Урганҷии шаҳри Самарқанд ба дунё омадааст. 
Солҳои дароз чун устоди Донишкадаи давлатии тиббии Са-
марқанд, Донишгоҳи давлатии Самарқанд ва мудири шӯъ-
баи Хадамоти давлатии амнияти миллии вилоятҳои гуно-
гуни мамлакат заҳмати бисёр кашидааст. Ӯ аз соли 2000 дар 
вазифаи ҷонишини сармуҳаррири «Овози Самарқанд» доир 
ба масъалаҳои иқтисодӣ таъин гардид ва муддате дар ин ҷо 
кор кард. Раҳимҷон Саъдуллоев соли 2009 аз олам 
даргузашт.

АББОСОВА Шоиста 29-уми августи соли 
1952 дар деҳаи Андиҷонии ноҳияи Са-
марқанд таваллуд ёфтааст. Пас аз хатми 
мактаби миёнаи зодгоҳ ӯ донишҷӯи факул-
таи филологияи ӯзбек ва тоҷики Дониш-
гоҳи давлатии Самарқанд гардид. Сипас, 
муддати 15 сол дар мактабҳои ноҳияи Са-
марқанд аз муаллимии оддӣ то ба дараҷаи 

ҷонишини директории мактаби рақами 17 расид. Муҳаббат 
ба эҷод ва ҳисси худшиносӣ соли 1991 Шоиста Аббосоваро 
ба идораи «Овози Самарқанд» овард. Вай солҳои дароз дар 
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вазифаи мусаҳҳеҳ заҳмати матбуотро кашид. Шоиста Аббо-
сова ҳоло дар нафақа аст.

ҲАЛИМОВА Гулчеҳра 18-уми марти соли 
1952 дар деҳаи Қаволаи ноҳияи Самарқанд 
чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Дар идо-
раи рӯзномаи «Овози Самарқанд» соли 1990 
ҳамчун мусаҳҳеҳ ба кор қабул гардидааст. 
Солиёни дароз ҳамчун ходими адабӣ, му-
дири шӯъбаи мактубҳо, мудири шӯъбаи эъ-
лону реклама заҳмат кашидааст. Саҳифаи 

«Бибихонум» бо сарварии ӯ чоп мешуд. 

ХОЛИҚОВ Илҳомҷон 16-уми январи соли 1957 дар деҳкадаи 
Боғизоғони ноҳияи Тайлоқ ба дунё омадааст. Солҳои дароз 
дар идораи корҳои дохилии вилоят фаъолият дошт. Аз соли 
2000 чанд сол дар вазифаи ходими шӯъбаи реклама ва эъ-
лонҳои рӯзномаи «Овози Самарқанд» кор кард. 

СОДИҚОВА Муборак (Содиқӣ) 19-уми апре-
ли соли 1958 дар маҳаллаи Заргарони 
шаҳри Самарқанд таваллуд ёфтааст. Пас аз 
хатми мактаби рақами 2-и Регистон муд-
дате ходими савдо буд. Соли 1995 факултаи 
филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Самарқандро хатм намуд. Таи ду сол ун-
вонҷӯи кафедраи адабиёти донишгоҳ буд. 

Соли 1997 ба идораи «Овози Самарқанд» ба кор омада, муд-
дати ёздаҳ сол  ҳамчун сармусаҳҳеҳ ва ходими адабӣ заҳмат 
кашид. Чанд муддат чун  мутахассиси шӯъбаи мактубҳои ҳо-
кимияти вилоят кор кард.

РАҶАБОВ Акбар 15- уми майи соли 1959 дар деҳи Хоҷа Аҳро-
ри Валии ноҳияи Самарқанд ба дунё омадааст. Хатмкардаи 



140

  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

факултаи филологияи ДДС ва Омӯзишгоҳи дорушиносист. 
Ӯ аз соли 2000 муддате чанд корманди идораи «Овози Са-
марқанд» буд.

МУҲАММАДИЕВ Қобил 1-уми июли соли 
1963 дар маҳаллаи  Қозӣ Абдурасули шаҳри 
Самарқанд ба дунё омада, дар деҳаи Мӯли-
ёни ноҳияи Самарқанд ба камол расидааст. 
Қобил пас хатми факултаи филологияи 
тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд 
солиёни дароз дар сохтори корҳои дохилии 
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон заҳмат кашид. Пас 

ба нафақа баромада, аз соли 2003 тӯли чанд сол дар шӯъбаи 
реклама ва ахбори таҳририяти рӯзномаи “Овози Самарқанд” 
кор кард.   

ҶАЛОЛОВ Аҳрор 11-уми феврали соли 1965 
дар маҳаллаи Навбоғчиёни шаҳри Са-
марқанд таваллуд шудааст. Мактаби миё-
наи 14-и зодгоҳро  соли 1983 хатм намуда, 
таҳсилро дар Техникуми текстилии фили-
али самарқандии шаҳри Намангон давом 
додааст. Ҳангоми таҳсил тӯли се сол дар 
хизмати ҳарбӣ шуда, соли 1987 техникумро 

хатм кардааст. Соли 1991 дар таҳририят фаъолияти кориро 
сар карда, то имрӯз софдилона меҳнат менамояд.

ХОЛОВА Дилфуза 20-уми октябри соли 1971 дар деҳаи Каф-
тархонаи ноҳияи Самарқанд дида ба дунё кушодааст. Ӯ 6-уми 
апрели соли 1990 мусаҳҳеҳи рӯзномаи «Овози Самарқанд» 
таъин гардидааст.
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СУЛТОНОВА Мастура 22-юми апрели соли 
1972 дар деҳаи Қавчинони ноҳияи Са-
марқанд дида ба дунё кушодааст. Пас аз 
хатми факултаи филологияи тоҷики До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд лаҳзаҳои 
беҳтарини умри худро ба «Овози Са-
марқанд» пайвастааст. Чанд сол ҳамчун ҳу-
руфчини рӯзномаи ноҳиявии «Субҳи Гуло-

бод» кор кардааст. 

ДАВРОНОВА Лола 14-уми марти соли 1980 дар деҳаи Мӯлиё-
ни ноҳияи Самарқанд ба дунё  омадааст. Ӯ аз соли 1998 муд-
дати зиёд дар идораи «Овози Самарқанд» мудири шӯъбаи 
коргузорӣ, мошиннависи компутерӣ будааст.

АМИНОВ Азамат 16-уми январи соли 1984 
дар шаҳри Самарқанд таваллуд шудааст. 
Пас аз хатми мактаби ҳамагонии рақами 
15-и шаҳр таҳсилро дар коллеҷи касбиву 
ҳунарии технологияҳои ахборӣ давом до-
дааст. Сипас, хонданро дар шӯъбаи ғоибо-
наи молияи техникуми хӯроквории Са-
марқанд идома додааст. Тӯли солҳо дар 

корхонаву ташкилотҳои гуногун фаъолият намуда, аз соли 
2005 то соли 2012 дар таҳририяти рӯзномаи “Овози Са-
марқанд” чун саҳифабанд-дизайнер кор кардааст. 
Ҳоло дар Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди “Кела-

жак-пресс” фаъолият дорад. 
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Боз инҳо дар солҳои гуногун дар идораи «Овози Са-
марқанд» заҳмат кашидаанд, ки фаромӯшашон 
намекунем:
Наргис ХУДОЙБЕРДИЕВА, Шаҳноза АҲТАМОВА,Умар 

НАРЗИҚУЛОВ, Бокир АБДУЛЛОЕВ, Ҳафиза РАВШАНОВА, Му-
каббар РАЗЗОҚОВА, Шодмон ШАМСИЕВ, Мунира РАСУЛО-
ВА, Муҳаммад ЮНУСОВ, Зӯҳро СУБҲОНОВА, Дилноза ЭСО-
ЕВА, Ойсанам ЭШБОЕВА, Гуландом ВОҲИДОВА, Шаҳноза 
ТОЛИБОВА, Маъмура ИБРОҲИМОВА, Гуландом ОДИЛОВА, 
Зариф АБДУЛЛОЕВ, Шерзод ОТАҚУЛОВ, Мавсума САМАДО-
ВА, Сӯҳроб НАБИЕВ, Маъмур АМИНОВ, Зиёдулло АКРАМОВ, 
Нормуҳаммад ОБИДЗОДА, Аваз ЭГАМБЕРДИЕВ,  Нилуфар 
КОМИЛОВА, Қаҳрамон САИДОВ, Эргаш РУСТАМОВ, Озода 
БОЛТАЕВА, Нигора ИСЛОМОВА, Ботур АСЛИЕВ, Раиса ҲА-
КИМОВА, Света МАНАННИКОВА,  Юра КИМ.

Гузашта аз ин, аз муаллифони доимӣ ва мухбирони ҷамо-
атӣ Ботурхон Валихоҷаев, Раззоқ Ғаффоров, Раҳим Муқи-
мов, Солеҳҷон Ҳалимов, Худойбердӣ Саидзода (Худо раҳмат 
карда бошад!), инчунин Ризоқул Раҳмонқулов, Ҷавҳар Ҷаб-
боров, Самад Қурбонов, Олимҷон Ғафуров, Мардонқул Са-
ломзода, Аллаёр Худоёрзода, Абдусалом Саидҷонов, Ҳалим 
Баҳром, Салоҳиддин Зоҳидов, Абулмӯъҷам Зоҳидов, Эркин 
Мавлонов, Худоназар Назаров, Бунафша Саломова 
сипосгузорем.
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ҶАМОАИ ИМРӮЗАИ 
 “ОВОЗИ САМАРҚАНД”

Баҳодур РАҲМОНОВ – Сармуҳаррир
Тошқул АЗИМОВ – Ҷонишини сармуҳаррир  
Бахтиёри ҶУМЪА – Мухбир  

Фаридун ЮЛДОШЕВ (Фарҳодзод) 5-уми фев-
рали соли 1989 дар деҳаи Эҷи ноҳияи Ну-
ратои вилояти Навоӣ таваллуд шудааст. 
Мактаби миёнаро дар зодгоҳи худ фаро ги-
рифта, дар соли 2007 ба факултаи забон ва 
адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Са-
марқанд дохил мегардад. Ӯ дар соли 2011 
зинаи бакалаври донишгоҳро хатм наму-

да, як сол дар мактаби зодгоҳи худ бо касби омӯзгорӣ машғул 
мешавад. Сипас, барои фаро гирифтани давраи магистра-
тура дубора ба бахши суханшиносии тоҷик пас меояд. До-
нишгоҳро ба поён расонда, фаъолияти хешро дар шӯъбаи 
тоҷикии радиои Самарқанд дар вазифаи хабарнигор оғоз 
менамояд. Соли 2018 дар рӯзномаи вилоятии “Овози Са-
марқанд” ба кор сар мекунад ва ҳоло чун котиби масъули 
рӯзнома фаъолият дорад. Ҳамзамон дар рӯзномаи бачагонаи 
«Булбулча-доно», ки ба забони тоҷикӣ нашр мешавад, кор 
мекунад.

Ҳикояҳояш дар китоби “Се барги сабз” ва дигар маҷмӯаҳо 
нашр гардидаанд.
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Ҷамшед ОБИДОВ (Асрор) 13-уми майи соли 
1964 дар деҳаи Қӯлбаи ноҳияи Самарқанд, 
дар хонадони деҳқон ба дунё омадааст. 
Соли 1981 мактаби рақами 39-и ноҳияи Са-
марқандро хатм кардааст. Солҳои 1982-1984 
дар сафи Қувваҳои мусаллаҳ хизмат карда-
аст. Солҳои 1984-1989 дар шӯъбаи тоҷикии 
факултаи филологияи ӯзбек ва тоҷики До-

нишгоҳи давлатии Самарқанд таҳсил кардааст. Баъди хат-
ми донишгоҳ солҳои зиёд дар мактаби миёнаи рақами 47-и 
шаҳри Самарқанд ва мактаби рақами 33-и ноҳияи Самарқанд 
аз фанни забони форсӣ дарс додааст. Ду сол (2000-2002) ҳам-
чун омӯзгори кафедраи фанҳои иҷтимоӣ дар Донишкадаи 
тиббии Самарқанд ва 2 сол ҳамчун тарбиятгар ва мудири 
китобхона дар Литсей – парваришгоҳи наз ди донишкадаи 
тиббии Самарқанд (2003-2004) фаъолият нишон додааст.

Аз соли 2011 сар карда, то ин вақт дар таҳририяти рӯзно-
маи «Овози Самарқанд» ҳамчун рӯзноманигор ва мудири 
шӯъбаи равияҳои иқтисод фаъолият нишон дода меояд. 
Имрӯзҳо сокини маҳаллаи Равонаки ноҳияи Самарқанд 
мебошад. 

Фозил ШУКУРОВ (Шукурзод) 29-уми августи 
соли 1967 дар рустои Чорбоғи бахши Сари-
осиёи вилояти Сурхондарё дар хонаводаи 
марди фарҳангӣ ва шоир Муҳаммадҷон 
Шукурзода ба дунё омадааст. Вай пас аз ба 
поён расондани таҳсилоти муқаддимотӣ 
дар мактаби рақами 12-и воқеъ дар рустои 
зодгоҳаш, барои анҷоми хидмати вазифаи 

умумӣ ба сафҳои артиш пайваст. Фозил баъд аз хидмати ду-
солаи аскарӣ, барои идомаи таҳсил дар солҳои 1988-1993 дар 
бахши арабии гурӯҳи ховаршиносии Донишгоҳи давлатии 
Тоҷикистон забони арабиро фаро гирифт. Вай баъд аз хатм 
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ба Ӯзбекистон бозгашт ва то соли 1999 дар рӯзномаи «Садои 
Сурхон» машғул ба фаъолият шуд. Тӯли солҳои 2000-2012 дар 
рӯзномаи «Сариосиё» ҳамчун масъули саҳифаи тоҷикии он 
фаъолият намуд. Сипас, соли 2012 ба шаҳри Самарқанд омад 
ва ба рӯзномаи “Овози Самарқанд” ба кор даромад. Дар ба-
робари ин, ҳамчун омӯзгори кафедраи забонҳои шарқи хо-
риҷӣ ба донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Самарқанд дарс 
мегӯяд. 

Нахустин намунаҳои ашъори шоир дар рӯзномаҳои «Ово-
зи тоҷик», «Садои Сурхон» ба чоп расидаанд. Муаллифи 
маҷмӯаҳои шеърии «Тафсири дил», “Оинавор”, “Ҷои пои

ашкҳо”, “Яъне ту, эй хубӣ!” мебошад. 

Наврӯз БОБОАҲМЕДОВ 9-уми августи соли 
1976 дар деҳаи Сариҷӯйи ноҳияи Сариоси-
ёи вилояти Сурхондарё ба дунё омадааст. 
Соли 1993 мактаби миёнаи рақами 67-и 
деҳаро хатм карда, ба Донишгоҳи давлатии 
Хӯҷанд дохил шудааст. Соли 1999 ба Са-
марқанд меояд ва дар рӯзномаи вилоятии 
“Овози Самарқанд” ба кор сар карда, дар ва-

зифаи мусаҳҳеҳ, сониян мухбири рӯзнома кор кардааст. Дар 
давоми солҳои 2008-2012 дар маҷаллаи ҷумҳуриявии “Маҳо-
рат” ифои вазифа намудааст. Солҳои 2012-2017 мухбири ҷа-
моатии рӯзномаи ҳокимияти шаҳр “Самарқанд” буд. Аз соли 
2019 дар рӯзномаи вилоятии “Овози Самарқанд” чун мухбир 
фаъолият пеш мебарад.
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Ситора РАҲМОНБЕРДИЕВА 14-уми февра-
ли соли 1988  дар деҳаи Пскоми ноҳияи Бӯс-
тонлиқи вилояти Тошканд чашм ба дунё 
кушодааст. Таълимоти аввалро дар зодгоҳ 
гирифта, баъд дар коллеҷи иқтисодиёти 
ноҳия таълимро давом додааст. Пас аз хатм 
тӯли чанд сол чун муаллимаи фанни суруд 
фаъолият намудааст. Соли 2016 ба факул-

тети филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд дохил 
шудааст. Хатмкунанда-шогирди “Мактаби маҳорати журна-
листони ҷавон”-и назди рӯзномаи вилоятии “Овози Са-
марқанд” мебошад.  Ҳоло дар таҳририят чун мухбир фаъо-
лият дорад.

Ҳошимҷон ҚУЧҚОРОВ 25-уми сентябри 
соли 1995 дар деҳаи Ӯхми ноҳияи Фориши 
вилояти Ҷиззах чашм ба олами ҳастӣ ку-
шодааст. Соли 2011 мактаби таълими уму-
мии рақами 14-и зодгоҳро  хатм карда, таҳ-
силро дар коллеҷи нақлиёт ва хизмати 
маишии Фориш давом додааст. 
Меҳру муҳаббат нисбат ба адабиёту 

шеърият ӯро соли 2014 ба факултети филологияи тоҷики До-
нишгоҳи давлатии Самарқанд овард. Соли 2018 зинаи бака-
лаврро хатм карда, фаъолияти кории худро дар рӯзномаи 
вилоятии “Овози Самарқанд” оғоз намуд. Ҳамзамон дар бах-
ши дуввуми шӯъбаи магистратураи ДДС таҳсилро давом ме-
диҳад. Дар назму наср эҷод мекунад. 
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Қудрат ТӮРАЕВ 3-юми ноябри соли 1959 дар 
шаҳри Самарқанд ба дунё омад. Баъд аз 
хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳои худро ба 
Донишкадаи кооперативии Самарқанд 
(Ҳоло Донишкадаи давлатии иқтисодиёт 
ва сервиси Самарқанд) супорида, ба шара-
фи донишҷӯӣ муяссар гардид. Соли 1980 
онро ба итмом расонида, дар Донишкадаи 

кооперативии Москва низ таҳсил гирифт ва дорои ихтисо-
си ҳисоби бухгалтерия ва таҳлили фаъолияти хоҷагӣ гар-
дид. Фаъолияти меҳнатии худро ҳамчун мудири озмоиш-
гоҳи илмӣ-хонишӣ дар Донишкадаи давлатии иқтисодиёт 
ва сервиси Самарқанд оғоз намуд. Ӯ дар литсей-парвариш-
гоҳи назди донишкада низ ҳамчун омӯзгор, муовини дирек-
тор дар соҳаи назорати иҷро меҳнат намуда, таҷрибаи ко-
рии худро ғанӣ гардонид. Соли 2001 вазифаи сариқтисоддони 
садорати молияи ҳокимияти вилояти Самарқандро ба ӯҳда 
гирифт ва муддате ба сифати мудири шӯъба низ фаъолият 
дошт. Қудрат Тӯраев аз соли 2008 ин ҷониб ба рӯзномаи “Ово-
зи Самарқанд” ҳамчун сарҳисобдор кор мебарад. 

Сафия НАРЗИЕВА 17-уми феврали соли 1965 
дар маҳаллаи Сулфакабудаки ноҳияи Са-
марқанд ба дунё омадааст. Хатмкардаи 
мактаби таълими умумии рақами 17-и 
ноҳияи Самарқанд мебошад. Тӯли солҳои 
1995-2000 дар таҳририяти рӯзнома кор кар-
дааст ва чанд муддат бо кори дигар машғул 
гардида, соли 2013 дубора ба “Овози Са-

марқанд” омад ва то ҳол бо сидқи дил меҳнат мекунад. 



148

  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Лола РАҲИМОВА 11-уми декабри соли 1972 
дар деҳаи Боғимайдони ноҳияи Самарқанд 
(ҳоло шаҳри Самарқанд) ба дунё  омадааст. 
Пас аз хатми мактаби 25-и зодгоҳ ва Омӯ-
зишгоҳи табъу нашр, аз соли 1992 муддати 
зиёд дар идораи «Овози Самарқанд» муди-
ри шӯъбаи коргузорӣ, мошиннависи ком-
путерӣ буд. Чанд сол дар матбааи вилоятӣ 

адои вазифа намуда, ҳоло дар идораи рӯзномаи «Овози Са-
марқанд» фаъолият дорад.

Сироҷ РАҶАБОВ 18-уми сентябри соли 1973 
дар маҳаллаи Кӯисахои ноҳияи Самарқанд 
таваллуд ёфт. Пас аз хатми мактаби ҳама-
гонӣ таҳсилро дар Донишкадаи давлатии 
забонҳои хориҷии Самарқанд давом ме-
диҳад. Тӯли солҳои 2000-2004 дар амфитеа-
три Ҳамид Олимҷон вазифаи барқӣ-меха-
никро иҷро мекунад. Инчунин, дар шӯъбаи 

самарқандии УЗИ (солҳои 2004-2007 ва 2009-2011), ширкати 
садо ва симои СТВ (2007-2009) кор кард. Аз соли 2012 дар рӯз-
номаи вилоятии “Овози Самарқанд” дар вазифаи саҳифа-
банд-дизайнер фаъолият пеш мебарад.   

Дамир НУРОВ 11-уми апрели соли 1986 дар 
деҳаи Гала Осиёи ноҳияи Самарқанд (ҳоло 
шаҳри Самарқанд) таваллуд шудааст. Пас 
аз хатми мактаби деҳа ва Донишкадаи дав-
латии забонҳои хориҷии Самарқанд дар 
таҳририяти рӯзномаи вилоятии “Овози Са-
марқанд” ба кор сар кардааст ва ҳоло муди-
ри шӯъбаи реклама ва эълонҳо аст.
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Мавлуда ШАРИФОВА 9-уми сентябри соли 
1992 дар маҳаллаи Қӯшчинори шаҳри Са-
марқанд дида ба дунё кушодааст. Пас аз 
хатми мактаби ҳамагонӣ таҳсилро дар кол-
леҷи педагогикаи Самарқанд давом дода-
аст. Соли 2011 коллеҷро хатм карда, чанд 
муддат дар рӯзномаи бачагонаи “Булбулча” 
кор кардааст. Аз соли 2018 дар рӯзномаи 

“Овози Самарқанд” чун котиба кор мекунад. Мақола ва на-
мунаҳои эҷодаш дар як қатор нашрияҳои даврӣ чоп 
шудаанд.

Азамат ҶУМЪАЕВ 27-уми феврали соли 1994 
дар маҳаллаи Янги ариқи ноҳияи Са-
марқанд таваллуд шудааст. Пас аз хатми 
мактаби миёна, таҳсилро дар коллеҷи 
иҷтимоӣ-иқтисодии Гулобод давом ме-
диҳад ва соли 2013 ин даргоҳи таълимиро 
хатм мекунад. Аз соли 2014 дар идораи рӯз-
номаи “Овози Самарқанд” чун мудири 

корҳои иқтисодӣ фаъолият дорад. 
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

МУШОВИРОНИ РӮЗНОМА
ХОҶАЕВА Муайяна 
ХУРРАМОВА Баҳора  
ШАРОФОВ Мардон
РАҲМАТУЛЛОЕВ Тошпӯлод 
ВОҲИДОВ Абдуваҳҳоб 
КЕНҶА Салим 
МАҲМУДОВ Акбар 
МАҲМУДОВ Нӯъмон 
МАЪРУФӢ Беҳрӯз 
ОРИФӢ Муқимҷон 
САМАДОВ Абдусалом 
САМЕЪБОЕВ Хуршед 
УМАРОВ Абдуҷаббор  

МУХБИРОНИ ФАЪОЛИ ҶАМОАТӢ
АМОНУЛЛОЕВ Шодмон
АҲМАДОВ Беҳзод
АҲРОРОВА Шаҳло
ҒАНИЗОДА Файзулло
КАМОЛӢ Мирсафо
КЕНҶАЕВ Давир
ҚАЮМОВ Ҷӯрақул
ҚАЮМОВ Раҳим
ҚУРБОНЗОДА Мурод
МУСТАНОВ Бахтиёр
НАРЗУЛЛОЕВА Сарвинисо
НАСИМӢ Дилрабо
НОРҚУЛОВ Тоҳир
ОҚБӮТАЕВ Ёлқин
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САНГИНОВ Абдурафиқ
САТТОРОВ Ғайрат
СОДИҚОВ Ҳасан
СУЛАЙМОНОВ Дӯстбек
ФАРҲОДЗОД Умед
ХАРИТОНОВ Александр
ҲАЗРАТҚУЛИЁН Дилшода
ҲАСАНЗОДА Зоҳир
ҲОТАМОВ Раббим
ҲОШИМОВ Абдуазиз
ҶАББОРОВ Ҷавҳар
ҶУМЪАЕВ Фирдавс 
ҶУМЪАЗОДА Малика
ҶӮРА Ҳамза
ҶӮРАҚУЛОВ Комил
ШАРИФЗОДА Раҳматилло
ЭЛТОЕВ Ҳусан
ЮНУСЗОДА Толиб
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

ЛАҲЗАҲО ДАР АКСҲО

Ташрифи ҳокими вилоят Э.Турдимов ба 
Хонаи матбуоти вилоят (Соли 2019).

Ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов 
дар тадбири 30-солагии таъсиси рӯзнома. 

(Соли 2020).
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Шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсор 
Сафиева дар меҳмонии рӯзномаи «Овози 

Самарқанд» (Соли 2019).

Анҷуман дар Донишгоҳи давлатии 
Самарқанд ба муносибати 30-юмин солгарди 

таъсиси рӯзнома. (Соли 2019).
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Ҷонишини ҳокими вилоят Р.Қобилов 
меҳмони таҳририят (Соли 2019).

Ҳуруфчини рӯзнома Л.Раҳимова  бо ифти-
хорномаи ҳокими вилоят сарфароз гардид 

(Соли 2018). 
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Қаҳрамони Ӯзбекистон Ҳасан Нормуродов 
рӯзномаи «Овози Самарқанд»-ро аз назар 

мегузаронад (Соли 2019).

Боздиди ҷонишини ҳоким, раиси кумитаи 
зан ва духтарони вилоят Г.Алимова дар 
музейи таърихи матбуот (Соли 2019).
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  Овози Самаріанд
АЗ КИТОБХОНАИ

Ташрифи ҳайати намояндагони мактаби 
мустақили хабарнигории «Тоҷикистон – асри 
ХХI»-и Тоҷикистон ба таҳририят (Соли 2019).

Анъанаи «Устод ва шогирд» дар 
таҳририят  идома дорад (Соли 2019).
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Китоби «Саодати дӯстӣ» дар озмуни «Энг 
улуғ, энг азиз» ғолиб гардид (Соли 2018).

Шоирони халқии Тоҷикистон Озарахш ва 
Фарзона дар меҳмонии «Овози Самарқанд» 

(Соли 2018).
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Кормандони рӯзнома ва мухбирони ҷамо-
атӣ масъалаҳои беҳсозии рангорангии саҳи-

фаҳоро муҳокима мекунанд (Соли 2013).

Дастаи футболбозони рӯзномаи «Овози 
Самарқанд» дар миқёси вилоят ҷойи аввалро 

ишғол кард (Соли 2004).
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Тадбири «Рӯзнома - тарғибгари маъри-
фат» дар ноҳияи Самарқанд бо иштироки 

ҳокими ноҳия (Соли 2020).

Тадбири сертификатсупорӣ ба шунаванда-
гони «Мактаби маҳорати журналистони 

ҷавон» (Соли 2018).
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ГАЗЕТАНИНГ ҚИСҚАЧА ТАРИХИ

“Овози Самарқанд” – халқ депутатлари Самарқанд ви-
лоят Кенгаши ва вилоят ҳокимлигининг газетаси.

Газета 1990 йил 1 январдан нашр этиб келинади.
“Овози Самарқанд” газетаси таҳририятида 14 нафар 

ижодий ва техник ходимлар меҳнат қилмоқда.
Газета бош муҳаррири - фалсафа фанлари бӯйича фалса-

фа доктори Баҳодир Раҳмонов.

1990 йилда газетага журналист ва ёзувчи Нор Остонзода 
бош муҳаррирлик қилган. У етти йиллик раҳбарлик фаоли-
яти давомида газетанинг мазмунан бойиши ва ижодий ада-
бий муҳитнинг шаклланишига ҳисса қўшган.

Газета саҳифаларида таниқли олимлар, ёзувчилар, таж-
рибали ўқитувчилар ва турли касб эгаларининг чиқишла-
ри, таҳлилий, танқидий мақолалари чоп этилган ва бугун-
ги кунда ҳам бу анъана давом этмоқда.

 “Овози Самарқанд” газетасини ташкил этиш ва вилоят-
даги оммавий ахборот воситалари ўртасида ўз ўрнини то-
пишида Нор Остонзода, Ғафуржон Маҳмудов, Хурсанд Жу-
маев, Ҳазрат Сабоҳий, Адаш Истад, Шавкат Баҳромов, 
Тошқул Азимов, Зоҳир Ҳасанзода, Бахтиёр Жумаев, Гулчеҳра 
Ҳалимова сингари журналистларнинг меҳнатлари алоҳида 
тилга олинади.

1994 йилда газета қошида “Ёш ижодкорлар мактаби” таш-
кил этилган.
1995 йилда “Овози Самарқанд” театр студияси илк бор 

ўзининг бадиий чиқишини қўғирчоқ театрида намойиш 
этган.

1997 йилнинг октябрь ойидан газетага филология фанла-
ри номзоди Ғафуржон Маҳмудов бош муҳаррир этиб тайин-
ланди. Унинг тадбиркорлик ва ишбилармонлик хислатла-
ри газетанинг янада жонланишига, муштарийлари сонининг 



161

кўпайишига хизмат қилди.
2004 йилда ОАВ ходимлари ўртасида ўтказилган футбол 

мусобақасида газета жамоаси биринчи ўринни қўлга 
киритди.

2010 йилда А2 форматда саҳифаланиб, рангли чоп этил-
ди. Шу санадан газета янги форматга ўтди.

2011 йил 1 мартдан 2016 йил июлига қадар Озоджон Хи-
диров (Ҳамидзода) газетага муҳаррирлик қилди.

2011 йилда Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 
20 йиллиги муносабати билан газетанинг маънавий кўма-
гида ёш тожик адибларининг баёзи – “Армуғони Самарқанд” 
китоби нашрдан чиқди.

2015 йилдан газета ҳафтада икки марта чоп этиладиган 
бўлди.

Газетанинг интернетдаги ovozisamarqand.uz сайти 2017 
йилдан бери узлуксиз ишлаб келмоқда.

Самарқанд давлат университети ҳамкорлигида 2017-2018 
ӯқув йилида “Ёш журналистлар маҳорат мактаби” қайта 
ташкил этилди ва 12 нафар ёшларга соҳага доир назарий ва 
амалий билимлар берилди.
2018 йилда “Овози Самарқанд” газетаси журналистика 

соҳасида “Олтин қалам” XIII Миллий мукофоти учун ўтка-
зилган халқаро танловда қатнашиб, вилоятда барча соҳалар-
да амалга оширилаётган ислоҳотлар жараёни, миллатлара-
ро дўстлик ва тотувлик тарғиботига қўшаётган ҳиссаси учун 
матбуот йўналишида учинчи ўринни эгаллади.
Газета мухбирлари Тошқул Азимов, Бахтиёр Жумаев, 

Баҳодир Раҳмонов, Дилрабо Насимова, Фаридун Юлдошев-
лар “Йилнинг энг фаол ва иқтидорли журналисти” диплом 
ва фахрий ёрлиқлари билан тақдирланишган.

2018 йилда “Овози Самарқанд” кутубхонаси” таҳрир ҳай-
ъати томонидан замонавий ўзбек шеърияти намуналари-
нинг таржималаридан иборат “Саодати дўстӣ” ва жорий 
йилда Садриддин Айнийнинг маънавий, илмий мероси ху-
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сусида мақолаларни ӯзида жамлаган “Айнишиносӣ дар Са-
марқанд - Самарқандда Айнийшунослик” китоби Самарқанд 
давлат музей-қӯриқхонаси ҳомийлигида нашр этилди. 

Газетанинг 30-йиллиги муносабати билан самарқандлик 
ижодкорларнинг ижод намуналаридан иборат “30 гуфтор аз 
30 тор” ва 30 йил давомида газетада чоп этилган энг яхши 
мақолалар тӯплами – “30 номаи рӯзнома” китоблари чоп 
этилди. 

Бундан ташқари, яқинда «Овози Самарқанд» газетаси хо-
димларини иш шароитини яхшилаш, таҳририят фаолияти-
ни янада тезкор бӯлиши учун вилоят ҳокимлиги томонидан 
хизмат машинаси берилиб, таҳририят техник базасини му-
стаҳкамлаш учун 180 миллион сӯм ажратилди.

Сентябр ойида Самарқанд шаҳар “Афросиёб” спорт маж-
муасида “Овози Самарқанд” газетаси ташаббуси билан 1 ок-
тябрь – Ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан 
спортнинг фудокан каратэ-до тури бўйича республика тур-
нири ташкил этилди. 

Шунингдек, Уй-жой коммунал хизмат кӯрсатиш бошқар-
маси, Ӯзбекистон Ёшлар иттифоқи вилоят кенгаши ва “Ово-
зи Самарқанд” газетаси ҳамкорлигида «Дарахт эк! - Ҳаётинг-
ни яшнат!» шиори остида экологик юриш марофони бўлиб 
ўтди.

Бундан ташқари Самарқанд туман “Сувоқова” давлат уни-
тар корхонаси бӯлими билан ҳамкорликда  « Ҳаётингни яш-
нат!» акцияси доирасида сувни тежаш ва табиий бойликлар-
дан самарали фойдаланишни тарғиб этиш мақсадида 
Самарқанд тумани маҳаллаларида тадбирлар ташкил 
этилди.
Матбуот ва маҳалла фуқаролар йиғинлари ӯртасидаги 

ҳамкорликни мустаҳкамлаш, аҳоли муаммоларини ӯрга-
ниш ва уларни ижобий ҳал қилиш мақсадида газета ходим-
лари иштирокида Самарқанд шаҳар ва Самарқанд тумани-
нинг 50 дан ортиқ маҳаллаларида учрашувлар ташкил 
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этилди.
* * *
Бугунги кунда таҳририятда Тошқул Азимзода, Бахтиёр 

Жумаев, Қудрат Тӯраев, Сафия Нарзиева, Жамшид Обидов, 
Фозил Шукуров, Наврӯз Бобоахмедов, Сирож Ражабов, Лола 
Раҳимова, Дамир Нуров, Ситора Раҳмонбердиева, Фаридун 
Юлдошев, Мавлуда Шарипова, Ҳошимҷон Қучқоровлар фа-
олият юритмоқдалар.

Президентимиз томонидан олиб борилаётган сиёсатни 
қўллаб-қувватлаш, тарғиб этиш, вилоятимизда амалга оши-
рилаётган ислоҳотларни оммага етказиш, Ватанимиз ва 
халқимизнинг эртанги фаровон ҳаёти учун амалга ошири-
лаётган муҳим ишларни кенг ёритиш, жамиятдаги камчи-
лик ва нуқсонларни ошкоралик ва холислик асосида ёри-
тиш мақсадида махсус лойиҳалар ва ишларни амалга 
оширмоқда. Жумладан, “Муносабат”, “Халқ қабулхонаси”, 
“Дўстлик баёзи” рукнлари остида юртимизда амалга оши-
рилаётган ишлар, халқ ташаббус ва таклифлари баробари-
да, миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик ғояларига асос-
ланган туркум материаллар чоп этилмоқда.

Газетада “Қабулхонаи халқ”, “Шукрона”, “Омўзгор”, “Зан-
гўла”, “Мадади Сино”, “Ҳусноро”, “Гулбоғи адаб”, “Ҷавонӣ” 
“Ҳидоят”, “Фароғат” каби махсус саҳифалар чоп этиб 
келинмоқда.
“Овози Самарқанд” газетаси ходимлари мунтазам “Энг 

улуғ, энг азиз” кўрик-танловида қатнашиб, фахрли ўринлар-
ни қўлга киритиб келишади.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ

«Овози Самарканд» - газета Самаркандского областного 
Кенгаша народных депутатов и областного хокимията.

Издается с 1 января  1990 г.
В настоящее время в редакции газеты работают 14 твор-

ческих и технических сотрудников.
Главный редактор газеты - Баходир Рахмонов.

В 1990-х годах прошлого столетия газетой руководил жур-
налист и писатель Нор Остонзода. За семь лет руководства 
он способствовал обогащению содержания газеты и форми-
рованию творческой литературной среды.

Газета публиковала выступления, аналитические и кри-
тические статьи известных ученых, писателей, опытных 
преподавателей и специалистов, эта традиция продолжает-
ся и сегодня.

Большой вклад в становление газеты внесли такие жур-
налисты, как Нор Остонзода, Гафурджон Махмудов, Хурсанд 
Джумаев, Хазрат Сабахи, Адаш Истад, Шавкат Бахромов, 
Тошкул Азимов, Захир Хасанзода, Бахтиёр Джумаев, Гуль-
чехра Халимова.

В 1994 году при газете была создана «Школа молодых жур-
налистов и литераторов».

В 1995 году Театральная студия «Овози Самарканд» впер-
вые провела свое художественное представление в Самар-
кандском театре кукол.

В октябре 1997 года главным редактором газеты был на-
значен Гафурджон Махмудов. Его деловые и организатор-
ские качества способствовали дальнейшему улучшению со-
держания газеты и увеличению числа подписчиков.
В 2004 году команда газеты заняла первое место в фут-

больном матче среди команд СМИ.
В 2010 году газета была напечатана в цветном варианте и 
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формате А2.
С марта 2011 года по июль 2016 года редактором газеты 

был Озоджон Хидиров (Хамидзода).
В 2011 году по случаю 20-летия Независимости Республи-

ки Узбекистан газета при участии молодых таджикских пи-
сателей выпустила книгу «Армугони Самарканд».

С 2015 года газета выходит два раза в неделю.
С 2017 года непрерывно работает интернет-сайт газеты 

ovozisamarqand.uz.
В 2017-2018 учебном году деятельность «Школы молодых 

журналистов» была восстановлена и 12 молодых людей по-
лучили теоретические и практические знания в этой 
области.

В 2018 году «Овози Самарканд» приняла участие в XIII кон-
курсе на Национальную премию «Олтин қалам» в области 
журналистики и заняла третье место среди печатных изда-
ний за вклад в процесс реформ во всех сферах жизни обще-
ства, содействие межнациональной дружбе и согласию.

Корреспонденты газеты Тошкул Азимов, Бахтиёр Джума-
ев, Баходир Рахмонов, Дильрабо Насимова, Фаридун Юлда-
шев награждены дипломами «Самый активный и талантли-
вый журналист года» и почетными грамотами.

В 2018 году при содействии Самаркандского государствен-
ного музея-заповедника газета издала книгу «Саодати ду-
сти», в которую вошли переводы современной узбекской по-
эзии, а в 2019 году – сборник статей о духовном и научном 
наследии Садриддина Айни.

В честь 30-летия газеты были изданы сборник рассказов 
и очерков самаркандских литераторов «30 гуфтор аз 30 тор» 
и сборник лучших статей, опубликованных в газете за 30 лет 
- «30 номаи рӯзнома».

Кроме того, областной хокимият на улучшение условий 
труда сотрудников газеты «Овози Самарканд» выделил 180 
миллионов сумов, а также служебную машину.
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В сентябре 2019 года в спорткомплексе «Афросиаб» в Са-
марканде, по инициативе газеты «Овози Самарканд», в свя-
зи с Днем учителей и наставников был организован респу-
бликанский турнир по фудокан каратэ-до.

Также в сотрудничестве с управлением жилищно-комму-
нального хозяйства,  областным Советом Союза молодежи 
Узбекистана был организован пеший марафон под девизом 
«Посади дерево!». 

Кроме того, с помощью Самаркандского районного ГУП 
«Сувокова» в целях содействия экономии и эффективному 
использованию водных и природных ресурсов в махаллях 
Самаркандского района были организованы мероприятия 
под девизом «Вода – источник жизни».

В целях укрепления сотрудничества между прессой и ор-
ганами самоуправления граждан, изучения и решения про-
блем населения были проведены встречи в более чем 50 ма-
халлях города Самарканда и Самаркандского района.

* * *
В настоящее время в редакции плодотворно трудятся 

Тошкул Азимов, Бахтиёр Джумаев, Кудрат Турев, Сафия Нар-
зиева, Джамшид Обидов, Фозил Шукуров, Навруз Бобоахме-
дов, Сирож Раджабов, Лола Рахимова, Дамир Нуров, Ситора 
Рахмонбердиева, Фаридун Юлдашев, Мавлюда Шарипова, 
Хашимджан Кучкаров.

Газета реализует специальные проекты, направленные 
на поддержку политики, проводимой Президентом страны, 
пропагандирует реформы в регионе, широко освещая важ-
ную работу, направленную на процветание жизни нашего 
народа, обеспечение гласности и устранение недостатков.

 В частности, под рубриками «Муносабат», «Халқ қабул-
хонаси», «Дўстлик баёзи» публикуются материалы, в осно-
ве которых лежат идеи национального согласия и 
толерантности.
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Уже стали традиционными специальные страницы, та-
кие как «Кабулхонаи халк», «Шукрона», «Омузгор», «Зангу-
ла», «Мадади Сино», «Хусноро», «Гулбоги адаб», «Жавони», 
«Хидоят», «Фарогат».

Сотрудники газеты «Овози Самарканд» регулярно прини-
мают участие в конкурсе «Энг улуғ, энг азиз» и завоевывают 
почетные места.
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