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ДУ МАСЪАЛАЕ, КИ БЕШТАР
МУҲОКИМА ГАРДИД

◢

савол дода, баҳс карданд.
Ҳамаи масъалаҳои дар сессия муҳокимагардида муҳим буданд, вале бештар мавриди баҳс қарор
гирифтани ин ду масъала то чӣ андоза рӯзмарра
будани ҳалли онҳоро нишон медиҳанд
Сипас, намояндагони халқ ҳисоботҳои сарвари Сарсадорати минтақавии роҳҳои автомобилии
вилоят Қ. Ҳасанов ва роҳбари Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Самарқанд сув таъминоти»-ро
«Дар бораи тасдиқ кардани рӯйхати манзилноки
корҳои сохтмонӣ, реконструксия ва таъмир кардани шохаҳои оби нӯшиданӣ ва партовобҳо, роҳҳои
дохилии хоҷагӣ ва кӯпрукҳои шаҳру ноҳияҳои
вилояти Самарқанд», роҳбари гурӯҳи ташкилӣ-
назоратии ҳокимияти вилоят Б. Раҳматуллоевро
«Дар бораи таъмини иҷрои Фармони Президенти
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 10-уми феврали соли
2021 «Дар бораи чораҳои иловагӣ роҷеъ ба пурзӯр
кардани ҷавобгарии шахсии роҳбарони мақомоти идораи давлатӣ ва мақомоти ҳокимияти
иҷроияи маҳаллӣ дар ташкили пурсамари иҷрои
ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ» таҳти рақами ФП‑6166»
ва масъалаҳои тасдиқ кардани «Харитаи роҳ»-е,
ки роҳбарони секторҳои вилоят (ҳоким, прокурор, сардори Садорати корҳои дохилӣ, сардори
Садорати давлатии андоз) барои ривоҷдиҳии
комплексии иҷтимоӣ-иқтисодӣ, беҳдошти тарзи
зист ва ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ таҳия кардаанд,
дохил кардани тағйирот ба қарори Шӯрои намояндагони халқи вилоят аз 26-уми феврали соли
2021 “Дар бораи истифодаи манбаъҳои иловагии
буҷети маҳаллии вилоят” ва истифодаи манбаъҳои иловагии буҷети маҳаллии вилоятро баррасӣ
карданд.
Дар сессияи Шӯрои намояндагони халқи вилоят маълум карданд, ки мушовири калони адлия Аъзам Мардиев сардори Садорати вилоятии
департаменти мубориза бар зиддӣ ҷиноятҳои
иқтисодии назди Сарпрокуратура таъин карда
шудааст.
Роҷеъ ба ҳар як масъалаи рӯзномаи сессия
қарор қабул карда шуд.

Б А МУНОСИБАТИ 80-СОЛАГИИ ШОИРИ

«Нест чун сози
дигарҳо сози ман…»
E Абдусалом САМАДОВ,

устоди Донишгоҳи давлатии
Самарқанд, адабиётшинос

Шоири халқии Ӯзбекистон Абдулло Орипов аз тавонотарин ва барӯмандтарин суханваронест, ки дар
осмони пурсафои назми муосири
ӯзбек чун ситораи тобнок нурпошӣ
карда, мавқею манзалати хоси эҷодӣ
ёфтааст. Ӯ суханвари соҳибтабъи сабку шеваи шеъргӯияш хоса буда, назми дилкашу ботароваташ моломоли
эҳсосот ва андешаҳои фалсафианд.
Гӯё дар зери қалами ӯ каломи бадеӣ
тозагӣ ва назокат пайдо кардааст. Ба
ин маънӣ, худи шоир дар шеъри “Сози
ман” гуфтааст:

Шоирам ман,
гар намедонӣ, бидон,
Нест чун сози дигарҳо сози ман.
Ҳар куҷое бишнавӣ оҳанги он,
Мерасад бар гӯши ту овози ман.

Ин шоири шаҳиру навҷӯи хушзавқ
маромномаи шоирӣ ва заҳмати эҷоди

шеъри асилро хуб шинохта, кори шоирӣ ва масъулияти бардоштани бори
суханро саҳлу сода ва арзу тӯли роҳи
онро осон напиндоштааст.
Тавзеҳан бояд гуфт, ки Абдулло
Орипов 21-уми марти соли 1941 дар
деҳаи Некӯзи ноҳияи Косони вилояти
Қашқадарё таваллуд ёфтааст. Дар Донишгоҳи давлатии Тошканд таҳсил намуда, маҷмӯаи аввалинашро бо номи
“Митти юлдуз” (“Ситораи хурд”) соли
1965 чоп намудааст. Намунаҳои нахустини ашъораш, агарчи аз навиштаҷоти ҳамсафону ҳамдавронаш аз ҳар
ҷиҳат бартарӣ доштанд, ғолибан таҳти
таъсири шеърҳои Ойбек, Ғафур Ғулом,
Мақсуд Шайхзода, Миртемир, Ҳамид
Олимҷон ва дигарон гуфта шудаанд.
Дар онҳо ҳанӯз тасвиру маъниҳои тару
тоза, таркибу таъбирҳои шоиронаи
нав камтар ба назар мерасиданд. Яъне,
он солҳо ӯ дар гуфтани шеър ҳанӯз
чандон ҳунарманд набуд ва бар баёну
тасвир маҳорати баланд надошт.
(Давомаш дар саҳ. 4).
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ХУШРӮЗӢ БА ХАЛҚУ БАР
ВАТАН МЕХОҲЕМ…
E Наврӯз БОБОАҲМАДОВ
Наврӯз яке аз идҳои қадимаи халқҳои Осиёи Марказӣ ва Шарқи наздик
ба ҳисоб рафта, таърихи дурудароз дорад. Аз рӯи тақвими кӯҳна вай ба
ҳисоби саршавии моҳи фарвардин, яъне ба 21 -22 –юми март рост меояд.
Бо омад-омади Наврӯз, табиат аз нав зинда мешавад ва қабои нав ба бар
мекунад. Тамоми оламу одам бедор мешавад.
Имрӯзҳо дар гӯшаву канори вилоятамон шукӯҳи наврӯзӣ ҳусну таровати худро аён намуда, дар кӯчаҳои марказии шаҳр сайрҳои идона оғоз
гардидааст. Мардум бо риоя ба қоидаҳои карантин ба сайри наврӯзӣ
баромада, аз баромадҳои ҷолиби идона дидан менамоянд, мерақсанд,
хурсандӣ мекунанд.

E Зоҳир ҲАСАНЗОДА

ХАЛҚИИ ӮЗБЕКИСТОН АБДУЛЛО ОРИПОВ
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Рӯзи 19-уми марти соли 2021 сессияи бисту шашуми Шӯрои намояндагони халқи
вилояти Самарқанд баргузор гардид. Ба сессия раиси Шӯро, ҳокими вилоят Э. Турдимов
сарварӣ кард.
Намояндагони халқ аввал тақдимоти ҷонишини якуми ҳокими вилоят Ҷ. Ӯроқовро «Дар бораи
тасдиқ кардани ҳайати вакилони доимӣ роҷеъ ба
сохтори кори маҳаллабайъ, ки таҳти роҳбарии
ҷонишини якуми ҳокимҳои шаҳру ноҳияҳо ба
«Гурӯҳҳои ҳамоҳангсозӣ», офисҳои идоравӣ ва
маҳаллаҳо вобаста карда шудаанд», муҳокима
карданд.
Барои иҷрои ин супориш 774 нафар ходими
бонкҳо ба сифати «Вакили доимӣ» ба 1100-то
маҳалла вобаста карда мешаванд.
Дар 64-то сектори вилоят «Офиси идора»
ташкил гардида, сардорони садоратҳои молия,
бонкҳои тиҷоратӣ, хазинаи нафақаи берун аз
буҷет роҳбари офисҳо таъин шуданд. Ин амалҳо
бо мақсади роҳандозӣ кардани сохтори кори
«маҳаллабайъ» иҷро гардиданд.
Ҳисоботи прокурори вилоят (роҳбари сектори
2) Р. Машарифов ва ҳисоботи сарвари Садорати давлатии андози вилоят (роҳбари сектори
4) А. Иноғомов дар бораи тасдиқи «Харитаи роҳ»,
ки аз тарафи сектори дуввум ва чорум доир ба
корҳо бобати ривоҷи иҷтимоиву иқтисодии
ҳудудҳо амалӣ мегарданд, инчунин, ташкили
корҳо роҷеъ ба беҳсозии рушди маҷмӯи иҷтимоӣ-
иқтисодии вилоят, беҳсозии тарзи зист ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ таҳия гардидааст, низ мавриди
муҳокима қарор ёфт.
Намояндагони халқ пас аз ҳисоботҳои сарвари
Садорати вилоятии палатаи кадастрҳои давлатии назди Кумитаи давлатии андози Ҷумҳурияти
Ӯзбекистон Ш. Рӯзиқулов дар бораи корҳое, ки
бо мақсади таъмини иҷрои «Қарори Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 24-уми феврали
соли 2021 «Дар бораи чораҳои иловагӣ роҷеъ ба
такмил додани сохтори истифодаи заминҳои
барои хоҷагии қишлоқ пешбинишуда ва ҳифзи
онҳо» таҳти рақами ҚП‑5006» амалӣ мегарданд
ва сарвари Садорати экология ва ҳифзи муҳити
атрофи вилоят Д. Очилов «Дар бораи фаъолияти
Садорати экология ва ҳифзи муҳити атрофи вилоят, ки дар соли 2020 амалӣ кардааст» бештар
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БАР ДЎСТОН

Дар арафаи ҷашни Наврӯз дар шаҳри
Самарқанд «Хонаи дӯстӣ ва ташкилотҳои
ғайридавлатию ғайритиҷоратӣ»-и вилоят
тантанавӣ кушода шуд.
Бояд гуфт, ки бинои собиқ омӯзишгоҳи нақлиёт солҳои охир бекор мехобид. Бо салоҳдиди ҳокимияти вилоят
дар иншооти мазкур корҳои таъмирии
5 миллиард сӯмина амалӣ гардида, ба
ихтиёри марказҳои миллӣ-фарҳангӣ ва
ташкилотҳои ғайридавлатию ғайритиҷоратии вилоят супорида шуд.
Дар чорабинӣ ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов, раиси комиссияи
парламенти назди Олий Маҷлис Адҳам
Шодмонов, директори Бунёди ҷамоатии
дастгирии институтҳои дигари ташкилотҳои ғайридавлатию ғайритиҷоратӣ ва ҷамъияти шаҳрвандӣ Отабек
Ҳусанов, раиси Шӯрои Ассотсиатсияи
миллии ташкилотҳои ғайридавлатию
ғайритиҷоратии Ӯзбекистон Камолиддин Эшонхӯҷаев, ҷонишини раиси Кумитаи муносибатҳои байналмилалӣ ва
робитаҳои дӯстӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ
Азамат Тошев ва Валерий Тян ва вакилони
миллатҳои гуногун иштирок карданд.
Тадбирро сармуҳаррири таҳририяти
муштараки рӯзномаҳои «Зарафшон» ва
«Самаркандский вестник» Фармон Тошев
ифтитоҳ бахшида, риштаи суханро ба
ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов дод.
– Самарқанд аз қадим диёри вакилони

- Мардуми мо дар арафаи иди Наврӯз хонаву ҷойро тозаву озода намуда, ҳар хел гулу сабза мекоранд, ба аёдати падару модар, ёру дӯстон
мераванд, – мегӯяд донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Самарқанд Фирдавс Абдумӯъминов. - Иди Наврӯз аз 3 то 15 рӯз давом карда, дар ҷойҳо
сайри наврӯзӣ, намоишҳо, мусобиқаҳои асптозиву бузкашӣ, хурӯсҷанг,
қӯчқорҷанг ва намудҳои гӯштингирию сангбардорӣ, дорбозию чиллакбозӣ намоиш дода мешавад. Имрӯз Боғи марказии истироҳатии ба номи
Алишер Навоиро давр зада, дастархони пурфайзи наврӯзиро дидем, ки
бо таомҳои болаззат чун оши палав, ширбиринҷу шӯрбо, кабобу ҳалиса,
ҳасиб ва самбӯсаҳои бичакину алафин, пиёзину кадугин ва ғайра зеб
додаанд, ки беҳтарини онҳо сумалак мебошад.
(Давомаш дар саҳ. 2).

Хонаи дӯстӣ мардуми
гуногунмиллатро муттаҳид мекунад

миллатҳои гуногун буда, намояндагони
беш аз сад миллат ҳамчун фарзандони
як оила зиндагӣ ба сар мебаранд, – иброз
дошт нотиқ. – Имрӯз мо шоҳиди боз як
хурсандӣ – кушодашавии хонаи дӯстӣ
гардидем. Дар ин ҷо барои ҳамаи марказҳои миллӣ шароитҳо фароҳам оварда
шудаанд.
Инчунин, дар тадбир раиси Шӯрои

Ассотсиатсияи миллии ташкилотҳои ғайридавлатию ғайритиҷоратии Ӯзбекистон
Камолиддин Эшонхӯҷаев, раиси Маркази миллии корейсҳо Владимир Пак, раиси Маркази миллии немисҳо Наталя
Крейзер, раиси Иттиҳодияи ҷанговарони
байналмилалии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон
Талъат Муродов ва дигарон доир ба сиёсати хирадмандонаи сарвари давлатамон

Шавкат Мирзиёев ҳарф заданд.
Раиси Маркази миллӣ-м адании
тоҷикон ва тоҷикзабонони вилоят Акбар Маҳмудов китоби шоирони тоҷикро
ба ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов
ҳадя кард.
Дар идомаи чорабинӣ меҳмонон бо
шароитҳое, ки баҳри фаъолияти раиси
Шӯрои Ассотсиатсияи миллии ташкилотҳои ғайридавлатию ғайритиҷоратӣ
ва марказҳои миллӣ фароҳам гардидааст,
шинос шуданд.
– Дар донишгоҳи мо гурӯҳҳо бо забонҳои гуногун таълим мегиранд, – гуфт
ректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд
Рустам Холмуродов. – Аз ҷумла, чанд
гурӯҳи тоҷикӣ ҳастанд, ки тоҷикзабонон
аз вилоятҳои гуногун омада, таҳсил мегиранд. Ният дорем, ки дар оянда ҳамкории донишгоҳ ва марказҳоро мустаҳкам
намуда, чорабиниҳои барои ҳар ду ҷониб
муфидро ташкил намоем.
Умед аст, ки хонаи дӯстӣ барои боз
ҳам мустаҳкам кардани аҳлу тифоқии
халқҳои кишвари мо хизмат мерасонад.
Санъаткорони маъруфи ҷумҳурӣ ва
вилоят бо сурудҳои дилошӯб ва мусиқии
воло табъи ҳозиронро болида сохтанд.
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4 маскани маърифат ба
истифода супорида шуд
E Шаҳзод КЕНҶАЕВ

Хушрӯзӣ ба халқу бар
Ватан мехоҳем…
(Аввалаш дар саҳ. 1).
Бояд зикр кард, ки иди Наврӯз дар гӯшаву канори кишвари офтобрӯяи Ӯзбекистон бошукӯҳ
гузаронида мешавад. Масалан, дар водии Фарғона дар майдонҳои васеъ давра гирифта ҳар
хел тамошоҳо, монанди дорбозӣ, сангбардорӣ, гӯштини фарғонагӣ, масхарабозиро намоиш
медиҳанд. Дар воҳаи Сурхон бошад, дар талу теппаҳои сабз гӯштингирӣ, бузкашӣ (кӯбкорӣ),
чиллакбозӣ мекунанд. Ин базм дар Самарқанд низ бо шукӯҳи хоса, дар майдонҳои зебои шаҳр,
кӯчаҳои таърихӣ барпо карда мешавад. Растаҳои бозорро ҳалвову шириниҳо, нозу неъматҳо,
нонҳои номдораш зеб медиҳанд. Дар маркази шаҳр ярмаркаҳои идона ташкил карда шуда,
дар он ҳар хел либосҳои миллӣ, таърихиву маданӣ ба намоиш бароварда мешавад. Дар як
гӯшаи он таомҳои миллӣ монанди оши палав, ҳалиса, сумалак, кабоб ва самбӯсаҳои варақину
бичакин, алафину кадугин ва ҳар хел сабзаҳои баҳорӣ дастархони наврӯзиро файз мебахшад.
Алалхусус, сумалак.
Самарқанд, ки аз азал шаҳри сайёҳӣ ба шумор меравад, имрӯз шукӯҳу шаҳомати дигар
дорад. Барои тамошои ин шаҳри азиму қадимӣ аз гӯшаву канори дунё меҳмонон ташриф
оварда, аз файзу шукӯҳи шаҳри зебову навқирон ва дастархони наврӯзии ин диёри афсонавӣ
баҳра мебаранд.
- Мо ҳар сол дар иди Наврӯз, барои зиёрати Самарқанд меоем,- гуфт меҳмон аз вилояти
Сурхондарё Ш.Ҷамолов. - Азбаски соли гузашта маҳдудиятҳои карантин ҷорӣ буд, омада
натавонистем. Ва имрӯз тақдир даст дод, ки барои зиёрат биёем. Бо ҳамин баҳона дар чорабиниҳои идона, ки дар кӯчаҳои марказии шаҳри Самарқанд баргузор мегардад, иштирок
кардем. Камина иди Наврӯзро ба аҳли мардуми Ӯзбекистон шодбош мегӯям.
Ҷашни Наврӯз на танҳо дар маркази шаҳру ноҳияҳо, балки дар атрофи мероси фарҳангии Тешиктош, воқеъ дар ҳудуди маҳаллаи Қоратеппаи ноҳияи Ургут низ ба таври хос ҷашн
гирифта шуд.
Одамон ҳамроҳи оила, ёру дӯстон давра гирифта, шеърхонӣ, рақсу бозӣ, сурудхонӣ карданд. Бояд гуфт, ки барои сайри наврӯзӣ оғӯши табиат ҷойи беҳтарин аст. Мардум, ки барои
истиқболи Наврӯз омада буданд, дар канори манзараҳои бетакрори табиат ҷашни бедории
табиатро истиқбол гирифтанд.
Садои чаҳ –чаҳи булбулон, паррандаҳои хушхон, овози барраву бузғолаҳои навзод, обҳои
равон бо суруди дилкаши ҳофизон, таронахонии бачагон, рақсу бозии ҳозирон ҷӯр гардид.
Гӯё ҳама бо як садо мегуфтанд:

Рӯзи 18-уми марти соли ҷорӣ
дар мавзеи Сартеппаи шаҳри Самарқанд мактаб-и нтернати давлатии математика ва физикаи ба
номи Мирзо Улуғбек кушода шуд.
Дар тадбир сарвари Садорати
таълими халқи вилоят Зебунисо
Шодиева ба сухан баромада, муносиби Улуғбек шудани шогирдони
мактаб-и нтернати навро таманно
намуд.
Бояд г уфт, ки ин мактаб-
интернат мувофиқи қарори ҳокими вилоят бо 946 миллион сӯм
маблағи буҷаи маҳаллӣ бунёд гардидааст.
Дар бинои нави таълимӣ 26
хона, 180 ҷойи хоб, ошхона, толори
фаъолон, майдони варзишӣ, утоқи
ҷомашӯӣ ва айвон мавҷуд аст.
Ҳоло дар он ҷо 51 нафар корманд, аз ҷумла 29 нафар омӯзгор,
10 нафар мураббӣ ва 12 нафар ходимони дигар фаъолият доранд.
***.
Ба муносибати ҷашни миллии
Наврӯз дар Самарқанд боз як маскани дониш боз шуд. Дар маросими ифтитоҳии мактаби таълими
умумии рақами 71-ум ҳокими вилоят Э. Турдимов ширкат варзи-

да, таъкид намуд, ки дар бунёди
мактаб тадбиркорон Акбар Қаюмов
ва Рустам Сафаров саҳми арзанда
гузоштанд.
Дар бино барои омӯзгорон хонаҳо, китобхона, ҳуҷраи тиббӣ,
ошхона, толори фаъолон, 2 хонаи
информатика, 4 синфи забони англисӣ, хонаи ҷонишини директор
оид ба корҳои маънавӣ-т арбиявӣ,
толори варзишӣ ва ғайра ҷудо карда шуданд.
***
Таъмири ташкилоти таълими
томактабии рақами 48 дар асоси
Барномаи сармоягузорӣ декабри
соли 2020 оғоз гардида, ҳамин рӯз
ба истифода супорида шуд. Ҳокими вилоят Э.Турдимов бо шароити
он шинос шуд.
– Кӯдакистони мо бо кӯшиши
ҶММ «Файз-И Ч» ба маблағи 6,85
миллиард сӯм бунёд гардид, – гуфт
директори ташкилоти таълими
томактабӣ Фирӯза Восеева. – Дар
бино барои кӯдакон ҳама шароитҳо
фароҳам оварда шудааст. 35 нафар
корманд бо кор таъмин гардид.
***
Кӯдакистони навбатии азнав
сохташуда ташкилоти таълими
томактабии рақами 71 мебошад,
ки ба истифода супорида шуд.

«Cobalt» насиби паҳлавони
пайариқӣ гардид
E Ш.КЕНҶАЗОДА
Ба муносибати иди Наврӯзи оламафрӯз, 18-уми
март дар майдони асптозии Қароқасмоқи ноҳияи
Ҷомбой мусобиқаи бузкашӣ-кӯбкорӣ баргузор шуд.
Дар ин тадбир, ки бо ташаббуси ҳокимияти вилояти Самарқанд ташкил гардид, човандозон аз
минтақаҳои гуногуни ҷумҳуриятамон, инчунин
аз Қазоқистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя ширкат
варзиданд. Дар майдон беш аз 700 нафар аспдавон

Наврӯз шуду сайри чаман мехоҳем,
Хушрӯзӣ ба халқу бар Ватан мехоҳем.
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«Ёрӣ диҳед, сулфа…»
E Рустам ҶӮРАҚУЛОВ,

Анвар МУСТАФОЕВ,
шифокорони пулмонологи шӯъбаи
пулмонологҳои Маркази фтизиатрия ва
пулмонологияи вилоят

Сулфа – ҳимояи ба худ хоси организм аст. Бо
ҳамин роҳ он нафасгириро беҳтар мекунад. Дар
ҳолати шамолкашии сахт сулфа хушк буданаш
мумкин. Дар пиронсолон бештар ҳамин намуди сулфа дучор меояд. Бояд гуфт, ки ҳар навъи
сулфа давои ба худ хос дорад.
Безобиташавии бемор аз он оғоз меёбад, ки
ҳангоми сулфидан микроб ба қабати ақиби ҳалқ
зарар расонида бошад, гулӯ варам мекунад. Агар
инфексия ба найчаҳои овоз зарар расонида бошад, ларингит оғоз меёбад. Айнан дар ҳамин
давра бемор худро даво намояд, бурд хоҳад кард
ва онро дар се рӯз метавонад муолиҷа кунад.
Дар акси ҳол, бемориро гузаронида, ба бронхит
гирифтор шавад, ба сулфаи боз ҳам вазнинтар
дучор хоҳад шуд.
БОЯД БИДОНЕД:
Сулфае, ки 10 рӯз боз беморро азият медиҳад,
дар бадан мавҷуд будани инфексияро мефаҳмонад. Ин ҳолат 2 ҳафта давом кунад, гап дар
бораи сулфаи сироятӣ меравад.
ОМИЛҲОИ МУШОҲИДАШАВАНДА…
Ба саршавии сулфа чанг, вирусҳо, бактерия
ва микробҳо, моддаҳои аллергӣ сабаб мешаванд.
АГАР СУЛФА ХУШК БОШАД…
Ин ҳолат ҳангоми варам намудани ҳалқ, шамолкашии бронхҳо, бемориҳои аллергӣ, астмаи
бронхиалӣ, пайдо шудани бемориҳои ғадуд дар
роҳҳои нафас, сулфаи кабуд, сурхакон, баъзан
дар вақти зиёд шудани кирмҳо рӯй доданаш
мумкин.
ЗУДТАР БА НАЗДИ ШИФОКОР БОЯД РАФТ!
Агар сулфа:
*баъд аз дидани чораҳои муолиҷавӣ 2 ҳафта
боз беист давом кунад;
*сулфа дар баробари ҳарорати бадан, тангшавии нафас, ҳуштаккашии қафаси сина якҷоя ояд;
*балғам чирколуд, хунолуд бошад;
*ҳини сулфидан дар қафаси сина дард ҳис
карда шавад, зуд ба назди шифокор рафта, аз
санҷиш бояд гузашт. Сулфа метавонад ба кафидани рагчаҳои хурди хунгузар оварда расонида,
дар вақти ҳомиладорӣ ҳолатҳои нохушро пайдо
менамояд.

ИН ХЕЛЕ МУҲИМ АСТ!
Дар наврасон ба пайдошавии сулфаи хушк
бояд эътибор дод. Кӯдакон чизҳои хурди аз замин ёфтаро хӯрда, дар натиҷа роҳҳои нафасашон зарар диданаш мумкин. Ба ҳалқи онҳо
чизҳои сахт ворид шавад, зуд ба назди шифокор
бояд бурд. Дар акси ҳол роҳи нафас мумкин
маҳкам шавад.
ДАВОИ ХАЛҚОНА
Агар сулфа ба шамолкашӣ ва варам вобаста
бошад, бо роҳи дар буғи картошкаи пухта нафас
кашидан, компресси спиртӣ ба соҳаи қафаси
сина, нӯшидани шири асалнок муолиҷа кардан
мумкин. Лекин муолиҷаҳои мазкур ба ларингит
ё худ бемориҳои аллергӣ даво шуда наметавонад, баръакс ба давомдор ва боизтироб шудани
хуруҷи сулфа оварда расониданаш мумкин. Аз
ин сабаб, дар навбати аввал ташхис гузоред.
Гарчи муолиҷаҳои санҷишӣ вақтро гирад ҳам,
беҳтараш, ташхисро муайян намуда, сипас чораҳои муолиҷавиро бояд дид.
«АЗ ҶУДОШАВИИ БАЛҒАМ ХАСТА ШУДАМ»
Сулфаи намнок – ба бемориҳои бронхит ва
зотулҷамъ хос аст. агар дар вақти сулфидан дар
қафаси сина дарди сахт ҳис шавад, ин метавонад
ишора ба бемориҳои шуш бошад. Агар сулфа
ҳангоми якпаҳлӯ хобидан пайдо шуда, ҳолат
дигар ки шуд, аз байн равад, бояд шушро аз
санҷиш гузаронид.
ДАР БАЧАҲО ЧӢ?
Ба бинии бачаҳо доруи қатрагии зидди варам
чаконда шавад, сулфаи балғамӣ қатъ мегардад.
Ҳангоми дандонбарории тифлон низ сулфаи
балғамӣ дучор шуданаш мумкин. Лекин дар
аксари ҳолатҳо ин намуди сулфа аз шамолкашии
сироятӣ дарак медиҳад. дар чунин ҳолат ба даст
дастпӯшаки пахтагӣ пӯшида, онро ба равғани
зайтун ё пахта тар карда, қафаси сина, китфҳо,
зонуҳои кӯдак молиш дода мешавад.
МАВСИМИ АЛЛЕРГӢ ОҒОЗ ЁФТ!
Чунин намуди сулфа ҳангоми ивазшавии
мавсим низ метавонад дучор шавад. Ба он растаниву дарахтҳои ҳангоми баҳор гулкунанда, дар
тирамоҳ бошад, чанги тухмии аз баъзе дарахтҳои манзаравӣ ва сабзаву растаниҳо ҷудошаванда сабаб мегарданд. Агар сулфаи бачагони
аллергиядошта шабона пурзӯр шавад, ба ин
хушкии ҳавои хона ё ки кӯрпаву болишт «айбдор» аст. Инчунин, аҳамият диҳед, ки дар хона
намӣ набошад. Ин ба пайдошавии мағор сабаб

Ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов ва намояндагони ҷамоа ба
ин муассиса низ ташриф оварда,
бо шароити барои кӯдакон муҳайёшуда шинос шуданд.
Директори муассиса Насиба Баратова иброз намуд, ки бинои нав
барои дар оянда шахсҳои баркамол
шуда ба воя расидани онҳо хидмат
менамояд.
***
Дар арафаи иди Наврӯз соки-

нони мавзеи Қорасуви шаҳри Самарқанд соҳиби «тӯҳфаи махсус»
шуданд. Дар ин ҷо мактаби таълими умумии рақами 81 фаъолияти
худро оғоз кард. Мактаб барои таҳсили 1680 нафар донишомӯз пешбинӣ шудааст.
Ширкати биносозии «Agromir
Buildings» сохтмони мактабр о
анҷом дод, ки арзиши он 31 миллиард сӯм аст.
Мактаб дорои китобхона, синфи технологияҳо, толори варзиш
ва дигар ҳуҷраву таҷҳизоти зарурии замонавӣ мебошад.
***
Ҳамчунин, ба мудирони шӯъбаҳои таълими халқи 16 шаҳру
ноҳия калиди автомобилҳои корӣ
супорида шуд.

барои мукофоти олӣ, автомобили тамғаи «Cobalt»
қувва озмуданд.
Ғайр аз ин, дар мусобиқа аспсаворони чолок
ҷоизаҳо ба монанди шутур, тойча, бузғола, қолин
ва мукофотҳои пулиро ба даст оварданд.
Ҷоизаи асосии бузкашӣ – «Cobalt» насиби сокини
ноҳияи Пайариқ, паҳлавон Ихтиёр Толибов гардид.
Калид ва сертификати мошинро ҷонишини
ҳокими вилоят оид ба масъалаҳои кишоварзӣ ва
захираҳои об Фирӯз Абилов ба ғолиб супурд.

Дар вилоят танҳо 2,3
фоизи омӯзгорон дараҷаи
тоифаи олӣ доранд
E Фаридуни ФАРҲОДЗОД
Аттестатсияи кормандони соҳаи маориф чӣ хел гузаронида мешавад?
Дар вилоят чанд нафар барои беҳсозии дараҷаи тахассусӣ аз аттестатсия
мегузаранд?
Барои одилона ва шаффоф гузаронидани аттестатсия чӣ гуна корҳо анҷом меёбанд?

шуда, сулфаро қувват медиҳад.
ТАВСИЯ:
Барои ҳимоя аз сулфаи аллергӣ ҳангоми аз
кӯча баргаштан бинӣ ва гулӯро бо оби нимгарми
ҷӯшонидашуда 3 маротиба нағзакак чайқонидан
зарур аст.
ЧОРАҲОИ ЁРИДИҲАНДА
Ҳангоми сулфа, албатта, ба режими хоб бояд
риоя кард. Дар давоми рӯз то 2 литр нӯшидани
шарбат, ҷӯшонидаи меваҳо, ки аз витамини
С бой аст, фоида дорад. Гулӯро бо оби намакдор
чайқонидан ба ҳар навъи сулфа шифо аст, ё
худ хокам фуратсилинро низ метавон хоид. Ин
муолиҷа, ҳатто, барои бемории ларингит низ
муфид мебошад.
Ба қадри имкон аз гимнастикаи нафасӣ истифода баред: нафаси сабук кашида, онро дуру
дароз бароварда, дар навбати дигар шикамро
аз нафас пур карда, бояд нафаси чуқур кашид.
Дастҳоро ба пеш, ба қафо карда, мисли шиноварӣ ҳаракат намудан ба пешгирии сулфа хизмат
мекунад.
ОЁ МЕДОНЕД?
*дар сулфаи хушк: анҷирро дар шир ҷӯшонида, ба ним пиёла оби минералӣ омехта карда
нӯшидан лозим;
*дар сулфаи намнок муолиҷаҳои буғӣ бо
ёрии балзами «Ситорача» манфиат дорад;
* дар сулфаи шабона ба пойҳо ванна кардан
ёрӣ мерасонад;
*дар сулфаи ба шамолкашӣ вобастабуда дар
давоми як ҳафта метавонед ҷӯшонидаи бобунаро нӯшид;
* агар сулфа дар занони ҳомила дучор ояд,
тухмии зағир ва шибитро дар оби ҷӯш дам андохта нӯшидан мумкин. Ҳамин муолиҷа ба занони кӯдаки ширмакдошта низ хеле муфидовар
аст.

Дар рафти анҷумани матбуотие, ки
рӯзи 18-уми марти соли ҷорӣ дар Хонаи матбуоти вилоят таҳти ҳамкории
шӯъбаи вилоятии Инспексияи давлатии
назорати сифати таълим, Садорати таълими халқи вилоят ва Садорати таълими томактабӣ доир гардид, масъулон ба
ин саволҳо ҷавоб доданд.
Дар чорабинӣ дар бораи тартиби
гузаронидани аттестатсияи кормандони соҳаи омӯзгорӣ, тағйиротҳое, ки ба
ҳуҷҷатҳои меъёрии ин самт ворид карда шудааст ва масъалаҳои дигар сухан
рафт.
– Мақсад аз аттестатсияи омӯзгорон муайян
намудани дараҷаи салоҳияти касбӣ, ҳавасманд
намудани омӯзгорон ва кормандони илмӣ барои
баланд намудани сатҳи дониш ва дараҷаи тахассус, баланд бардоштани масъулияти шахсии аттестатсияшаванда барои беҳтар гардидани сифати
таълиму тарбия мебошад, – гуфт сарвари шӯъбаи
вилоятии Инспексияи давлатии назорати сифати
таълим Ғайрат Бобохолов. – Мо барои шаффоф ва
одилона гузаронидани ин ҷараён ҳамаҷониба омодагӣ дидем ва дар ин самт бо як қатор ташкилотҳо
ҳамкориро ба роҳ мондем. Бояд гуфт, ки имсол
ба ҷойи як омӯзгор муаллими дигар имтиҳон
супурда наметавонад. Чунки маълумотҳои ҳар як
омӯзгори хоҳишманд бо сурати онҳо ба пойгоҳи
махсус ворид карда шудааст. Аз ин рӯ, аз аттестатсияшавандагон хоҳиш мекардем, ки ба ҳар гуна
ахбори бардурӯғи шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи
саволҳои санҷишӣ бовар накунанд.
Зикр гашт, ки аттестатсияи кормандони соҳаи
омӯзгорӣ охири моҳи март ва аввали моҳи апрел
хоҳад гузашт.
Соли ҷорӣ дар вилоят 2095 нафар омӯзгор ба
дараҷаи тахассусии олӣ, 6037 нафар ба дараҷаи
тахассусии якум ва 7211 нафар педагог ба дараҷаи

тахассусии дуюм чун даъвогар дар санҷишҳои
тестӣ иштирок хоҳанд кард.
Дар идомаи чорабинӣ ёрдамчии прокурори
вилоят Хуршед Мусурмонов, ҷонишини якӯми
сарвари Садорати таълими халқи вилоят Қӯлдош
Саидов ва дигарон роҷеъ ба салоҳияти кормандони педагогии муассисаҳои таълими умумии
вилоят, муаммо ва мушкилоти соҳа ва роҳҳои ҳал
кардани онҳо, ҳолатҳои қонунвайронкунӣ дар
сохтор ва масъалаҳои дигар ҳарф заданд.
– Мутаассифона, вазъи омӯзгорони вилоят аз
рӯйи дараҷаи тахассусӣ хеле бад аст, – гуфт Қӯлдош Саидов. Ҳоло дар 1255 муассисаи таълимии
вилоят ҷамъ 56370 нафар омӯзгор фаъолият доранд. Аз онҳо 1307 нафар омӯзгор, ба қавли дигар
танҳо 2,3 фоиз дараҷаи тахассусии олӣ доранд.
Дараҷаи тахассусии якум 9,2 фоизро, дараҷаи
тахассусии дуюм 24,1 фоизро ва мутахассис 48,5
фоизро ташкил мекунад. Ин нишондиҳанда хеле
паст буда, моро зарур аст, ки бобати беҳсозии
вазъ чораҳои зарурӣ андешем. Гузаронидани аттестатсияи кормандони соҳаи омӯзгорӣ дар ин
боб аҳамияти муҳим касб мекунад.
Дар поёни анҷумани матбуотӣ масъулон ба
саволҳои журналист ва блогерҳо ҷавоб доданд.
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НАВРӮЗ ШУДУ ДАҲР ГУЛИСТОНУ ЧАМАН ШУД,
					 ОЗОДАВУ ОБОДУ ХУШУ ХУБУ ҲАСАН ШУД.

Иди шукуфоӣ ва
ҷашни офариниш
E Дилфуза МУҲАММАДИЕВА,

гид-экскурсоводи ансамбли Регистон

Тибқи манбаъҳои таърихӣ, давраи ташаккулёбии ҷашни Наврӯз – аз замонҳои қадим то давраи
пайдоиши дини зардуштиро дар бар мегирад. Дар
он рӯз ҳатто ҷангу хунрезиҳо нигоҳ дошта шуда,
кинаву кудуратро бартараф намудаанд. Подшоҳон
шахсони аз ҳама муносибро қадр намуда, баъзе
маҳбусонро авф кардаанд.
Фирдавсӣ ҷашни «Наврӯз»-ро бо номи шоҳ Ҷамшед вобаста кардааст. Ӯ ба одамон касбҳо, аз оҳан
сохтани аслиҳа ёд медиҳад, ришта бофта, либос

медӯзонад, иморатҳо барпо мекунад, асрори табибиро мекушояд, киштӣ месозад, боғ бунёд мекунад.
Ниҳоят, корҳояш хеле пешрав шуда, рӯзе тахт месозад ва ба осмон парвоз мекунад. Мувофиқи ривояти мазкур, ҳамон рӯзро Наврӯз номида, пешвоз
мегиранд.
Алишер Навоӣ дар асари худ «Таърихи мулуки
Аҷам» дар охири кашфиёти худ Наврӯзи бузург
ихтироъ кардани Ҷамшедро баён намудааст. Абӯбакри Наршахӣ дар «Таърихи Бухоро» низ дар ин
рӯз сурудҳои вобаста ба номи Сиёвушро хонда, дар
назди қабри ӯ хурӯс куштани бухороиёнро қайд
намудааст: «Аз ин гапҳо зиёда аз 3 ҳазор сол гуза-

штааст».
Мувофиқи манбаъҳои таърихӣ, ҷашнгирии
Наврӯз дар давраи ҳахоманишиҳо оғоз ёфта, дар
байни халқҳои Осиёи Миёна, Эрон ва Афғонистон
васеъ ҷашн гирифта мешуд. Доир ба ҷашни мазкур,
инчунин дар асарҳои «Ёдгориҳои халқҳои қадим»-и
Абӯрайҳони Берунӣ, «Наврӯзнома»-и Умари Хайём,
«Девони луғот ут-турк»-и Маҳмуди Кошғарӣ маълумот оварда шудааст.
Дар ҳақиқат, метавон гуфт, ки Наврӯзро донишмандон кашф намудаанд, чунки он дар асоси илмии
қонуниятҳои коинот ва табиат, яъне ба бурҷи Ҳамал
даромадани Офтоб, баробаршавии шабу рӯз эҳёи
табиат вобаста мебошад. Ин бошад, дар ҳар гуна
ҷамъият ҳам барои ҳамчун ҷашни бедоршавии
табиат пешвоз гирифтани Наврӯз асос мебошад.
Дар ҳудуди мамлакати офтобиамон низ ҷашнгирии он аз қадимулайём якчанд рӯз пеш оғоз меёбад.
Дар Ӯзбекистони соҳибистиқлоли мо Наврӯз
– рӯзи истироҳат буда, иди шукуфоӣ, эҳёи табиат
ҳисоб меёбад.

Соли пурбаракот ва
серҳосил хоҳад шуд
E Толиб ЮНУСЗОДА

Истиқболи иди
баҳор дар Боғучорбоғ
E Достон РАҶАБОВ,

донишҷӯи Донишгоҳи давлатии
Самарқанд

Наврӯзи аҷам
зинда кунад, хоки куҳанро,
Аз нав бикунад
ҷома ба тан боғу чаманро.

Наврӯз! Вақте ки ин вожаро мешунавем, пеши назар як олами зебо,
манзараҳои гулгулшукуфои табиат,
шодиву хурсандӣ, рақсу бозӣ ҷилва
мекунад. Наврӯз паёмовари баҳор,
оғози сари сол мебошад.
Ҷашни Наврӯз дар минтақа ва
кишварҳои гуногуни ҷаҳон бо анъанаҳои ба худ хос истиқбол мегардад.
Ҳатто дар шаҳру ноҳияҳои мамлакатамон ин иди байналмилалиро ба таври
гуногун ҷашн мегиранд.
Дар деҳаи Боғучорбоғи ноҳияи
Деҳқонободи вилояти Қашқадарё низ
ин ҷашни фархундаро ҳар сол бошукӯҳ
таҷлил менамоянд. Азбаски деҳа дар
минтақаи кӯҳӣ ҷойгир аст, табиати
зебо, ҳавои тоза, кӯҳҳои осмонбӯсу
манзараҳои дилнишин дорад. Мардуми деҳа софдилу меҳмондӯстанд. Дар
Боғучорбоғ то ҳол баъзе анъанаҳои
қадимаи наврӯзӣ пойдоранд.
Мардум пеш аз иди Наврӯз дар хонаҳои худ гандум месабзонанд ва аз як
қисми он суманак мепазанду қисми

дигарро барои зеби хона ба зарф мегиранд.
Бонувон дар яке аз хонаводаи
деҳот ҷамъ омада, дар деги калон суманакпазӣ мекунанд. Баъди пухтани
суманак аз он тановул карда, ба ҳафт
хонадон тақсим менамоянд.
Дар Боғучорбоғ як анъанаи қадимӣ
мавҷуд аст, ки онро мардум «Дарвешона» меноманд.
Мувофиқи ин анъана аз ҳар як хонадон дар доираи имкон маҳсулоти лозимаро ҷамъ намуда, рӯзи муайян ҷои
зебоманзараеро интихоб мекунанд ва
таоми анъанавии «Дарвешона»-ро, ки
аз «ярма» омода мешавад, мепазанд.
Баъд аз анҷоми зиёфати идона
ҳама ба саҳнаи ҳунарпешагон мераванд ва рақсу бозӣ, шеъргӯиву суруд
хонӣ мекунанд. Дар баробари рақсу
бозӣ, қувваозмоиҳои гуногуни варзишӣ ташкил карда мешаванд.
Баъд аз анҷоми сайри идона мардум ҷашнро дар хонаҳои худ давом
медиҳанд. Бегоҳ аҳли деҳа меҳмони
якдигар мешаванд ва аз нозу неъматҳои дастархони наврӯзӣ баҳраманд
мегарданд. Дар хонаводаҳо низ базми
ҷамшедӣ ба авҷи худ мерасад ва дӯстон
ҳазлу шӯхӣ мекунанд, ҳофизон суруд
мехонанд. Дар охир ба ҳаққи дастархон ва пиру пешвоёни гузашта дуо мехонанд ва базмро ба охир мерасонанд.

Гов яке аз ҳайвони хонагӣ ба
ҳисоб рафта, аз тарафи одамон
парвариш карда мешавад, ки дар
зиндагӣ манфиат мерасонад.
Шир медиҳад, аз он қаймоқ мегиранд, равған мекашанд, ҷурғот
мехобонанд ва дар оила истифода
мебаранд.
Боз барзаговро барои заминронӣ, ҷувозкашӣ, гандумкӯбӣ –
деҳқонӣ ба кор мебурданд.
Саноӣ гуфтааст:

Гӯшт бар гови варз некӯтар,
Зинати
мард дониш асту ҳунар.

Он аз ҷиҳати астрономӣ бурҷи
дуюм аз дувоздаҳ бурҷи фалак мебошад, ки онро бурҷи савр меноманд.

Чӣ тавре ки Фирдавсӣ гуфтааст:

Чу хуршед
барзад сар аз бурҷи гов,
Зи ҳомун
баромад хурӯши чаков.

Дар Ҳиндустон бошад говро
ҳамчун як ҷонвари муқаддас медонанд.
Соли гов соле меояд пурбаракот, серҳосил, соли мӯътадил.
Касоне, ки дар ин сол таваллуд
ёфтаанд, боақлу заковат, ором, боварӣ ба худ дошта, шахси боандешаву мулоҳиза, бобардошту босабр
мешаванд.
Одамоне, ки дар ин бурҷ таваллуд ёфтаанд, бо ҳамсӯҳбатони худ
бо меҳр ва самимона мебошанд.
Мегӯянд, ки касе ки дар оила
гов дорад, рӯзгори пурра дорад.

Ҷашн дар Оқмасҷид

E Ғоибназари ЮНУСЗОДА
Наврӯзро мардуми рӯйи замин бо хушнудию хурсандӣ ва
нақшаҳои олиҷаноб пешвоз мегиранд.
Албатта, мардуми меҳнат-

каши деҳаи Оқмасҷиди ноҳияи
Самарқанд низ ҷашнро бо омодагии хоса ҷашн менамоянд.Ҳоло
дар маҳалла зиёда аз чоруним
ҳазор нафар аҳолӣ истиқомат
карда, чанд сол боз Илҳом Мирзоев чун амини деҳа корҳои хай-

ОҒОЗИ ЭҲЁИ ТАБИАТ
E Далершоҳ НЕЪМАТОВ,

донишҷӯйи соли аввали факултети
филологияи ДДС

Иди Наврӯз аз қадим чун ҷашни миллӣ таҷлил мегардад. Истилоҳи Наврӯз дар
луғатҳо ба маънои рӯзи наву тоза, рӯзи аввали сол, яъне рӯзе, ки соли нав аз он рӯз оғоз
мешавад, оварда шудааст. Пайдоиши иди
Наврӯзро ба шоҳ Ҷамшед нисбат медиҳанд.
Аз рӯйи баъзе асотиру ривоятҳо Наврӯз
собиқаи беш аз ҳафтҳазорсола дорад. Дар
бораи пайдоиш ва таҷлили он фикру андешаҳои зиёд мавҷуд аст. Аз ҷумла, дар «Шоҳнома» қисмҳои алоҳида ба назар мерасанд.
Масалан, дар достонҳои оиди саргузашти
Ҷамшед, «Бежан ва Манижа»,»Борбад ва
Хусрав» шоир дар бораи пайдоиш ва оини
Наврӯз фикрҳояшро баён кардааст. Ё ин ки
Абурайҳони Берунӣ дар «Осор-ул-боқия»
роҷеъ ба иди Наврӯз чунин менависад:
«Чун Ҷамшед барои худ тахт бисохт, дар
ин рӯз ба он савор шуд ва ба ҷину шайтон
ҳамла кард. Ва ба як рӯз ба кӯҳи Дамованд
ва Бобул омад ва мардум барои дидани ин
амр дар шигифт шуданд. Ва ин рӯзро ид
гирифтанд».
Ақидаҳои ба ин гуфтаҳо наздикро дар
асари «Форснома»-и Ибни Балхӣ низ му-

рро сарварӣ мекунад. То имрӯз
бо сарварии раис зиёда аз даҳ
ҳазор метр ҷӯйҳо кофта, тоза
карда шуд. Кӯчаҳо обод гардида,
ниҳолҳои мевадору манзаравӣ
шинонданд.
Дар ҳавлию хонаводаҳо дег
ҳои суманаку ҳадиса гузошта, бо
аҳли маҳал – зану духтарон ва
ҷавонон, падару модарон суманакпазию ҳалисапазӣ мекунанд.
Барои гузаронидани иди Наврӯз омодагӣ дар авҷ аст. Хабар
гирифтани пирону кӯҳансолон,
беморону хастагон, табрики суннатҳои наврӯзӣ ба шумор мераванд.
Базми шеърхонию сурудхонӣ
ва рақсу бозӣ гузаронида мешавад.
Дар ин корҳо аъзои фаъоли
маҳалла Исом Акрамов, Ҷамшед
Аҳмедов, Ҷамшед Ҳомидов, Комил Солеев, Иззат Ибодов, Собир
Юнусов, Олим Мирзоев, Хуршед
Ҳомидов, Файёз Ҳалимов, Аҳтам
Тоҳиров, Ҷамол Давронов, Комил Мавлонов ва дигарон аз наз
дик ёрӣ мерасонанд.

шоҳида кардан мумкин.
Мутафаккири дигар Умари Хайём
дар «Наврӯзнома»-и худ сабаби номгузории «Наврӯз»-ро чунин менигорад: «Чун
бидонистанд Офтобро ду давр бувад. Яке
он ки (дар) ҳар 365 рӯз рубъе аз шабонарӯз
ба аввалин дақиқаи ҳамал боз ояд. Ба ҳамон
вақту рӯз, ки рафта бувад, бад-ин дақиқа
натавонад омадан, чӣ ҳар сол аз муддате
ҳаме кам шавад ва Ҷамшед он рӯзро дарёфт,
Наврӯз ном ниҳод ва ҷашн оин овард».
Мо иди Наврӯзро чун рамзи эҳёи табиат пешвоз мегирем, зеро бо фарорасии он
табиат аз нав ҷон гирифта, ҷомаи сабз ба
тан мепӯшад. Гуфтан ҷоиз аст, ки Наврӯз
эҳёи ҳаракатҳои инсоният низ мебошад,
зеро дар ин айём мардуми деҳқон замин
шудгор карда, бо умеди ҳосили фаровон ба
замин дон мепошад.
Нагуфта намонад, нурфишонии Офтоб
баъди фасли зимистон дубора бештар ва
таъсиргузортар мегардад. Аз ин ҷост, ки
эрониён моҳи аввали солшумории шамсиро, ки Наврӯз дар нахустин рӯзи ин моҳ
ҷашн гирифта мешуд, фарвардинмоҳ номидаанд. Дар оини қадими меҳрпарастӣ
«фар» маънои « нур», «рӯшноӣ»-ро медиҳад.
Аз ин ҷо маълум мешавад, ки Наврӯз оғози
ғалабаи нур ба торикӣ аст.

Наврӯз шуду
шукуфт гулҳои
ҷаҳон…
E Парвина ТОШМУРАТОВА,

тарбиятгари кӯдакистон

Ҳама рӯзат хуш ояд!
E Анушервон САЛОМОВ,

донишҷӯи бахши аввали факултаи
педагогикаи ДДС

Иди Наврӯз бо расму оин ва қоидаҳои шавқангези худ аз дигар ҷашнҳо фарқ дорад. Дар кишварҳои
Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ӯзбекистон урфу одатҳои
гуногуни наврӯзӣ мавҷуданд. Яке аз анъанаҳои
хосаи ин ҷашни умумихалқӣ оростани дастархони наврӯзӣ мебошад. Таомҳои хоси наврӯзие, ки
бо ҳарфҳои «С» ва «Ш» сар мешавад, дастархони
идонаро оро медиҳад. Бояд таъкид кард, ки хӯрок
ва неъматҳое, ки бо ҳарфи «син» сар мешаванд,
аз қабили суманак, самак, сипанд, санҷид, себ,
сирпиёз, сиркоро ҳатман рӯйи дастархон мегузоранд. Боз хӯрданӣ ва чизҳое, ки бо ҳарфи «шин»
сар мешаванд: шамъ, ширинӣ, шир, шакар, шароб,
шарбат, хӯшаи шамшод дастархони наврӯзиро зеб

медиҳанд.
Дар ҳар як гӯшаи сарзамин ин идро одамон
бо расму анъанаҳои гуногун ҷашн мегиранд. Дар
аксар маҳалҳо мардум Наврӯзро бо фарру шукӯҳ
пешвоз мегиранд. Дар ин рӯз бо ниятҳои нек
ниҳолҳои мевадор мегиранд. Дар он бозиҳои варзишии наврӯзӣ: ресмонкашӣ, гӯштингирӣ низ баргузор мегардад. Занону духтарон аз сабзаву гиёҳҳои
гуногуни баҳорӣ самбӯса тайёр мекунанд, суманак
пухта, ба ҳамсояҳо (ҳафт ҳамсоя) медиҳанд. Бонувон кашидадӯзӣ, гилембофӣ, чархресӣ мекунанд.
Мутаассифона, солҳои охир баъзе одатҳо аз байн
мераванд. Мо хуб медонем, ки урфу одатҳои бобоӣ,
арзишҳои миллӣ тӯли асрҳо дастури зиндагии
мардум буду имрӯз бояд ҳамин тавр монад. Барои
ин ҳар яки мо, хусусан, ҷавонон масъулиятшинос
бошем ва барои ҳифзу тарғиби урфу одат ва маросимҳои наврӯзӣ ҷоннисорӣ намоем.

Имрӯзҳо дар ҳар гӯшаю канори мамлакат иди пурфайзи
баҳорӣ ҷашн гирифта мешавад. Ҳама хурсанду дилшод, мерақсанду дилнавозӣ мекунанд. Дирӯз дар ташкилоти таълими томактабии рақами 9-и ноҳияи Ҷомбой низ таҳти мавзӯи «Наврӯз
шуду шукуфт гулҳои ҷаҳон…» тадбири фарҳангӣ доир гардид.
Дар идомаи тадбир ба хурдтаракон дар бораи таърихи ҷашни
Наврӯз, анъанаҳои ба худ хоси ин иди баҳорӣ маълумот дода
шуд.
Зикр гашт, ки Наврӯз яке аз қадимтарин, муқаддастарин ва
пойдортарин ҷашнҳои ҷаҳонӣ мебошад, ки рамзи покиву озодагӣ, шодию сурур, ҳамрозӣ ва ҳамдилӣ, пирӯзии равшанӣ бар
торикӣ, нур бар зулмот, зебоӣ бар зиштӣ, маърифат бар ҷаҳолат,
хубӣ бар бадӣ буда, беҳтарин ва зеботарин ҷашни мардумист.
Ҷашни Наврӯз дар ҳар минтақа, навоҳӣ, деҳа, кӯча ва ҳатто
хонавода бо тарзи махсуси хеш пешвоз гирифта мешавад, мусалламан суннатҳои наврӯзӣ дар ҳама ҷо риоя карда мешаванд.
Дар идомаи чорабинӣ хурдтаракони гурӯҳи «Қалдирғоч»
шеъру суруд хонданд, рақсу бозӣ намуданд. Инчунин, доир ба навъҳои гуногуни варзиш қувва озмуданд. Аз баромадҳои наврасон
аён буд, ки роҳбари гурӯҳ Нигора Шодмонова ва роҳнамои тарбияи ҷисмонӣ Шаҳло Қодирова бачагонро худ омода кардаанд.
Дар анҷом ба писаракону духтаракони фаъол, пешқадам ва
ғолибони мусобиқа ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд.
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«НЕСТ ЧУН СОЗИ
ДИГАРҲО СОЗИ МАН…»
(Аввалаш дар саҳ. 1).
Истиқлоли шоирӣ ва зери даст намудани ҳунари адабӣ ба Абдулло Орипов дар охири солҳои
60–ум ва ибтидои 70–уми асри ХХ муяссар гардидааст. Дар ин давр баёни шоир мушаххасу шевотар, гӯётару гиротар ва лангардортар гардида,
паҳно ва вусъат пайдо кардааст. Шеъраш дар
қатори ашъори шоирони маъруфи он давр Эркин
Воҳидов, Рауф Парфӣ вирди забони мардум ва
аҳли эҷод шудааст. Камолоти шоириаш бошад,
ба солҳои 90–уми асри ХХ ва оғози қарни ХХ1
рост омадааст, ки дар ин бора «Асарҳои мунтахаб»-и шоир (дар чор ҷилд, солҳои 2000–2001) ва
маҷмӯаҳои «Оинаи адолат» ва «Истгоҳи офтоб»
(онҳо низ ҷилдҳои панҷум ва шашуми осори мунтахаби ӯст), шаҳодат медиҳанд.
Мутолиаи ашъори Абдулло Орипов нишон
медиҳад, ки ӯ тамоми умри хешро дар шоирӣ
сарфи ҷустуҷӯи сабку равия, воситаҳои тасвири
муносиб барои гуфтани шеъри нағзи дархӯри
даврони хеш намудааст. Вай дар қолабҳои шеъри муосир, шеъри нав, шеъри суннатӣ, шеъри
тасвирӣ намунаҳои хубе гуфтааст.
Абдулло Орипов муаллифи китобҳои зиёди
шеърӣ мебошад, ки ба забонҳои гуногун ба табъ
расидаанд. Маҷмӯаи шеърҳои ӯ бори аввал соли
1984 дар Душанбе тавассути нашриёти «Ирфон»
таҳти унвони «Ихлос» дастраси хонандагони
тоҷик гардида буд. Ашъори рангини ин маҷмӯа,
аз қабили «Дӯстам, най бидеҳ», «Дорбоз» «Чашма», «Модар», «Зан», «Хотирот», «Ёди рафтагон»,
«Монологи тафаккур», «Қасамдара», «Дорулфунун», «Уқоб», «Ҳамехоҳам туро доим сароям» дар
тарҷумаи Саидалӣ Маъмур равон баромада, ба
ҳаводорони шеър писанд афтода буданд. Ҳарчанд
ҳамаи шеърҳои маҷмӯа дар сатҳи баланд тарҷума
нашуда бошанд ҳам, онҳо аз эҳсосоти гуворо,
дарду ормонҳо ва тафаккури бадеии ин шоири
тозанафас ва андешаписанд хонандаи тоҷикро
ошно менамуданд.
Дар ашъори Абдулло Орипов мавзӯи Ватан
мавқеи ҷудогонаро дорад. Дар ин гуна шеърҳо ӯ бо
дард сухан мегӯяд. Дарди ӯ – дарди Ватан, дарди
халқ, дарди имрӯзу фардои инсоният мебошад.
Аз ин рӯ, ашъораш ба дил сахт таъсир мебахшанд,
ҳиссиёту тафаккурро ба шӯр меоваранд.
Дар ашъори шоир образи Ватан, модар ва фарзандон аз ҳамдигар ҷудо нестанд. Ин се тан, дар
назми ӯ яке дигареро пурра мекунанд ва боиси
равшану возеҳ ифода ёфтани мақсаду мароми
шоир мегарданд. Ба ҳамин маънӣ, ӯ дар шеъри
«Ният» чунин навиштааст:

Зиндагӣ ҳамчу қалби инсон аст,
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Ки ғаму шодиро намояд ҷо.
Умри худро ба даҳр бе Ватанам
Ман тасаввур намекунам асло…

Дар манзумаи «Ӯзбекистон» бошад, шоир
ғояи олии ватандӯстиро тараннум намуда, рӯҳи
матини халқ ва азму иродаи оҳанинро дар роҳи
ободию осудаҳолии Ватани азизу муқаддас ва
минбаъд ҳам баланд гаштани обрӯю эътибори он
васф менамояд. Қаҳрамони лирикӣ дар бандҳои
манзума, ки мисли занҷир пайвастанд, бо меҳри
бепоён ва садоқати фарзандона нисбат ба Ватан
ва рӯҳи гузаштагони бузурги худ сухан карда, ба
қадри нону намаки халқу Ватан мерасад. Ин аст,
ки дар манзума алоқаи мустаҳками наслҳо, силсилаи афкору эҳсос ва қарзу масъулият ягонагии
тамом пайдо кардааст:

Шеър мегӯям ба номат, кишварам,
Ҳастӣ бемонанд баҳрам ҷовидон.
Шоирон бинмуда тавсифи Ватан,
Шӯҳраташ созанд боло дар ҷаҳон.

(Тарҷумаи Саидалӣ МАЪМУР)

Ҳамин тавр, садои матини ғурури инсониву
миллӣ ва ифтихори ватандорӣ дар аксари шеър
ҳои Абдулло Орипов таниндозанд ва акси ин садо
қалби хонандаро низ моломоли ифтихор менамояд. Чунончи, шеъри «Ӯзбекистонро чаро ман
дӯст медорам?». Қаҳрамони лирикии ин манзума
ҳамчун вориси шоиста бори муқаддаси Ватан ва
ормонҳои халқи азизашро бо ифтихор ба забон
гирифта, суоломез мепурсад:

Ӯзбекистонро чаро ман дӯст медорам?
Меситоям боғҳои дилкушояшро.
Ҳамчу ҷонам мепарастам, гарм мебӯсам,
Ин Ватанро, хоки поки ҷонфизояшро?…

ва бо ифтихору садоқатмандӣ чунин посух
медиҳад, ки аз он хонанда ҳам ба сидқу вафо,
ҷасорату корнамоӣ сафарбар мегардад:

Гул кунанд, ай кош кишварҳову миҳанҳо,
Боғҳо рӯянд низ андар яхистонҳо.
Ай Ватан! Ҳар кӣ агар аз баҳри сарватҳот
Дӯстат дорад, наёмурзаш варо асло!
(Тарҷумаи Паймон)

Дар ашъори шоир васфи табиат ҷойгоҳи хоса
дорад. Шеърҳои «Баҳор», «Чашма», «Манзараҳои
тирамоҳ», «Тирамоҳ дар Ӯзбекистон», «Хаёлоти
тирамоҳ», «Оҳу», «Дар оташи раъду барқ» ва дигарҳо аз эҳсосоти баланд ва ҳамнавоию ҳамдилии
шоиронаи ӯ бо зебоиҳои табиат ва муҳити зиндагияш гувоҳӣ медиҳанд. Дар онҳо тавсифи табиат,

хоса баҳори нозанин ҷаззобу рӯҳнавоз қаламдод
шудаанд. Биноан, дар ин рӯзҳои наврӯзӣ, ки ҳусну
таровати баҳор басо рӯҳафзост, кас беихтиёр шеъри «Сен баҳорни соғинмадингми?» («Ту баҳорро
ёд накардӣ?»)-и шоир ба хотир мерасад. Дар он
эҳсосоту андешаҳои ин вассофи баҳор, ки ҳусну таровати баҳори гулбасарро пазмон шудааст,
басо дилкашу боэҳтирос ва хотирмон тараннум
шудааст.
Дар шеъри Абдулло Орипов андеша ва тасвиргариҳои шоирона амиқ ба мушоҳида мерасад.
Масалан, дар шеъри «Армони солҳо» чунин байти пурмаънӣ ҳаст, ки андешаи хоси шоирро дар
шинохти инсони асил ва гузашти умр нишон
медиҳад:

Бас хостем ин ҷаҳон мукаммал бошад,
Як зарра нагаштем худ аммо комил.
Ай ҳасрати солҳои бигзашта зи ман,
Армони фузунтар аз шумо нест ба дил.

(Тарҷумаи Паймон)

Абдулло Орифов дар шеърҳои ба Ӯзбекистон
ва халқҳои он бахшидааш дӯстию бародариро
низ самимона ба қалам гирифтааст. Ба ақидаи
шоир, бузургии ин кишвар дар иттиҳоду якдилии
мардуми меҳнатдӯсти он аст. Ба ҳамин маънӣ,
ӯ дар ғазали «Ӯзбеку тоҷик» дӯстию бародарии
халқҳои тоҷику ӯзбекро басо самимӣ ва пандомез
ба қалам гирифтааст.

Ёру бародар аз азал, ӯзбек тоҷик,
Чун шоҳбайти як ғазал, ӯзбеку тоҷик,
Ҳайрони он рафоқатам, ҷӯям ба он қиёс,
Авло бувад он аз асал, ӯзбеку тоҷик.
Бахте бувад Навоиро то Ҷомӣ барҳаёт,
Ҳамрешаанд аз он маҳал ӯзбеку тоҷик…
Як тарфи марза ӯзбеку як тарф тоҷик аст,
Часпад ба кор аз ҳамал ӯзбеку тоҷик.
Ман матлабе дорам фақат: эй кош то абад,
Як маънӣ ёбанд аз масал ӯзбеку тоҷик.

Поздравление

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ АО

САМАРКАНДСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
поздравляет всех Вас с праздником
Навруз!
Пусть здоровье будет крепким, а сердцевечно молодым, пусть каждый день
будет добрым на радость вам и всем
родным.

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.

(Тарҷумаи Ҷонибек)

Дар мақолаҳои илмӣ-публитсистиаш ҳам
дӯстиву ҳамҷиҳатӣ, бародарию баробариро хирадмандона маънидод кардааст. Ба андеша ӯ,
меҳру муҳаббати байниҳамдигарӣ халқҳоро ба
ҳам наздику тавъам месозад: «Адабиёти миллӣ
бе адабиёти дигар халқҳо арзи ҳастӣ надорад.
Онҳо дар ҳамбастагӣ якдигарро ғанитар месозанд.
Гувоҳи ин амалиёти адабиёти ҷаҳон аст. Робитаи
байниҳамдигарии адабиётҳо ва таъсири адабӣ аз
худи ҳаёт маншаъ гирифтааст», – навишта буд ӯ.
Биноан, худи суханвари донишманд ҳам ҳангоми таҳсил дар Донишгоҳи давлатии Тошкент
дар қатори осори Фузулӣ, Алишер Навоӣ, Машраб
осори Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Хайём, Бедил
барин намояндагони адабиёти форсу тоҷикро
амиқан омӯхтааст. Дар рафти мутолиа ба хусус
аз Ҳофизи бузургвор таъсири файзбахш бардош
тааст. Минбаъд дӯстиву рафоқат, ҳамкории эҷодӣ
ва мукотибаҳояш бо Мирзо Турсунзода, Мӯъмин
Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Гулназар Келдӣ, Саидалӣ
Маъмур, Алӣ Бобоҷон ва дигар адибони номдори
тоҷик ба шахсияту осораш файзу тароват бахшидааст.
Устод Мирзо Турсунзода ба истеъдод ва эҷоди
ин адиби тозагуфтор умеду эҳтироми хоса дошт.
Шоири ҷавон низ аз фасоҳату малоҳати ашъори
Турсунзода ва маслиҳатҳои эҷодии ӯ борҳо баҳраманд гаштани худро садоқатмандона изҳор кардааст. Ба дӯстию ҳамкории эҷодии ин устоди бузург
бо Ғафур Ғулом, Комил Яшин, Шароф Рашидов
ва Зулфия бо чашми ибрат ва ҳавас назар дӯхтааст, аз муносибатҳои самимонааш панду ҳикмат
ҷустааст. Дар ин хусус ӯ навиштааст: «Аз содиқ
мондани хеш ба панду насиҳат ва васияти устод
Мирзо Турсунзода даст рӯи синаву сар ба осмон
ҳастам. Воқеан, устод Мирзо Турсунзода инсони
дилбаре буданд, ки забони ӯзбекиро ба ғояти камол медонистанд. Дар ёдам: Дар зали Колоннаи
Маскав шаби ёдбуди 70-солагии Ғафур Ғуломро
гузаронида, ба меҳмонхона бармегаштем. Мирзо
ака ба ман нигариста гуфтанд: Додарам Абдулло,
пули азими байни халқҳои тоҷику ӯзбек Ғафур
Ғулом аз олам гузаштаанд. Мо ҳам ба назарам
пир шудем. Акнун шумоён адибони ҷавон бештар
дар мулоқот шавед, рафтуомад кунед, меҳр дар
чашм, мегӯянд. Ин суханҳо ҳамон зери гӯшҳоям
боҷаранг садо медиҳанд».
Оре, устоди шӯҳратёр Мирзо Турсунзода дар
қатори соҳибистеъдодҳои зиёд Абдулло Ориповро
низ эҳтирому эҳтиёт мекард, нисбати шахсияту
осораш самимиву бамеҳр, дар камолоти эҷодаш
дуогӯ буд. Абдулло Орипов бошад, дар қатори
Расул Ғамзатов, Мустай Карим, Давид Қуғултинов,
Қайсин Қулиев барин симоҳои маъруфи адабиёти
ҷаҳон нисбати назми оламгиру шахсияти беназири устод Турсунзода ихлоси баланд ва меҳри
ҷудогона дошт. Дар симои ӯ устодони меҳрубон ва
суханварони бузург Ғафур Ғулом, Абдулло Қаҳҳор,
Миртемирро медид. Ҳамин меҳру самимият
нисбати адабиёти тоҷик ва устодони барӯманди он буд, ки солҳои сарвариаш ба Иттиҳодияи

нависандагони Ӯзбекистон борҳо ба Тоҷикистон
сафарҳои эҷодӣ ташкил карда, дар мустаҳкам
шудани дӯстии адабиётҳоямон саҳмгир буд. Дар
ин гуна сафарҳои эҷодӣ бо Эркин Воҳидов, Ҷумъаниёз Ҷабборов, Ҷонибек Қувноқ барин адибони
фарохдил мушоираҳои адабӣ ташкил карда, аз
хусуси додугирифти адабиётҳоямон сӯҳбатҳои
адабӣ меорост. Аз зиндагиву эҷоди Ӯлмас Ҷамол,
Шодӣ Саттор, Мафтун Ҷӯра барин суханварони
зуллисонайн хабардор мегашт.
Шеъри «Муноҷот»-и ӯ моломоли дарду ормон
буда, «ба худ печидану нолидани ин оҳанг»-ро
басо муассиру хотирзеб ифода намудааст:

Қани, айт, мақсадинг нимадир сенинг,
Нега тилкалайсан бағримни, оҳанг.
Нечун керак бӯлди сенга кӯз ёшим,
Нечун керак, рубоб, сенга шунча ғам…

Дар тарҷумаи Ҷаъфар Муҳаммад ин шеър бо
ҳамин рӯҳу зарб равону пурэҳсос манзури хонандаи тоҷик гардидааст:

Бигӯ, бо ман, муроду мақсадат чист?
Чаро, оҳанг, созӣ пора қалбам?
Чаро лозим шуд ашки дидаи ман,
Чӣ лозим, эй рубоб, ин маҷмаъи ғам?

Ё ин ки, ғазали «Кетмоқдаман» («Хуш бимон…») -и шоир ҳам зодаи дарду андӯҳ ва ҳиҷрон
аст, ки барои тақвияти сухан ин ҷо чанд байт аз
аслияту тарҷумаи он меоварем. Ин шеър ҳам
мисли дигар ашъори Абдулло Орипов кайҳо ба
дили хонандагони сершумор роҳ ёфта, боигарии
мулки маънавии онҳо гардидааст:

Яхши қол, эй дилбарим,
		
дилда кадар, кетмоқдаман,
Ишқ аро энди ҳолим
		
зеру забар кетмоқдаман…
Дар тарҷума:
Хуш бимон, эй дилбарам,
		
дар дил кадар, хоҳам бирафт,
Ҳолам андар ошиқӣ
		
зеру забар, хоҳам бирафт.
(Тарҷумаи Ҷаъфар Муҳаммад)

Ҳамин тавр, Абдулло Орипов дар мавзӯъҳои
иҷтимоию шаҳрвандӣ шеърҳои тасвирию файласуфона ва ишқияҳо гуфтааст, ки мувофиқи табиат
ва завқи шуарои мутарҷим Саидалӣ Маъмур, Алӣ
Бобоҷон, Низом Қосим, Ҳақназар Ғоиб, Паймон,
Абдулло Субҳон, Ҷаъфар Муҳаммад, Муҳаммад
Шодӣ ва дигарон дастраси хонандагони тоҷик
гардида, ба дилу дидаи онҳо файзу фараҳ мебахшад. Онҳо олами бадеии ҳаводорони шеърро
рангинтару ғанитар намуда, нисбати абадияти
шахсияту мероси эҷодии ин ситораи дурахшони
назми садаи ХХ ӯзбек, ки лауреати Мукофоти
давлатии Ӯзбекистон ба номи Ҳамза буду ба шарофати истиқлоли Ватанамон ба унвони Қаҳрамони
Ӯзбекистон мушарраф гардидааст ва матни шеърии Гимни Республикаи Ӯзбекистон ба қалами
ӯ мансуб мебошад, самимияту эҳтиромашонро
рӯзафзун ифода менамоянд.

Табрик

“СИЁБ
ДЕҲҚОН БОЗОРИ”
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТИ
вилоятимиз аҳлини Наврӯз
байрами билан самимий
табриклайди.
Хонадонингизга тинчликосойишталик, файзу барака
тилайди.
Мустаҳкам соғлиқ, яхши кайфият
доимий ҳамроҳингиз бӯлсин!

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.
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Поздравление

Трудовой коллектив супермаркета

“САМАРКАНД ФАРОВОН САВДО”

Услуги лицензированы

от всей души поздравляет жителей и
гостей города Самарканда с праздником
весны и красоты - Наврузом!
Желает всем мира, красоты, любви,
достатка и удачи на новом пути
прекрасной жизни.

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.

Поздравление

Поздравление

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ООО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

Трудовой коллектив АО

”САМАРКАНДГЕОЛОГИЯ”

“САМАРКАНД”

от всей души поздравляет Вас с
праздником Навруз!
Желает всем крепкого здоровья,
радости и счастья, земних благ,
мирного неба, благополучия,
спокойствия, прекрасного
настроения, радости, покоя,
здоровья крепкого вдвойне.
Почаще смейтесь, не падайте
духом, на лучшее всегда надейтесь
– оно неизменно придёт.

поздравляет горожан с национальным
праздником весны НАВРУЗОМ!
Пусть светлый праздник Навруз
принесёт солнечное тепло и счастливую
надежду, большою радость и добрые
перемены.

Услуги лицензированы

(3045)

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.
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Поздравление

Табрик

“САМАРҚАНД ДАВЛАТ
ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ”

Трудовой коллектив
самаркандского
филиала АКБ

1-клиникаси
меҳнат жамоаси

сизни гӯзаллик байрами –
Наврӯзи олам билан
муборакбод этади.
Байрам шукуҳи ҳар бир
хонадонга кириб борсин!
Барчангизга инсон учун
топилмас неъмат –
саломатлик тилайди!

“КАПИТАЛБАНК”

Услуги лицензированы

поздравляет всех жителей и гостей нашего
города с праздником весны и обновления
– Навруз!
От всей души желает жителям нашей
области здоровья, счастья и удачи во всех
начинаниях.
Пусть сбудется всё что ещё не сбылось!

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

Поздравление

“ТЕМИР БЕТОН
КОНСТРУКЦИЯ
КОМБИНАТИ”
горячо и сердечно поздравляет
всех Вас с праздником весны и
труда – Навруз!
Счастье, здоровья и успехов во
всем, много солнца и улыбок,
дорогие земляки!

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони русӣ чоп шуд.

“АЛОҚАБАНК”
АТ САМАРҚАНД ВИЛОЯТ
ФИЛИАЛИ
меҳнат жамоаси қадрли юртдошларимизни
Наврӯз байрами билан табриклайди.
Мусаффо осмонимиз ва юртимиз
осойишталигига кӯз тегмасин.
Баҳор тафти йил давомида қалбингизни тарк
этмасин!
Услуги лицензированы

Трудовой коллектив ООО

Табрик

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

№24
(3045)

20-уми марти СОЛИ 2021, шанбе









Овози Самарқанд

@ovozisamarqand

OvoziSamarqand

Ovozi.uz

7

Табрик

САМАРҚАНД ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ
меҳнат жамоаси

барча ватандошларимизни Наврӯз айёми билан табриклайди.
Омад, бахт доим ҳамроҳингиз бӯлсин!
Байрам юртимизга тинчлик, қут-барака келтирсин!

Ҷамоаи

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
САМАРҚАНД
тамоми мардуми Самарқандро
бо Наврӯзи олам табрику таҳният гуфта,
ба онҳо сиҳҳативу саломатӣ, барори кор
ва хонаободӣ таманно менамояд:
Наврӯз расиду шоду хуррам гаштем,
Аз рафтани дай ҷумла беғам гаштем.
Дидему шунидем сад меҳнату ғам,
Охир ба гули баҳор ҳамдам гаштем.

Трудовой коллектив

САМАРКАНДСКОГО
ГУСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

от души поздравляет всех жителей Самарканда с праздником
весны и обновления Навруз!
Желает жителям нашей области здоровья, счастья и удачи во всех
начинаниях.
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ ва русӣ чоп шуд.

◢
Самарқанд шаҳридаги 5-умумий ӯрта таълим мактабидан 2002 йилда Бозоров Санъат
Уткурович номига берилган O’R-Z № 1301771
рақамли таянч маълумот тўғрисидаги гувоҳнома йӯқолганлиги сабабли бекор қилинади.
Самарқанд озиқ-овқат касб-ҳунар коллежидан 2011 йилда Ганиев Шероз Рахимович номига
берилган К № 2068838 рақамли диплом ва унинг
иловаси йӯқолганлиги сабабли бекор қилинади.
Самарқанд шаҳридаги «MESE YOL»
МЧЖ (СТИР: 305693550) таъсисчиси бӯлган
“173-MEXANIZATSIYALASHGAN” МЧЖ (СТИР:

200715045) «MESE YOL» МЧЖ таъсисчиси сафидан чиқишини маълум қилади ва шу сабабли «MESE YOL» МЧЖнинг устав фонди 4
874 219 237 (тӯрт миллиард саккиз юз етмиш
тӯрт миллион икки юз ӯн тӯққиз минг икки
юз ӯттиз етти) сӯм миқдордан 4 866 219 237
(тӯрт миллиард саккиз юз олтмиш олти миллион икки юз ӯн тӯққиз минг икки юз ӯттиз
етти) сӯм миқдорга камайтиришини маълум қилади, камайтириш натижасида «MESE
YOL» МЧЖнинг устав фонди 8 000 000 (саккиз
миллион) сӯм миқдорни ташкил этади.
Шу муносабат билан унга билди-

ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ
риладиган барча эътирозлар газетада эълон чоп этилгач, бир ой давомида қуйидаги манзилда қабул қилинади.
Манзил: Ӯзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, М.Қошғарий кўчаси, 63-уй.
Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт
билан шуғулланувчи нотариус Алиева Лола
Заировна нотариал идорасида марҳум Ахадов Фархадга (2019 йил 6 октябрда вафот
этган) қарашли мол-мулк учун мерос иши
очилмоқда. Шу муносабат билан меросхӯр-

лар Алиева Лола Заировна нотариал идорасига мурожаат этишларини сӯраймиз.
Манзил: Самарқанд шаҳри, М.Улуғбек кӯчаси, 80-уй.
Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт
билан шуғулланувчи нотариус Алиева Лола
Заировна нотариал идорасида марҳума Мансурова Санаварга (2010 йил 17 майда вафот
этган) қарашли мол-мулк учун мерос иши
очилмоқда. Шу муносабат билан меросхӯрлар Алиева Лола Заировна нотариал идорасига мурожаат этишларини сӯраймиз.

Манзил: Самарқанд шаҳри, М.Улуғбек кӯчаси, 80-уй.
Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт билан
шуғулланувчи нотариус Ахмедова Фарангиз Асламовна нотариал идорасида марҳума Зохидова
Фазолат Рашидовнага (2018 йил 16 мартда вафот этган) қарашли мол-мулк учун мерос иши
очилмоқда. Шу муносабат билан меросхӯрлар
Ахмедова Фарангиз Асламовна нотариал идорасига мурожаат этишларини сӯраймиз.
Манзил: Самарқанд шаҳри, Лутфий кӯчаси,
80-уй.

ШУМОРАИ
НАВБАТИИ
РӮЗНОМА РӮЗИ
ШАНБЕ – 27-УМИ
МАРТИ СОЛИ
ҶОРӢ ЧОП
МЕГАРДАД.
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САМАРҚАНД ДАВЛАТ
МУЗЕЙ ҚӮРИҚХОНАСИ

Табрик

меҳнат жамоаси

вилоятим
из аҳли в
а
меҳмонл
арини На
врӯзи ола
м
б и л ан т а б
риклайди
.
Баҳор ва
гӯзаллик
байрами
барчанги
зга оламолам қув
онч ато
этсин.
Хонадони
нгизни қу
т-барака
ҳеч
қачон тар
к этмасин
!

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

Табрик

“РЕГИСТОН АНСАМБЛИ”
МД меҳнат жамоаси

мамлакатимиз аҳлини Наврӯзи олам билан табриклайди.
Ушбу ёруғ кунларда Сиз азизларга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт ва хотиржамлик
тилайди.
Бошланаётган хайрли ишларингизда омад кулиб боқсин!

Ҷамоаи меҳнатии
саридораи мустақили

“АНСАМБЛИ РЕГИСТОН”

аҳли Самарқанд ва меҳмонони онро бо Наврӯзи олам табрик менамояд.
Аз хонадонатон файзу барака, тинҷиву осоиштагӣ дур мабод.

Матни мазкур бо хоҳиши табрикдиҳанда ба забони ӯзбекӣ чоп шуд.

Овози
Самаріанд
МУАССИСОН:
Шӯрои намояндагони халқ
ва ҳокимияти вилояти Самарқанд

Ovozi Samarqand - xalq deputatlari
Samarqand viloyat Kengashi va
viloyat hokimligining gazetasi

Сармуҳаррир

Баҳодур РАҲМОНОВ
Рӯзнома дар Садорати матбуот ва
ахбори вилояти Самарқанд 2-юми
июли соли 2012 таҳти рақами 09-04
ба қайд гирифта шудааст.
Рӯзнома ҳафтае ду маротиба:
рӯзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Индекси обуна 419
Рақами нашр 250
Адади нашр 3805
Супориши 210
Ба чопаш соати
21.00. 19.3.2021
имзо шуд.


-мақолаи
тиҷоратӣ
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