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Qo‘mondon va yoshlar uchrashuvi#

Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, 
jamoat tashkilotlarini qoʻllab-quvvatlash – 

yoshlar siyosatining ajralmas bir qismi boʻlib, 
respublikamizning barcha davlat tashkilot va 
muassasalari, mahallalar hamda jamoatchilik 

uyushmalari ushbu jarayonning uzluksiz harakatlanib 
turuvchi mexanizmi vazifasini bajarib kelmoqda.

O‘quvchilarning yozgi ta’til kunlari 
boshlanganiga uncha ko‘p vaqt bo‘lmadi. 

Ammo shu muddat aksariyat ota-onalar 
farzandlarining bo‘sh vaqtini to‘g‘ri taqsimlash 

muammosini jiddiy o‘ylab ko‘rishiga yetarli 
bo‘ldi. Har kim o‘zicha, qo‘lidan kelganicha bir 

ishning boshidan tutdi. 

Umumta’lim maktablarida kunduzgi 
oromgohlar tashkil etilgani bu borada 
ayni muddao bo‘ldi. Poytaxtimizning 
S h a y x o n t o h u r  t u m a n i d a g i 
192-umumta’l im maktabida ayni 
shunday oromgohda dam olayotgan 
yoshlar ishtirokida “Vatanparvar” – 
mening tanlovim” shiori ostida harbiy-
vatanparvarlik tadbiri o‘tkazildi. 

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida 
tarbiyalash, “Vatanparvar” tashkiloti faoliyati 
va imkoniyatlari to‘g‘risida tasavvurni 
shakllantirish, sportning texnik va amaliy 
turlarini ommalashtirish, tashkilot tizimidagi 
o‘quv kurslariga qiziqishni kuchaytirish 
va o‘qishga jalb etish maqsadida tashkil 
qilingan tadbir mahalla yoshlari va ota-
onalarni ham qiziqtirib qo‘ydi. 

Yoshlar festivaliga aylanib ketgan 
tadbir davomida ishtirokchilarning 
o‘q otish, avia va raketamodelizm 
sport turlariga qiziqishi oshib, 
ularda o‘quv avtomobillari va sport 
seksiyalarining ko‘rgazmalari katta 
taassurot qoldirdi. 
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ArmiyA yoshlAr
Мурожаатлар ўрганилди, иМкониятлар яратилади

Oʻzbekiston Respublikasi Mudofaa 
vazirligi ham mazkur jarayonda tizimli 
dasturlar boʻyicha qator ishlarni amalga 
oshi r ib  ke lyapt i .  Harb iy  q ismlarda 
yoshlar bilan birgalikda oʻtkazilayotgan 
turli tadbirlar shular jumlasidandir. Ular 
orasida “Qoʻmondon va yoshlar” uchrashuvi 
alohida ahamiyatga ega. Chunki mavjud 
qoʻmondonlik rahbarlari respublikamizdagi 
hududiy imkoniyat va sharoitlardan kelib 
chiqqan holda yoshlarni ish oʻrinlari bilan 
taʼminlashda, sport musobaqalari, madaniy-
maʼrifiy festivallar va boshqa tadbirlarni 
tashkillashtirishda bosh-qosh boʻlayotgani 
quvonarli.

“Kakaydi” garnizonida joylashgan harbiy 
qismda boʻlib oʻtgan “Qoʻmondon va yoshlar” 
uchrashuvi ham yuqoridagi fikrlarning yaqqol 
misolidir. Polkovnik Poʻlatjon Sotvoldiyev 

yuzga yaqin Jarqoʻrgʻon tumani yoshlari 
bilan uchrashuvda ishtirok etdi. Tumanning 
oʻndan ortiq mahallasidan taklif etilgan yuzga 
yaqin yigit-qiz qoʻmondon va uning tarbiyaviy 
va mafkuraviy ishlar boʻyicha oʻrinbosari 
podpolkovnik Alisher Shirinovga oʻz savollari 
bilan murojaat etishdi.

Uchrashuvda, shuningdek, Yoshlar 
ishlari agentligining mahallalar boʻyicha 
faollari, Jarqoʻrgʻon tumani maktablari 
chaqiruvga qadar boshlangʻich taʼlim fani 
oʻqituvchilari hamda Qurolli Kuchlar faxriylari 
ham qatnashdi. Mutasaddi rahbarlar yoshlar 
tomonidan berilgan savollarga javob berish 
jarayonida Mudofaa vazirligi tizimida 
faoliyat koʻrsatayotgan sport hamda ilmiy 
vzvodlari haqida ham keng toʻxtalib oʻtishdi.

Uchrashuv yakunida polkovnik Poʻlatjon 
Sotvoldiyev yoshlarning shaxsiy murojaatlari 

boʻyicha oʻnga yaqin jarqoʻrgʻonlik yigit-qizni 
qabul qildi. Qabul davomida murojaatlarning 
aksariyati aynan harbiy sohada ish bilan 
taʼminlash masalasida boʻldi.

Shahnoza Saidmurodova, Jarqoʻrgʻon 
tumani 1-sonli kasb-hunar maktabi 
oʻquvchisi:

– Taekvondo boʻyicha qora belbogʻ 
sohibiman. Yigitlar singari harbiy xizmatga 
juda qiziqaman. Qiz bola boʻlganim uchun 
bunga imkoniyat yoʻq. Harbiy sohada 
faoliyat olib borishim uchun yana qanday 
imkoniyatlar mavjud?

Doston Boboyev, Jarqoʻrgʻon tumani 
Gulzor mahallasi fuqarosi:

– Yaqinda muddatli harbiy xizmatni tugatib 
qaytdim. Xizmat burchimni oʻtash davomida 
harbiy xizmatga shartnoma asosida ishga 
kirish uchun hujjatlarimni topshirishga 

ulgurmadim. Ushbu masalada amaliy 
yordam koʻrsatsangiz…

Furqat Karimov, Jarqoʻrgʻon 
tumani  Yangi  usul  mahal las i 
fuqarosi:

– Butun mamlakatimiz boʻylab 
yoshlar festivali doirasida turli tadbirlar 
oʻtkazilib kelinyapti. Tumanimizda 
yoshlar ishtirokida harbiy vatanparvarlik 
doirasidagi gala-konsert oʻtkazsak 
boʻladimi?

Jarqoʻrgʻonlik boshqa yoshlar ham 
qoʻmondonga shu mavzudagi savol 
va takliflar bilan murojaat qildi. Har 
bir murojaat diqqat bilan tinglanib, 
yoshlarga amaliy yordam koʻrsatish 
bo‘yicha kelishuvlarga erishildi.
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