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Қ АРОРИ ҲОКИМИ ВИЛОЯТИ САМАРҚАНД

ДАР БОРАИ ДАЪВАТИ СЕССИЯИ
БИСТУҲАФТУМИ ШӮРОИ
НАМОЯНДАГОНИ ХАЛҚИ ВИЛОЯТИ
САМАРҚАНД, ДАЪВАТИ ШАШУМ

Дар асоси моддаи 17-уми Қонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон «Дар бораи ҳокимияти
давлатӣ»
ҚАРОР МЕКУНАМ:
Сессияи бисту ҳафтуми Шӯрои намояндагони халқи вилояти Самарқанд, даъвати
шашум рӯзи 2-юми апрели соли 2021 дар соати
9:00 даъват карда шавад.
Ба рӯзномаи сессия масъалаҳои зеринро
дохил кунанд:
– ҳисоботи сарвари Садорати ҳудудии
Агентии идораи активҳои давлатии вилоят
С. Маҳмараҳимов аз рӯйи таъмини иҷрои
Фармони Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз 27-уми октябри соли 2020 «Дар бораи
чораҳои ислоҳсозии босуръати корхонаҳо бо
иштироки давлат ва хусусигардонии активҳои

давлатӣ» таҳти рақами ФП‑6096;
– дар бораи ҳисоботҳои роҳбарони секторҳое, ки дар ҳудудҳои вилоят корҳои дар
асоси «Дафтари оҳанин», «Дафтари занон»,
«Дафтари ҷавонон» татбиқшавандаро ба тартиби муайян ба роҳ намондаанд;
– ҳисоботи ҷонишини ҳокими вилоят
роҷеъ ба сиёсати ҷавонон, корҳои рушди
иҷтимоӣ ва маънавию маърифатӣ Х. Очилов
доир ба корҳое, ки дар вилоят бобати таъмини
мутобиқшавии иҷтимоии ҷавонони аз парастории волидон маҳрумгардида, тарбиягирандагони «Хонаҳои меҳрубонӣ» ба ҷамъият;
– масъалаҳои дигар.
Ҳокими вилоят
Э.ТУРДИМОВ.
25-уми марти соли 2021,
шумораи № 55-Қ
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Толори мактабҳои мусиқӣ
барои гузаронидани
маҷлисҳо сохта нашудаанд
E Умед ҲАЗРАТҚУЛОВ
Дар Хонаи матбуоти вилоят бо иштироки
сарвари Садорати маданияти ҳокимияти
вилоят Хӯҷақул Муҳаммадиев нишасти матбуотӣ баргузор шуд.
Дар нишаст масъалаҳои вобаста ба
тарғиби санъат дар миёни кӯдакону наврасон, босамар ташкил кардани вақти холии
онҳо баррасӣ гардид.
Раисҷумҳури мамлакат дар яке аз суханрониҳои худ гуфта буд, ки ҳар як донишомӯзи мактабҳо навохтани ҳадди ақал як сози
мусиқиро бояд омӯзад.
Х. Муҳаммадиев ин суханони раисҷумҳурро ёдовар шуда гуфт, ки барои
амалӣ кардани пешниҳод корҳои зиёд
анҷом меёбанд. Аз ҷумла, вазорати молия
барои таъмин кардани хонаҳои маданият
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бо созҳои мусиқӣ 680 миллион сӯм ҷудо
мекунад ва ҳоло дар хонаҳои маданият давраҳои омӯзишии бепули созҳо ба роҳ монда
шудааст.
Ҳоло дар вилоят 32 мактаби мусиқӣ ва
санъати бачаҳо фаъолият дорад ва ҳамаи
онҳо ба талабҳои замон ҷавобгӯ мебошанд.
Аммо ҳоло як падидаи номақбуле пайдо шудааст, ки баргузории ҳар гуна маҷлисҳо дар
толорҳои консертии мактабҳои мусиқӣ сурат мегирад. Ин пеш аз ҳама ба фаъолияти
рӯзонаи мактаби мусиқӣ халал мерасонад.
Кормандони мактабҳои мусиқӣ дар чунин
ҳолат кори худро сӯе гузошта, ба омода кардани толор ба маҷлис андармон мешаванд.
Омадурафти иштироккунандагони чорабиниҳо гоҳо хаёли бачаҳоро низ парешон
мекунад. Чунин ҷараён ба сифати дарс низ
бешубҳа таъсири манфӣ дорад.

Ш АРҲИ ФАРМОН
🏢 Мувофиқи фармон, Агентии рушди хизматҳои
тиббӣ-иҷтимоии Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ва
шӯъбаҳои ҳудудии он ташкил мегарданд.

🔘 ДАР АСОСИ ФАРМОН ЗЕРИНҲО БА СОХТОРИ
АГЕНТӢ ГУЗАРОНИДА МЕШАВАНД:
➖ интернатҳои «Саховат» ва «Мурувват»;
➖ Маркази миллии офиятӣ ва
протезсозӣ барои ногироён;
➖ марказҳои ҳудудии офиятӣ
барои шахсони ногиро;
➖ сиҳатгоҳ ва пансионатҳо барои
собиқадарони ҷанг ва меҳнат;
➖ Инспексияи экспертизаи тиббӣ-иҷтимоии
ҷумҳурӣ ва шӯъбаҳои ҳудудии он;
➖ Маркази офияти ҷумҳурӣ роҷеъ ба
кӯмак ба ҷабрдидагони савдои одам.
➖ Бунёди дастгирии фаъолияти интернатҳои
ғайрибуҷавии «Саховат» ва «Мурувват»-и
вобаста ба Вазорати ҳифзи тандурустӣ;
➖ Бунёди дастгирии шахсони ногиро.

МУРОҶИАТҲО
ҲАЛЛИ ХУДРО МЕЁБАНД
E Шаҳзод КЕНҶАЕВ
Рӯзи 25-уми марти соли равон дар Маркази ҷавонони шаҳри Самарқанд
сессияи навбатии «Пресс-клуби ҷавонон» баргузор гардид. Дар он ҳокими
вилоят Э. Турдимов, прокурори вилоят Р. Машарипов, раиси Садорати
корҳои дохилии вилоят Ш. Раҳмонов ва раиси Садорати давлатии андози
вилоят А. Иноғомов ва ҷавонони самарқандӣ иштирок карданд.
Дар аввали чорабинӣ навори кӯтоҳмуддате, ки барои ангезаи ҷавонон
хидмат менамояд, ба иштирокчиён пешкаш карда шуд. Сипас, ҳокими
вилоят Э.Турдимов ба сухан баромад.
- Эҳёи нави илму маърифат ҳамеша аз Самарқанд оғоз шудааст ва макони
ренессанси саввум низ Самарқанд хоҳад буд, - гуфт нотиқ. - Аммо имрӯз
дар вилояти мо низ ба кадрҳои соҳибтаҷриба эҳтиёҷ калон аст. Мо бояд ба
шумо роҳи дурустро нишон диҳем, то ин норасоӣ ислоҳ шавад.
Дар рафти вохӯрӣ оиди корҳое, ки барои татбиқи сиёсати давлатӣ роҷеъ
ба ҷавонон анҷом меёбанд, маълумот дода шуд.
Сипас, пешниҳоду муроҷиати ҷавононро шуниданд. Яке аз муроҷиаткунандагон, ходими робототехникаи IT-Park-и Самарқанд Бекмурод Шукуров
лоиҳаҳои худро тақдим намуд ва гуфт, ки барои таҷҳизоти иловагии робо-

тотехника дар Самарқанд бояд мағозае кушода шавад. Чунки, ходимони
IT-Park барои харидани таҷҳизоти иловагӣ ба Тошканд мераванду маблағи
бисёр харҷ мекунанд.
Сипас, масъалаи ёрирасонӣ ба ҷавононе, ки дар соҳаи технология
иқтидори хуб дошта, шароити молиявӣ надоранд, ба миён гузошта шуд.
Ҳокими вилоят пешниҳодро хуб пазируфта, таъкид намуд, ки ба ҳалли
ин масъала кӯмак мекунад.
Инчунин, донишҷӯйи Донишкадаи давлатии забонҳои хориҷаи Самарқанд Фарангиз Худоёрова арз кард, ки барои кушодани маркази хидматрасонии компутерӣ, тарҷумонӣ, омӯхтани забонҳои хориҷа ба ҷавонон
аз бонк кредити имтиёзнок гирифтан мехоҳад, аммо ба душвориҳо рӯ ба
рӯ меояд. Ӯ гуфт, ки бо кушодани ин марказ панҷ нафарро бо кор таъмин
мекунад.
Ҳалли ин масъала таҳти назорати ҳокими вилоят қарор гирифта, ба
зиммаи кормандони бонкҳо гузошта шуд.
Дар идомаи чорабинӣ зиёда аз 25 муроҷиат ва таклифи ҷавонон шунида
шуд, лоиҳаҳои стартап пешниҳод гардид. Ҳоким ба муроҷиаткунандагон
рақами телеграмии худро дод, ки дар ҳолати ҳал нашудани муаммо ҷавонон
метавонанд ба он бинависанд.

Агентии рушди хизматҳои тиббӣ-
иҷтимоӣ таъсис дода шуд

½ ДАР АСОСИ ФАРМОН АЗ
1-УМИ АПРЕЛИ СОЛИ 2021:

Бо мақсади такмили минбаъдаи сохтори дастгирии иҷтимоии пиронсолон ва шахсони ногиро аз тарафи давлат,
ҷорӣ намудани усулҳои нав дар татбиқи механизмҳои замонавии ҳифзи иҷтимоӣ ва кӯмаки тиббию иҷтимоӣ
Фармони Президенти мамлакат аз 25-уми марти соли 2021 «Дар бораи дастгирии иҷтимоии пиронсолон ва
шахсони ногиро, рушди минбаъдаи сохтори интернатҳои «Саховат» ва «Мурувват» имзо гардид.

📝 Мувофиқи фармон роҷеъ
ба мустаҳкамсозии пойгоҳи
моддиву техникии муассисаҳои
тиббӣ-иҷтимоӣ «Харитаи
роҳ» тасдиқ гардид. Дар асоси
«Харитаи роҳ» дар 35 муассиса
корҳои бунёдкорӣ-таъмирии
428 миллиард сӯмина амалӣ
гардида, бо таҷҳизот ва
техникаҳои 40 миллиард
сӯмина таъмин мешаванд.

📙 Аз 1-уми апрели соли 2021
дар интернатҳои «Саховат» ва
«Мурувват» 1 воҳиди штатии
китобдор ҷорӣ карда мешавад.

🏢 Дар Пансионати ҷумҳуриявии
собиқадорони ҷанг ва меҳнат
шӯъбаи замонавии физиотерапия
ташкил мегардад.

🎓 Ғайр аз ин, дар солҳои 2021–2024 дар муассисаҳои таълими олии
кишвар барои таҳсилоти олии кормандони соҳаи иҷтимоӣ, ки
дар шӯъбаҳои рушди хизматҳои тиббӣ-иҷтимоии шаҳру ноҳияҳо
кор мекунанд, квотаҳои мақсаднок ҷудо карда мешаванд.

🔰 Дар интернатҳои «Саховат» ва «Мурувват»,
инчунин, Пансионати ҷумҳуриявии
собиқадорони ҷанг ва меҳнат:
👉 музди моҳонаи вазифавии роҳбар
ва шифокорон 1,5 баробар;
👉 музди моҳонаи вазифавии кормандони
миёна ва хурди тиббӣ 2 баробар;
👉 музди моҳонаи вазифавии ҳамаи
дигар кормандон 1,2 баробар;
👉 музди моҳонаи вазифавии кормандони
аппарати марказии агентӣ 1,5 баробар;
👉 музди моҳонаи вазифавии ходимони
садоратҳои ҳудудӣ ва шӯъбаҳои ноҳиявӣ (шаҳрӣ),
инчунин, аппарати марказии Инспексияи
экспертизаи тиббӣ-иҷтимоии ҷумҳурӣ ва
комиссияҳои ҳудудии он 1,2 баробар;
👉 Миқдори ҳадди аққали моҳонаи нафақа барои
хароҷоти шахсии нафақахӯрони танҳое, ки дар
интернатҳои «Саховат», Пансионати ҷумҳуриявии
собиқадорони ҷанг ва меҳнат зиндагӣ мекунанд,
аз 10 то 20 фоиз зиёд карда мешавад.
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Овози Самарқанд

Дар шаҳр «Маҳаллаи
туристӣ» ташкил
мегардад
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Ҳар рӯзатон Наврӯз бод!
Ё худ истиқболи ҷашни баҳорӣ дар маҳаллаҳо

E Н.БОБОАХМЕДОВ
Рӯзи 25 –уми март дар хонаи Матбуоти вилоят бо иштироки роҳбари
департаменти рушди туризми вилоят Дилшод Нарзиқулов анҷумани матбуотӣ
барпо гардид. Тадбирро ҷонишини сармуҳаррири рӯзномаи «Зарафшон» Ғ. Ҳасанов
кушод.
– Солҳои охир зиёда аз 30 фармон ва қарорҳои Президент ва ҳукумати кишвар роҷеъ
ба рушди соҳаи туризм имзо гардиданд, ки
барои рушди туризми хориҷӣ ва дохилӣ, боз
ҳам беҳтар намудани инфрасохтори соҳа
имкониятҳои калон фароҳам оварданд. Дар
натиҷа адади меҳмонхона, меҳмонхонаи
оилавӣ, хобгоҳ ва осоишгоҳ нисбат ба соли
2018 тақрибан 2,5 маротиба афзуд.
Бо мақсади таъмини иҷрои Фармони Президенти мамлакат аз 13–уми августи соли
2019 «Дар бораи чораҳои рушди минбаъдаи
соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон» дар
деҳаи Конигили ноҳияи Самарқанд яке аз
аввалинҳо шуда, дар кишвар «Деҳаи туристӣ»
фаъолияташро оғоз намуд. Лоиҳа 38 иншооти
сайёҳӣ ва хизматрасониро фаро гирифта, дар
натиҷа 100 ҷойи нави корӣ таъсис ёфт. Ҳамчун дар кӯчаи Орзу Маҳмудови шаҳр як кӯчаи
туризми гастрономӣ ташкил карда шуд. Дар
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даромадгоҳи кӯча ду пули сабки ретро сохта
шуданд. Роҳравҳо ва майдон обод гардид. Роҳи
850-метра комилан мумфарш шуд. Зиёда аз
20 муассисаи хӯроки умумӣ ба кор сар карда,
тақрибан 200 ҷойи корӣ таъсис дода шуд.
Пас аз қабули Фармони Президент аз 9 -уми
феврали соли 2021 «Дар бораи чораҳои рушди
минбаъдаи туризми дохилӣ ва сайёҳӣ дар
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон» вазифаҳои асосии
моро дар рушди туризми сайёҳӣ ва дохилӣ
дар вилоят муайян кард.
Бо мақсади дивертификатсияи туризм
ва тамдиди будубоши сайёҳони хориҷӣ ва
дохилӣ дар вилоят дар солҳои 2021–2022 дар
маҳаллаҳои Боғибаланд, Шарқи шаҳри Самарқанд, маҳаллаи Оқсойи ноҳияи Нуробод
«Маҳаллаи туристӣ», дар деҳаи Чоштеппаи
ноҳияи Пайариқ ва деҳаи Терсаки ноҳияи
Ургут бошад «Деҳаи туристӣ» ташкил карда
мешавад.

З АМИНИ НАЗДИҲАВЛИГӢ
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E Фирӯз АБДУМӮМИНОВ
Бо омадани Наврӯзи дилрабо гулҳо шукуфта,
табиат сабзпӯш мегардад, дилҳо ба хурӯш меоянд,
деҳқон он барои ризқу рӯзӣ ба замин тухми умед
кишт менамоянд, меҳру эътимод ба зиндагӣ зиёда мешавад. Маҳз барои ҳамин, ин ҷашни зебову
накӯро ҳама дӯст медоранд.
Дар арафаи баҳори дилафрӯз ва пайки наврӯзӣ
дар маҳаллаи «Ҷӯйичуқур»-и шаҳри Самарқанд,
зери садои тарона ва рақсҳои зебанда иди Наврӯз ҷашн гирифта шуд. Дастархони наврӯзиро
суманак, анвои таому нонҳою хушхӯриҳо бо тар-

Ин ҷо беморхона аст ё бозор?
Имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори шаҳри Самарқанд
корҳои таъмиру тармим ва ободсозии кӯчаву гузарҳо давом
дорад. Баробари фарорасии фасли баҳор мардум аллакай
ба корҳои ободонии шаҳру кӯчаҳо сар карданд. Лекин дар
кӯчаи Ғиёсиддини Ҷамшеди шаҳри Самарқанд то ҳол корҳои
ободонӣ ва тозагӣ оғоз нагардидааст. Аҳвол рӯз то рӯз бадтар
мешаваду беҳтар не. Аз даромади кӯча то шифохонаи бис
ёрсоҳавии вилоят роҳ тирбанд буда, беморе, ки ба ин кӯча
медарояд, то беморхона аҷаб нест фишори хунаш баланд
шавад. Агар вазъи бемор вазнин бошад, то беморхона мерасад
ё не? Инчунин, дар ду тарафи роҳ нишонаи «таъқиқкунан-

То 1-уми марти соли 2021 шумораи корхонаҳои хурди ба қайд
гирифташуда дар вилоят 36460 ададро ташкил кард.
❗️ Аз субъектҳои хурди тадбиркорӣ, ки сабти ном шудаанд,
34 373-тояшон фаъолият доранд.
✅ Дар ду моҳи охири соли ҷорӣ, 1583 корхонаҳои хурд ва
микрофирмаҳои нав таъсис дода шуданд.
Мувофиқи маълумоти Кумитаи давлатии омори Ӯзбекистон дар
моҳҳои январ – феврали соли ҷорӣ ҳолати иқтисодии Ҷумҳурияти
Ӯзбекистон дар рақамҳо ба таври зерин акс ёфтааст:
• индекси ҳаҷми физикии истеҳсолоти саноат – 101,0 дарсад;
• суръати сабзиши ҳаҷми корҳои сохтмон – 100,4 дарсад;
• суръати сабзиши гардиши савдою молии яклухт – 100,7 дарсад;
• суръати сабзиши ҳаҷми хизматҳо – 76,2 дарсад;
• суръати сабзиши содирот – 56,8 дарсад;
• адади субъектҳои тадбиркории хурди аз рӯйхат гузашта –
452240-то.
• адади субъектҳои тадбиркории хурди фаъолиятдошта – 423511
– то.
• адади корхона ва ташкилотҳои фаъолиятдошта – 487967-то.

E Соҳиб САЙФУЛЛОЕВ

Бо мақсади роҳандозӣ кардани сохтори кори маҳаллабай,
омӯхтани корҳо дар асоси тамоили «Як маҳалла – як маҳсулот»
дар мавзеъҳо семинарҳо ташкил карда мешаванд.
Аз ҷумла, ҷонишини ҳокими ноҳияи Пайариқ Ӯ. Ҳамроқулов бо кормандони ба маҳаллаҳо вобастагардидаи бонкҳо ва
раисони маҳаллаҳо корҳоеро, ки дар маҳаллаҳои Дӯстлик ва
«Х. Исмоил» дар ин самт амалӣ мешаванд, омӯхтанд.
Ташкилотчиён дар токзори хоҷагии «Ингичка», ки барои
таъмини шуғли 3200 нафар шаҳрванд пешбинӣ шудааст ва
маҳаллаи «Х. Исмоил» роҷеъ ба масъалаи драйверҳои асосии ташкил кардани соҳаҳои сайёҳӣ, савдо ва хизматрасонӣ
тавсияҳои мухтасар доданд.
K Хизмати ахбори ҳокимияти ноҳияи Пайариқ.

да» гузошта шудааст. Вале ба ишора нигоҳ накарда, мардум
мошинҳои худро мегузоранд. Дар ду канори роҳ фурӯшандагони хӯроквориҳо бо ҷиҳозҳои ҳархела роҳи одамгардро
банд карда, ба кори худ машғуланд. Ҳангоме, ки аз дарвозаи
калони шифохонаи бисёрсоҳавии вилоят ворид мешавед,
худро чун дар бозор ҳис мекунед. Дар як тараф дӯкончаҳои
хӯрокворӣ, дар як сӯ растаҳои либосворӣ ва дар тарафи дигар
ошхонаву бозичаҳои бачагона диққати раҳгузаронро ба худ
мекашад. Хулоса, ҳоҷати бозор рафтан нест. Дар даромади
дарвоза истгоҳи мошини мусофирон ва ходимони беморхона
сохта шудааст. Лекин ба дохили истгоҳ даромадану аз он ҷо
баромадан аз ронанда маҳорати баланди ронандагиро талаб
мекунад. Баробари ҷой набудан, ду тарафи даромадгоҳро

ДУ ФАКТ

Аз гармхонаи
хурд даромади
калон

Таҷрибаи кори
маҳаллабай

Имрӯзҳо дар гӯшаву канори диёри мо ҷашни
Наврӯзро бошукӯҳ таҷлил менамоянд. Дар гузару
маҳаллаҳо низ иди баҳориро бо кайфияти хуш
пешвоз мегиранд. Чанде пеш дар маҳаллаи мо
низ Наврӯзи ҳуҷастапайро аз ҳафт то ҳафтодсола
марду зан, писару духтарон бо хушу хурсандӣ
ҷашн гирифтанд.
Бо роҳбарии раиси собиқи маҳалла Санъат
Баҳромов, раиси ҳозираи маҳалла Фурқат Ҳалимов ва як гурӯҳ фаъолони маҳалла пухтани ҳалиса
ташкил карда шуд.
Мардум дар базмгоҳи «Бунёд» ҷамъ омада, иди
Наврӯзро бо карнаю сурнай пешвоз гирифтанд.
Кӯдакони маҳалла шеърхонӣ, сурудхонӣ карда,
бо рақсҳои зебои худ дили меҳмонҳоро хушнуд
карданд. Аз маҳаллаҳои дигар меҳмонҳо омада,
ба хурсандии мо шарик гардиданд.
Инчунин, аз рӯзгори пиронсолони танҳо хабар
гирифта, ба аёдати беморон рафтем.
Вақте ки мардум бо ҳам рӯ ба рӯ меомаданд,
ҳамдигарро бо ҷашни баҳорӣ табрик намуда,
таъкид мекарданд:
Ҳар рӯзатон Наврӯз бод,
Наврӯзатон пирӯз бод!

М УШОҲИДА ВА МУЛОҲИЗА

E Н.БОБОАҲМАД

Сокини 63 – солаи ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи Бешболаи ноҳияи Ҷомбой Раҳматулло Баҳриев дар идораи таъминоти гази ноҳия меҳнат карда, ба нафақа баромад ва сипас
дар 1 хол замини наздиҳавлигии худ гармхона сохта, дар он 16
бех навъи «Паканаи гурҷистон»-и лимӯ ва бехҳои қулфинай
шинонд.
Дар гармхонаи хурд пиёзи кабуд, шибит, гашнич низ мерасонад. Ба қарибӣ аз кӯчатҳои лимӯ 35 килограмм ҳосил гирифт.
Дар 4 фасли сол оилааш бо кабудиҳо таъминанд. Қисми
зиёди онро дар бозори деҳқонӣ мефурӯшанд. Аз қулфинай
мураббои хуштаъм тайёр мекунанд. Ба хешу табор ва ҳамсояҳо
медиҳанд ва дуои онҳоро мегиранд.
– Аз 1 хол гармхонаи хурд ҳам даромади калон гирифтан мумкин, – мегӯяд Р. Баҳриев. – Агар одам аз таҳти дил
меҳнат кунад, албатта роҳаташро мебинад. Инак, дар ин
самт таҷрибаи кории мо афзуда, ба пайвандон ва ҳамсоягон
низ маслиҳатҳои худро бобати лимӯпарварӣ ва парвариши
кабудиҳо медиҳем.

кибҳои ҳафтшину ҳафтсин оро медод. Нахуст,
раиси маҳалла Шӯҳрат Тоҳиров иштирокдорони
базми наврӯзиро бо фарорасии ҷашни миллӣ,
мавсими шукуфтанҳо, рустанҳо ва орзую ҳавасҳо
табрик намуда, ба онҳо ҳаёти наврӯзона таманно
намуд.
Дар ин базми пуршукӯҳ депутати Шӯрои намояндагони халқи вилоят аз ҳавзаи интихоботии
Боғибаланд Бадриддин Насриев ва сармуҳаррири
рӯзномаи «Овози Самарқанд» Баҳодур Раҳмонов
низ иштирок карда, иштирокдоронро бо иди
Наврӯз табрик гуфтанд.
Сарояндагони маъруфи Самарқанд Мардон

Мавлонов, Асатулло Атоуллоев ва дигарон суруд
ҳои дилошӯб иҷро намуданд ва ба иштирокдорон
табъи болида бахшиданд.
***
E Мавсума ЗИЁДУЛЛОЕВА,,
сокини ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи
Талибарзуи поёни ноҳияи Самарқанд

K Хизмати матбуоти Садорати
статистикаи вилояти Самарқанд.
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: Аксбардор: Ф.АБДУМӮМИНОВ.

савдогарон банд кардаанд.
Савол: оё мутасаддиён аз ин ҳол бехабаранд?

Мустаҳкамсозии дониш
ва малакаи ходимон
E Усмон КАРИМОВ,
нозири техникии нозироти меҳнатии
Федератсияи иттифоқҳои касабаи
Ӯзбекистон дар вилояти Самарқанд
Бо ҳамкории Донишкадаи давлатии иқтисод ва сервиси Самарқанд, ташкилкунандаи
масъули Шӯрои ҷумҳуриявии Иттифоқи касабаи маориф ва илми Ӯзбекистон дар вилояти
Самарқанд, Нозироти меҳнатии Федератсияи
иттифоқҳои касабаи Ӯзбекистон дар мавзӯи
«Ҳифзи меҳнат» сӯҳбати гирди мизи мудаввар
баргузор гардид. Тадбирро корманди донишкада Н. Ибодуллоев кушод.
Ташкилкунандаи масъули Шӯрои ҷумҳуриявии Иттифоқи касабаи маориф ва илми Ӯзбекистон дар вилояти Самарқанд И. Раҳимов дар
бораи рӯйдодҳои имрӯзаи ҷомеаи мо, фармон ва
қарорҳои Президент маълумот дод. Тавзеҳ дода
шуд, ки он ба муайян кардани тартиби ягонаи

ташкили ҳифзи меҳнат, таъмини ҳифзи саломатӣ ва меҳнати шаҳрвандон равона шудааст.
Инчунин, 580-солагии Алишери Навоӣ ба таври
васеъ ҷашн гирифта шуд, дар беш аз 50 кишвари
ҷаҳон муҷассамаҳои Навоиро гузоштаанд.
У. Ғаниев, нозири ҳуқуқи меҳнатии Нозироти меҳнатии Федератсияи иттифоқҳои касабаи
Ӯзбекистон дар вилояти Самарқанд дар бораи
ҳуқуқҳои меҳнатии корманд шарҳи муфассал
дод.
Нозири Нозироти меҳнатии Федератсияи
иттифоқҳои касабаи Ӯзбекистон дар вилояти
Самарқанд У. Каримов дар суханронии худ ба
кормандони институт дар бораи ҳифзи меҳнат,
баҳодиҳии шароити меҳнат, ташхиси тиббӣ,
имтиҳонҳои ғайринақшавии бехатарӣ, таълим
ва суғуртаи кормандон маълумот дод.
Дар рафти вохӯрӣ мутахассисон фикру мулоҳизаҳои кормандонро шунида, ба саволҳо
посух доданд.

С ЕМИНАР

Шоҳмот боз ҳам инкишоф меёбад
E Салом ҲАКИМОВ
Дар вилояти Самарқанд барои рушди шатранҷ корҳои нек анҷом дода мешаванд. Чанде пеш, дар филиали
вилоятии Маркази дастгирии илмӣ-методӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши
назди Вазорати тарбияи ҷисмонӣ ва спорт доир ба мундариҷа ва моҳияти қарори Президенти мамлакат
«Дар бораи чораҳои боз ҳам ривоҷдиҳӣ ва оммавӣ шудани шоҳмот, инчунин такмили сохтори таёрнамоии
шоҳмотчиён» семинари методӣ баргузор гардид.
Семинар дар платформаи «Зум» бо иштироки
профессор-о мӯзгороне, ки дар филиали вилоятӣ кор
мекунанд, омӯзгорони тарбияи ҷисмонии мактабҳои
таълими умумии вилоятҳои Қашқадарё, Навоӣ, Сурхондарё ва Самарқанд, мураббиёни варзиш ва директорони
муассисаҳои таълими томактабӣ баргузор гашт. Сухани муқаддимавии У. Мамарасулов, иҷрокунандаи вазифаи директори «Илмҳои варзиш» С. Қобилов дар бораи
мундариҷа ва моҳияти қарор, аз ҷумла ҷорӣ намудани
технологияҳои пешрафтаи илмӣ, методӣ ва инноватсионӣ оид ба тайёр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисо-

си мутахассисони соҳибихтисос, то соли 2025 шумораи
шатранҷбозони мунтазамро ба 3 фоиз расонад. Ташкил
ва гузаронидани мусобиқаҳои дастаҷамъонаи шоҳмоти
«Шоҳрух» дар байни хонандагони мактабҳои таълими
умумии аз соли 2021, таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузории
ҳарсолаи чемпионати ҷумҳуриявии шоҳмот байни мактаббачагон ва муаллимони «тарбияи ҷисмонӣ», мусобиқаи
байналмилалии шоҳмот барои ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Тошканд, аввалин гроссмейстери
байналмилалии Ӯзбекистон, мусобиқаи байналмилалӣ
бахшида ба хотираи Г. Агзамов, чемпиони 17-уми ҷаҳон

оид ба шоҳмот Р. Қосимҷонов, мусобиқаи байналмилалии
«Ҷоми соҳибқирон»-и шоҳмот дар Самарқанд, мусобиқаи
байналмилалии шоҳмот дар Хива, гузаронидани «Ҳафтаи
туризм ва шоҳмот» дар Бухоро, Тирмиз ва Хива истода
гузаштанд. Дар охир, директори мактаби «Шоҳмот»-и
Самарқанд О. Собиров фикру мулоҳизаҳои худро оид ба
хусусиятҳои таълими шатранҷ иброз дошт.
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Намоишномаҳои шавқовар
– интизори хурдтаракон

E Б.РУСТАМЗОД
Театри лӯхтаки вилояти Самарқанд 1-уми сентябри соли 1978 таъсис ёфтааст. Намоишномаи
аввалини он аз рӯйи асари Ғайратӣ «Алии хурдакак» буд. Он дар бинои Театри давлатии драмаи ба
номи Ҳамид Олимҷон намоиш дода шуд. Ҷамоаи
театри навтаъсиси лӯхтакро асосан 18 нафар хатм
кунандагони русу ӯзбеки Институти рассомӣ ва
театрии Тошканд ташкил мекарданд. Артистони
ҷавон, шӯъбаи актёри театри лӯхтакро зери роҳбарии устодҳо В.С. Иогелсон ва Н.П. Никафорова хатм
карда барои таъсиси театри лӯхтак ба Самарқанд
роҳхат гирифта буданд.
Аз рӯзи таъсиси театри лӯхтаки вилоят 43 сол сипарӣ гашт. Дар ин муддат доир ба мавзӯъҳои миллӣ,
таърихӣ ва замонавӣ бисёр спектаклҳо ба диққати
тамошобинони наврас пешкаш карда шуд.
Театри лӯхтаки вилоят дар байни дигар театрҳо
мавқеи худро мустаҳкам менамояд. Дар ин ҷо ба
ҳар як ҷараёни кор эътибори зарурӣ дода мешавад.
Ҳангоми интихоби сенарияҳо онро ҳаматарафа муҳокима мекунанд. Аҳамияти тарбиявӣ, рангорангии
жанрҳо ва роҳҳои беҳтарини ба саҳна гузаштани
онҳо ҳам ба назар гирифта мешавад.
Ҷамоаи театр барои баланд бардоштани мавқеъ
ва маҳорат борҳо ба сафарҳои ҳунарӣ рафтаанд. Дар

Корея, Россия, Туркия, Қазоқистон бо
намоишномаҳои худ баромад карда,
сазовори таҳсину эҳтиром шудаанд.
Баробари сафарҳо таҷриба омӯхта,
роҳҳои инъикоси технологии лӯхтакҳоро аз худ мекунанд.
– Бо мақсади иҷрои қарори Президенти Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аз
28-уми ноябри соли 2018 «Дар бораи
тасдиқи консепсияи боз ҳам ривоҷ додани маданияти миллӣ дар
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон» се сол боз
дар театри мо «Ҳафтаи тамошоҳои
театр»-ро ташкил мекунем, – гуфт
саррежиссёри театр, Актрисаи хизматнишондодаи Ҷумҳурияти Ӯзбекистон Шаҳодат Усмонова, ки 36
соли ҳаёташро ба ин даргоҳи ҳунар
бахшидааст. – Имсол дар театри мо ин ҳафта аз
21-уми март то 27-уми март давом ёфт. Дар давоми
ин ҳафта ҳар рӯз дутоӣ ҷамъ 14 намоишнома ба
забонҳои ӯзбекиву русӣ пешкаши тамошобинони
хурдсол гардонида мешаванд. Инҳо намоишномаҳои
«Духтарак», «Ситораҳои Улуғбек», «Табиби соҳир»,
«Афсонаи барси қанотдор», «Моҳии тилло» ва ғайраҳо мебошанд.
– Минбаъд тамошобинони хурдсолро боз бо кадом намоишномаҳои наву ҷолиби диққат хурсанд
гардониданиед? – пурсидем мо.
– Ҳозир барои ба саҳна гузоштани асари Ҳайит
Матрасулов «Бозии делфинҳо»-ро тайёр кардем.
Дар нақша боз спектаклҳои нав ҳастанд. Масалан,
ба саҳна гузоштани асари Ӯткур Ҳошим «Қайдҳо
дар ҳошияи дафтар»-ро дар назар дорем. Аз рӯйи
намоишномаи Акбар Абдуллоев «Лочинҳо» кор сар
шудааст. Онро режиссёри каттақӯрғонӣ Фирӯзбек
Абдураҳимов омода месозад. Рассом Камолиддин
Раҳматов ҳам дар болои ин спектакл кор мебарад.
Дар театри мо ҳунармандони бомаҳорат, аз ҷумла
дар труппаи ӯзбекӣ Отабек Назаров, Акбар Абдуллоев, Кӯмакбой Аширов, Бобир Саноқулов, Гулида
Шайманова, Азиз Остонов, Лайло Исоқова, Бегзод
Салимов ва дар гурӯҳи русӣ Самир Шарифов, Вера
Лвова, Дамир Головешкин, Шеҳроз Муллоҷонов,
Фариза Шокирова ва ғайра кор мекунанд.

E Ҷамшед ОБИДОВ
½ АЗ НАҚШИ ЭПИЗОДӢ

БА НАҚШИ АСОСӢ

Солҳои тиллоии донишҷӯйӣ. Моҳи октябри соли саввуми таҳсилам (1987) бо рафиқи
шофиркониам Мардон Файзиев ҳамроҳ будем, ки назарамон ба тахтаи эълонҳои факултет афтод. Дар он навишта шуда буд, ки
дар донишгоҳ маҳфили театр кушода мешаваду ҳавасмандон ба котибаи ректорат
ариза диҳанд. Дӯстам гуфт, ки биёед, ариза
месупорем. Ман ба кинову театр завқу шавқ
доштам, аммо ба гӯшаи хаёлам наомада буд,
ки актёри ҳаваскор шавам. Мо ҳар ду ариза
додем.
Баъди се рӯз мо ба манзиле, ки дар эълон
нишон дода шуда буд, рафтем. Дар он ҷо як
марди миёнсол бо беш аз 30 нафар донишҷӯ
оиди тартибу қоидаи маҳфил сӯҳбат мекард.
Марде ба тарафи мо нигоҳ карду моро наздаш
хонд. Он мард ҳунарпешаи Театри драмаи мусиқии Самарқанд Аҳадака буд. Он ҷо ҳама ҳавасмандони кинову театр ҷамъ шуда буданд.
Мақсади маҳфил дар давоми 5–6-моҳ ба саҳна
гузоштани асари «Меҳрубонҳо» («Меҳрубонлар»)-и адиби шинохта Алп Ҷамол будааст.
Ба ману Мардон нақши эпизодиро доданд.
Аз байн як моҳ гузашту ҷӯраам Мардон «актёр шудан мушкил будааст» гӯён аз маҳфил
рафт. Ман нахостам, ки аз дӯстони навам
ҷудо шавам ва қарор додам, ки то ба саҳна
гузоштани асар дар маҳфил мемонам. Ҳафтае
се рӯз баъди дарс ҷамъ шуда, нақшаамонро
аз ёд кардем. Пас аз се моҳ иҷрои нақшҳоро
дар саҳна машқ намудем. Баъди 4 моҳ аз 30
нафар 10 нафар мондем. Аз сабаби мушкил
будани нақшофариву аз ёд кардани матн ё аксари «актёрон» маҳфилро тарк карданд. Ҳар
моҳ Аҳадака ба ман нақши каси дигар, яъне
«актёр»-и гурезаро медод. Дар охир коргардон
ба иҷрои нақшҳои асосӣ духтараки донои
қашқадарёӣ – Сайёра ва манро маъқул донист. Персонажи ман дар асар – пивофурӯши
бой буд. Ӯ дар аввал фарзанди ягонаашро эрка
калон карда, вайро ба пул одат мекунонад.
Фарзанди ягонааш баъд аз ба камол расидан
ба касони кӯчагард ҳамроҳ шуда, охиру оқибат нашъаманд мешавад…
Ниҳоят баъди ним сол намоиши асар дар
саҳнаи донишгоҳ ба амал омад.
Бо ҷамоаи эҷодӣ боз як асар – «Ҳангома

◢
ГУЛЧИНИ ҲИКМАТҲО
Шахсеро, ки ба худаш боварӣ дорад, мағлуб карда
намешавад.
Дар диле, ки нафрат ҷой гирифтааст, ишқ нест.
Касе ки некиро аз бадӣ фарқ карда наметавонад,
дар ҳар қадам панд мехӯрад.
Ҳаракат касро ба мақсад наздик мекунад.
Агар шумо хоҳед, ки вақтатонро назорат кунед,
як дақиқаро ҳам беҳуда нагузаронед.
Дақиқа ҳам як зарраи зиндагӣ аст.
Вақти барои интиқом сарфкарда
хандаовартарин вақт аст.
Масофаи байни ҳавас ва ҳасад як қадам мебошад.
Аз дудилагӣ таваккал кардан беҳтар аст.

◢

Дили аз як сухан мондаро, бо ҳазор сухан
бардошта намешавад.
Худсарии кас ба худ қимат меафтод.
Ҷасорат дар дил аст, на дар забон.
Агар шумо хатоҳои худро донистан хоҳед,
дигаронро гӯш кунед.
Одамони хуб дар ҷаҳон бисёранд. Агар бо ҳамин
боварӣ зиндагӣ кунед, дилатон равшан, роҳатон
кушода мешавад.
Агар қалб ором бошад, барои инсон аз ин
хушбахтии бузург нест.

K Аз китоби «Бахтли ҳаёт сари»

тарҷима ва таҳияи
Лола РАҲИМОВА

С АЙҚАЛИ ИСТЕЪДОД

«Таҷриба» аз
имтиҳон мегузарад
E Зоҳир ҲАСАНЗОДА
Дар осорхонаи кишваршиносии вилоят намоиши асарҳои
қариб 20 нафар аҳли эҷод аз давлатҳои Чин, Италия,
Ветнам, Амрико, Куба, Фаронса ва Ӯзбекистон ба ҳукми
тамошобинон гузошта шуд.
Дар оғози намоиш директори
осорхона Самариддин Мустафоқулов, мудири музей-лабораторияи
илмӣ-амалии ДДС Раҳим Қаюмов
ва ташаббускору ташкилкунандаи
намоиш Нормуроди Неъмат доир
ба ҷараёни нави санъати муосир дар
Ӯзбекистон ҳарф заданд.
– Асарҳое, ки имрӯз ба намоиш
гузошта шудаанд, таҷрибаи хосаи
дар шаклҳои гуногун дарк кардану
аз сар гузаронидани нишебу фарози
ҷамъияти ивазшаванда ва аз ҳама
муҳим, инъикоси ҳаматарафаи он
дар ҳаёти инсонӣ мебошад, – гуфт
Нормуроди Неъмат, – ба ҳамин хотир ба намоишнома «Таҷриба» ном
додем.
Воқеан, ҳар як асари эҷодкор,
ки дар намоиш гузошта шудааст,
тамошобинро маҷбур мекунад, ки
ба умқи хаёлот ғӯта занад. Масалан,
амали Нейла Усмонова (Ӯзбекистон)
«Орзу ба ҳеҷ куҷо» ба грин-карта, ки
барои сафар кардан ба Амрико таал-

луқ дорад, матои калтаву дарози ба
шакли нардбон буда, гӯё дар осмон
канда мешавад.
Инчунин, асарҳои Гуннар Эриксон (ИМА), Ван Юн (Хитой), Нгуен
Нгок (Ветнам), Карлос Родригес
(Куба) ва ғайра ҳар кадом фалсафа
ва мантиқи худро дорад.
Аммо дар муҷассамаи утоқи торик ҳайрат ва тарси касро меоварад.
Гӯё мурда ва аз ҷасади ӯ нур – шояд
руҳ берун меравад.
– Пандемия исбот кард, ки инсон
дар назди вируси ба чашм нонамоён
таҳқирёфта ва ҷабрдида аст, – фаҳмонд муаллифи асар Озод Неъматов,
– охир, шоҳид ҳастем, ки на танҳо
дар Ӯзбекистон, ҳатто дар тамоми
дунё мардум аз ин беморӣ азият мекашанд. Онҳо аз наздикону пайвандон ҷудо мешаванд. Камина ба аҳли
оилаи марҳумон ҳамдардӣ изҳор
мекунам. Дар оилаи мо талафоти
бебозгашт – чашм аз олам пӯшидани падари бузургвори дуогӯям буд.

Лоиҳаи ман натиҷаи мушоҳида ва
алами сахти ҳиҷрон аз одами наздик
аст. Дар хонаи дигар болои матоъ аз
қутичаҳои шаффофи бешумор ки
дар дохилаш ангуштаринҳои нигинаш аз болои ҳалқа не – баръакс аз
дохилаш бударо ба шакли қалби инсон чида мондаанд. Албатта, чунин
ангуштарини никоҳиро ба ангушт
гузаронида наметавонед.
Муаллиф амали худро «Бӯҳрон»
ном гузоштааст.
– Мардуми мо барои тӯйи якрӯзаи
фарзанд дар хориҷа ғуломвор меҳнат
мекунанд. Мутаассифона, писар ё
духтаре, ки ба ҳаёти мустақилона
тайёр нестанд, баъди андаке ҳаёти
якҷоя аз якдигар ҷудо мешаванд. Сад
афсӯс, ки талоқ дар байни мардуми
мо бисёр шудааст, – ба тамошобинони ҳайратзада фаҳмонд муаллифи
он Баҳриддин Аъзамов (Ӯзбекистон),
– ана барои чӣ ман ангуштаринҳоеро
сохтам, ки ба ангушт гузаронидан
мумкин нест. Ба фаҳмиши ман ин
гум кардани бахтест, ки дертар ҳис
карда мешавад.
Тамошобинон аз назди як асар ба
дигар гузашта, ҷаҳонбинӣ ва дарки
иллати ҷамъиятро амиқу равшан
мефаҳманд. Ҳар як тамошо бо шарҳу
эзоҳи муаллифону роҳбаладҳо ба
поён расид.
Воқеан, намоишгоҳ то 10-уми
апрели соли равон идома хоҳад ёфт.
Ҳар рӯзи шанбе соати 11 барои ҳаводорони санъати нав мизи мудаввар
ба вуқӯъ пайваста, мутахассисон ба
пурсиши ҳозирон посух медиҳанд.
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Меҳру ҳаваси театр
ё кай ба орзуям мерасам

дар фермаи чорводорӣ» – ро ба саҳна гузоштем.
½ ТАЪСИСИ ТЕАТРИ ТОҶИКӢ

ДАР НАЗДИ ФАКУЛТЕТ

Рӯзе устоди факултет Аслиддин Қамарзода
маро ба наздашон хонда, гуфтанд, ки нияти
дар назди факултет таъсис додани маҳфили театри тоҷикиро доранд. Устод баъди ду
рӯз бо ин масъала бо раиси Иттиҳоди ходимони театри вилоят вохӯрда, фикрашонро
гуфтаанд. Дар иттиҳодия ба ҳамин қарор
омадаанд, ки дар назди Театри ба номи Ҳамид
Олимҷон ва факултети филологияи ӯзбеку
тоҷик «Театри тоҷикӣ» кушоянд. Ба театри
навтаъсис актёрҳо лозим буданд. Аслиддин
Қамарзода ба ман як даста таклифномаҳоро
доданд. Дар он оиди дар Самарқанд таъсис
ёфтани театр ва ба он аз байни донишҷӯёни
факултетҳои мактабҳои олӣ, хонандаҳои мактабҳои ҳамагонии тоҷикӣ интихоб кардани
соҳибистеъдодҳо навишта шуда буд. Дар якчанд мактабҳои шаҳр ва ноҳияи Самарқанд
шуда, хонандагони синфҳои даҳумро даъват
кардам, ки дар озмун иштирок намоянд.
Ҳакамон аз байни ҷамъомадагон зиёда
аз 20 нафарро интихоб карданд. Донишҷӯён
(бо ёрии омӯзгорони факултет) асари раиси
Иттиҳоди ходимони театри вилоят Бурҳон
Исломов «Найрангҳои кафандӯз»-ро ба забони тоҷикӣ тарҷума карданд ва мо онро ба
саҳна мондем. Моҳи январи соли 1989 ба пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе рафта, ин

асарро дар саҳнаи Театри давлатии академии
драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ гузоштем. Баъдтар онро тавассути телевизиони
давлатии Тоҷикистон намоиш доданд. Ҳамон
сол зиёда аз 10 нафар аъзои маҳфил Фурқат,
Замира, Маъруф, Мӯъмин, Рустам ва дигарон бо кӯмаки раиси Иттиҳоди ходимони
театри вилоят донишҷӯи Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи
М. Турсунзода шуданд. Якчанд нафар аъзои
театри тоҷикии Самарқанд соҳиби диплом
шуда, дар телевизиони Самарқанд барномаи
«Ханда»-ро таъсис доданд. Асари Шамсӣ Қиёмов «Заргӯши доно»-ро ба саҳна гузоштанд.
Мутаассифона, фаъолияти театри тоҷикӣ ва
барномаи «Ханда» қатъ гардид.
½ ТЕАТР ТАРБИЯХОНА АСТ
Дар арафаи Иди Наврӯз бо устод Бурҳон
Исломов вохӯрдам. Бо ид табрик карда, он
солҳоро ба хотир овардем.
– Тирамоҳи соли 1988 бо мақсади дар
Самарқанд таъсис додани студияи театри
тоҷикӣ кор будем, – изҳори ақида намуд драматург, театршинос, собиқ раиси Иттиҳоди
ходимони театри вилоят Бурҳон Исломови
84-сола. – Дар каналҳои телевизионии Самарқанд оиди таъсиси театри тоҷикӣ эълон
додем. Ба студияи навтаъсис беш аз 20 нафар
ҳавасмандони театр, ки асосан донишҷӯёни
ДДС буданд, ҷалб гардиданд. Нахуст асари
камина – «Кафандӯз найранги»– ро ба саҳна
мондем. Ба актёрҳои ҳаваскор худам аз «Маҳорати актёрӣ», «Рафтор дар саҳна», «Нутқи
актёрӣ» сабақ дода будам. Барои театр асар
(песа) лозим буд. Ин асарро 4 маротиба дар
саҳнаҳои бонуфуз гузоштанд. Дар студия ҷавонон – дӯстдорони театр ҷамъ шуда буданд.
Мутаассифона, бо сабабҳои гуногун ҳамон
солҳо ташаккули гурӯҳи тоҷикии театр ба
охир нарасид. Дар Самарқанд гурӯҳи тоҷикии
театр таъсис шуданаш даркор. Зеро театр
дӯстии миллатҳоро мустаҳкам мекунад ва
тарбияхона аст.

З ИКРИ ХАЙР

Накӯкорон намемиранд
E Бахтиёр ҶУМЪАЕВ
Маҳаллаи Андиҷонӣ яке аз маҳаллаҳои
калонтарини ноҳияи Самарқанд ба ҳисоб
меравад. Қариб дар 800 хонаводаи он бештар
аз 6300 нафар аҳолӣ зиндагонӣ мекунад.
Солҳои охир, махсусан пас аз мумфарш кардани роҳи асосии Тирмиз қиёфаи маҳалла
ба куллӣ дигаргун шуд. Барои ободонии он
саҳми собиқ раиси маҳалла Орзуқул Ашӯров
ҳам калон аст.
Орзуқул Ашӯров 16-уми апрели соли 1951
дар ҳамин ҷо таваллуд ёфта буд. Азбаски
падараш Ашӯр Холиқов ва модараш Нисо
Холиқова дар хоҷагии ҷамоавӣ деҳқонӣ
мекарданд, бачагии ӯ дар саҳро гузашт.
Пас аз хатми мактаби миёна донишҷӯйи
Институти хоҷагии қишлоқ шуд. Ҳангоми
донишҷӯӣ ҳисобчӣ ва баъди маълумотнок
шудан сариқтисодчии хоҷагӣ гардид. Сипас,
дар вазифаҳои масъули раиси шӯрои деҳоти
Қӯлбаи поён, сарҳисобчии садорати хоҷагии
қишлоқ ва оби ноҳияи Самарқанд кор кард.
Солҳои 2003–2016 раиси ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи Андиҷонӣ буд.
Ҳамсари азиз Зиёда Насимова ва падари
меҳрубони 6 нафар фарзанд – Машҳур, Маҳфиза, Мавсума, Меҳроҷ, Давлат ва Азамат
Орзуқул Ашӯров пас аз бемории дуру дароз
13-уми апрели соли 2018 аз олам гузашт. Ӯ
аз олам чашм пӯшида бошад, ки кори некӯ
номи неки ӯ дар байни аҳолии маҳалла ва
дӯсту ёрон зинда аст. Хислатҳои наҷиби ӯро
дар ҷамъомаду вохӯриҳо ба хотир меоранд.
Барои абадӣ гардондани хотираи ӯ яке аз
кӯчаҳои маҳалларо ба номи ӯ гузоштан мехоҳанд.
– Ман соли 1985 бо Орзуқул Ашӯров шинос шуда будам, – гуфт ҳоҷӣ Мустафоқул

Усмонов. – Он кас раиси деҳшӯрои Қӯлбаи
поён буданду ман раиси ҷамоати шӯрои
деҳоти Даштаки боло. Орзуқул Ашӯров
одами бузург, камтарин, хоксор, хулоса як
одами ҳаматарафа комил буданд. Рӯдакии
бузург гуфта буд:

Ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон
Бартар аз дидори рӯйи дӯстон.

Вале сад афсӯс, ки се сол боз аз дидори
дӯсти азизамон маҳрумем. Ҳисси гуманис
тиашон баланд буд. Дар вақти раисиашон
кӯпруки чӯбини Ҷӯйи қозӣ бо оҳанинаш
иваз шуд. Дар Андиҷонӣ поликлиникаи нав
бунёд гардид. Дар ҳудуди деҳшӯро 8 мактаб
ва чандин боғча бошад, ки таъмири онҳоро
бо масолеҳи зарурӣ ва рангу бор таъмин
мекарданд.
Дӯсти дигари марҳум Ӯлмас Аҳмадов хусусиятҳои дигари ӯро ба ёд овард.
– Бо Орзуқул Ашӯров мо ҳамдеҳа ҳастем.
Ӯро аз даври ҳисобчигиашон мешинохтам.
Бо ташаббуси он кас аз Найзатеппа хатти барқ кашида оварда шуд. Вақти раиси
маҳалла буданашон хонаҳои ҳамдеҳаамон
Ҳамроқул Наҷмиддинов ва Рафиқ Ғафуров
сӯхт. Ин одам то аз дасташон омадан ба онҳо
ёрӣ расонданд. Аз кашондани боқимондаҳои
сӯхтор сар карда, то буд шудани хонаву ҷояшон рафтуомадашонро канда накарданд.
– Дар даври раиси маҳалла будани
Орзуқул Ашӯров корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд, – сифатҳои ташкилотчигии
марҳумро ба ёд оварда, гуфт раиси «Нурониён»-и маҳалла Шамсиддин Фазлиддинови
74-сола. – Аз ҷумла, кӯчаи Раҳмон Рофеев
асфалтпӯш гардид. Дар ҳудуди маҳалла се
чоҳи обкашӣ ба кор даромад. Се трансформатори нав шинонида шуд. Ҳамеша аз ҳоли
оилаҳои камтаъмин бохабар шуда, ба ин гуна

◢

хонаводаҳо, аз ҷумла ба оилаҳои Марҳабат
Саломова ва Аслӣ Амонов ёрии моддиву
маънавӣ мерасониданд.
– Вақти раиси маҳалла будани Орзу
Ашӯров ман котиба будам, – ба хотир овард
Гавҳар Тошева. – Дар давоми 13 сол ман аз он
кас ба халқ чӣ хел муомила кардан, корҳои
ташкилӣ ва ҳуҷҷатгузориро ёд гирифтам.
Таҷрибаҳои аз он кас омӯхтаамро дар ҳаёти
ҳаррӯза татбиқ мекунам ва ҳамеша бо ифтихор аз он кас ёдоварӣ менамоям.
– Ман аз корбариҳои Орзуқул Ашӯров
бисёр чизҳоро омӯхтам, – гуфт раиси ҳозираи ҷамъомади шаҳрвандони маҳаллаи
Андиҷонӣ Адаш Ҷалолов. – Он кас ҳангоми
интихобот раиси комиссияи интихоботӣ
мешуданд ва интихобот ба дараҷаи хуб мегу
зашт. Дар камхарҷу беисроф гузарондани тӯю
маъракаҳо ҳам саҳми калон доштанд. Дар гузарондани тӯйи худи ман ҳам ёрӣ расонданд,
ки ман то ҳол худро қарздор меҳисобам.
Накӯкору накӯномҳо намемиранд ва
ҳамеша дар дилу дидаи мардум зиндаанд.

ЭЪЛОНҲО ЭЪЛОНЛАР ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самарқанд компютер технологиялари ва гидромелиорация
коллежидан 2014 йилда Комилов Ислом Илхомович номига берилган, қайд рақами 18407, К № 3195620 рақамли диплом йӯқолганлиги сабабли бекор қилинади.
Самарқанд шаҳрида хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариус Алиева Лола Заировна нотариал идорасида марҳум Камалов Насрига (2012 йил 24 августда вафот этган) қарашли мол-мулк учун мерос иши очилмоқда.
Шу муносабат билан меросхӯрлар Алиева Лола Заиров-

на 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 Бурханова Сурайёга (2020 йил 2 октябрда 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.
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Одамон аз дӯстӣ
ёбанд бахт...

Шоири некбин ва диловар

Маркази миллию
мадании тоторҳо
дар меҳмонии рӯзномаи
«Овози Самарқанд»

Назаре ба таърихи ҳамкориҳо
Тоторҳо чун намояндагони беш аз 130 миллате, ки
дар Ӯзбекистони соҳибистиқлол бо сулҳу салоҳ зиндагӣ
доранд, барои пешрафти он ва барпо кардану ривоҷёбии ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ саҳми худро ҳамроҳ
мекунанд.
Аз рӯзҳои аввали ташкилёбии ҷумҳуриамон яке аз
самтҳои бартариноки сиёсати давлатӣ инкишофи маданияти фарохдилӣ ва инсондӯстӣ, мустаҳкам кардани
ҳамдигарфаҳмии байни миллатҳо ва конфессияҳо, ризоияти шаҳрвандӣ дар ҷамъият буд. Бо мақсади ҳалли
масъалаҳои ривоҷёбии миллӣ-м адании миллатҳо дар
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон роҷеъ ба иттиҳодияҳои ҷамоатӣ
қонун қабул шуда буд. Дар соли 1992 Маркази фарҳангии

байналмилалии ҷумҳурӣ ташкил гардид, ки дар ҳифз ва
инкишофи маданият ва арзишҳои маънавӣ, анъана ва
расму оинҳои миллатҳову қавмҳои Ӯзбекистон нақши
назаррас дорад.
Рӯзи 18-уми феврали соли 1993 байни ҳукуматҳои
Ҷумҳурияти Ӯзбекистон ва Ҷумҳурияти Тотористон дар
бораи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, илмиву техникӣ
ва маданӣ шартнома имзо карда шуд. Дар доираи амалӣ
кардани шартномаи мазкур дар шаҳрҳои Тошканд ва
Қозон намояндагии доимии онҳо ташкил гардид.
Соли 1994 Вазоратҳои фарҳанги Ҷумҳурияти Тоторис
тон ва Ҷумҳурияти Ӯзбекистон роҷеъ ба корҳои маданият
шартномаи ҳамкорӣ бастанд. Дар соли 1998 бошад, ҳангоми сафари расмии Президенти Тотористон Минтемир
Шаймиев ба Ҷумҳурияти Ӯзбекистон тарафҳо дар бораи
ҳамкории васеи маданӣ, аз ҷумла гузарондани Рӯзҳои
маданияти Тотористон дар Ӯзбекистон ва Рӯзҳои маданияти Ӯзбекистон дар Тотористон аҳд карданд.

Баъд аз ташрифи Президенти
Тотористон ба Самарқанд

Мӯсо Ҷалил (Ҷалилов Мӯсо
Мустафоевич) 15-уми феврали соли 1906 дар деҳаи
Мустафинои вилояти
Оренбург дар оилаи камбағал ба дунё омадааст.
Яке аз асосгузорони театри опера ва балети тотор
мебошад. Дар мадрасаи “Ҳусайния”-и шаҳри Оренбург
таҳсил намуда, соли 1922 ба шаҳри Қазон омадааст. Дар
мактаби коргарони ҷавони тотори ин ҷо таълим гирифта, сипас факултети адабиёти Донишгоҳи давлатии Москваро хатм кардааст.
Муҳаррири маҷаллаи бачагонаи тоторӣ бо номи
“Рафиқони хурд” мебошад, ки дар Москва нашр мешуд.
Солҳои 1939-1941 раиси иттифоқи нависандагони Тотористон буд. Аввалин маҷмӯаи шеърҳо ва достони «Мо
равонем»-и ӯ соли 1925 ба табъ расидааст.
Маҷмӯаи шеърҳои Мӯсо Ҷалил бо номи “Дафтари
Моабит” дар конслагер навишта шудааст. Шеърҳои
давраи ҷангии шоир аз некбинӣ ва боварӣ ба ғалаба саршоранд: «Аз госпитал», «Пеш аз ҳуҷум», «Нома аз хандақ» ва ғайра. Ба воситаи маҳбуси ҳабсхонаи Моабит
— партизани белгиягӣ дафтари шеърҳояшро берун фиристод: «Сурудҳои ман», «Бовар накун», «Пас аз ҷанг»
ва ғайра. Бештар аз сад асари манзуми Мусо Ҷалил, ки
дар ду дафтар навишта шуда буданд ва яке аз онҳоро
аъзои гурӯҳи пинҳонӣ Н. Терегулов ҳифз намудааст, гувоҳи мубориза, азобу машаққат ва мардонагии шоиранд. Мӯсо Ҷалил муаллифи асарҳо, аз қабили маҷмӯаи
шеърҳои “Рафиқон” (1929), достони “Хаткашон” (1940),
либреттоҳои операи “Тилломӯй”, “Элдор” (1941), китоби “Нома аз заминкан” ва ғайра мебошад.

БА ИСТИҚБОЛИ ШОДМОНӢ
Ғусса, акнун рӯзи ту охир шуда,
Тарк кун, қалбам, рав аз ман зудтар.
Ин қадар меҳмон шудӣ, кофӣ бувад,
Меравад ёдам, бияндешам агар.

Моҳи ноябри соли 2019 Президенти Ҷумҳурияти Тотористон Рустам Миннихонов дар чорчӯбаи
ташрифи корӣ ба Самарқанд омада, дар меҳмонхонаи «Registon Plaza» бо фаъолони
ташкилотҳои ҷамоатии тоторҳои Ҷумҳурияти Ӯзбекистон вохӯрд. Дар тадбир, инчунин
ҳокими вилояти Самарқанд Эркинҷон Турдимов иштирок кард.
ва муаррих Шаҳобиддин Мардҷонӣ низ буд.
Тоторҳо ба ҳудуди Ӯзбекистони имрӯза ҳанӯз дар
асрҳои миёна чун тоҷир ё ки тарҷумон бо корвонҳо
омада буданд. Монандии забон, муштаракии дин, имлои умумӣ ба асоси ҳуруфоти арабӣ, донистани расму
одатҳо, тарзи зист низ сабаби ба Осиёи Миёна чун
донишҷӯи мадрасаҳои Бухоро, Самарқанд омадани
тоторҳо шуданд. Афзудани шумораи аҳолии тотортабор дар Ӯзбекистон дар миёнаи солҳои 20-уми асри
гузашта оғоз шуда, дар охири солҳои 70-ум онҳо беш аз
531 ҳазор нафар шуданд. Аз нимаи дуюми солҳои 1980
дар натиҷаи аз Ӯзбекистон кӯч бастани аҳолии тотортабор шумораи онҳо ҳангоми барӯйхатгирии аҳолии
соли 1989 дар Ӯзбекистон 467829 нафарро ташкил кард.
Мутаассифона, ҳоло як гурӯҳи тоторҳои ҷавон
амалан забони тоториро намедонанд, риоя ба расму
оин ва идҳои миллӣ бо исрори волидон аст. Вале сарфи назар аз ин диаспораи тоторҳо дар Ҷумҳурияти
Ӯзбекистон ҳамон калон ва муттаҳид аст.
Иттиҳодияҳои миллию маданӣ барои муттаҳид
кардани диаспораи тоторҳо, ҳифзи анъанаҳои миллӣ
ва расму оинҳо, забони тоторӣ ҳиссаи арзанда мегузорад. Аз ҷумла, марказҳои тотору бошқирдҳо «Умирзая»
(«гули баҳман», «бойчечак»), ки дар Самарқанд фаъолият дорад, яке аз онҳост. Дар ин ҷо рӯзҳои фарҳангии
Ҷумҳурияти Тотористон, идҳои миллии тоторҳо, рӯзи
забони модарӣ, озмуну вохӯриҳои эҷодӣ, фестивал ва
намоишҳои асарҳои рассомони тотор ташкил карда
мешавад. Инчунин, ба таври анъанавӣ рӯзҳои ёдбуди
нависанда, шоир ва арбобҳои маъруфи ҷамъиятӣ чун
Г. Тӯқай, Г. Исҳоқӣ, М. Ҷалил, С. Содиқова, Р. Яхина
ва дигарон баргузор мегарданд.

Тоторҳои маъруф
Дар ҳар як даври таърихи вилояти мо шахсони боистеъдоде фаъолият пеш бурдаанд, ки
бо қисмати аҷиби худ барои ривоҷёбии мамлакатамон саҳми арзанда гузоштаанд. Баъзеи
онҳоро ёдрас мекунем:
Амир Амиров – роҳеро аз ходими оддӣ то
дотсенти кафедраи факултети муҳандисӣ-
технологии Донишкадаи кооперативии Самарқандро тай кард. Вай ҳанӯз ҳангоми таҳсил
дар аспирантура машғули корҳои тадқиқотӣ

Овози
Самаріанд
МУАССИСОН:
Шӯрои намояндагони халқ
ва ҳокимияти вилояти Самарқанд

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

шуда буд. Вай дар давоми фаъолияти педагогии
худ ба ҳазорҳо донишҷӯён асрори фанну ихтисос
омӯзонд, ки ҳоло онҳо дар соҳаҳои гуногун кор
мекунанд.
Сарфи назар аз он ки вай 85-сола шудааст,
ҳамон дар ҷустуҷӯ аст, таҷрибаи пешқадамро меомӯзад. Додарони ӯ Султон ва Мирсай низ барои
инкишофи мамлакатамон ҳиссаи худро гузоштаанд. Султон бисёр сол дар кумитаи шаҳрии ҳизб
мудири шӯъбаи саноат ва нақлиёт буд, Мирсай

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.

Сабантӯй – иди меҳнат
Дар байни тадбирҳое, ки Маркази миллию мадании тотор ва бош
қирдҳои Самарқанд мегузаронад, иди дӯстдоштаи халқи тотор «Сабантӯй» аҳамияти хоса дорад, ки ҳам кӯҳану ҳам ҷавон, иди меҳнат
асту расму оинҳои зебои халқ, суруду рақсҳои онро дар худ муҷассам
мекунад. Номи ид аз калимаҳои туркии сабан – сипор (омоч) ва тӯй пайдо
шудааст. Дар бораи иди кӯҳани Сабантӯй, ки аввал ба муносибати оғози
корҳои баҳории кишоварзӣ дар моҳи апрел, ҳоло бошад, ба муносибати
анҷоми онҳо дар моҳи июн гузаронида мешавад, тадқиқотчии маъруф
Ибни Фадлан ҳанӯз дар соли 921 навишта буд. Вай ба Булгар чун сафири
Бағдод омадааст. Пештар Сабантӯй чун воқеаи калоне баргузор мешуд
ва ба он вақти тӯлонӣ тайёрӣ медиданд. Ҳоло онро ба таври анъанавӣ
дар боғи истироҳати «Ёшлик» («Ҷавонӣ»)-и Самарқанд ҷашн мегиранд.
***
Дар ин ҷашнҳо дар солҳои гуногун сардори садорат роҷеъ ба амалӣ
кардани сиёсати миллӣ дар масъалаҳои дохилии департаменти Президенти Ҷумҳурияти Тотористон Даниил Мустафин, Ҳунарпешаҳои
шоистаи Тотористон Мирзоҳид Сунгатуллин, Карим Сотиев, меҳмонони
тошкандӣ Руслан Гайнанов, Ирина Гимранова, Шерзод Турсунов, Салоҳиддин Орифов, Халил Гасанов, Бобур Юсуфов ва дигарон иштирок
карданд.
Аъзои марказҳои миллӣ-мадании тоторҳо низ дар ҳамаи идҳои
ҷумҳуриятӣ, инчунин тадбирҳои гуногуни маданиву маърифатии
ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятӣ чун Наврӯз, Рӯзи хотира ва қадршиносӣ,
Рӯзи Сарқонуни Ҷумҳурияти Ӯзбекистон иштирок мекунанд.

бошад, дар вазифаи муҳандис ва котиби ташкилоти ҳизбии заводи «Кинап» кор кардааст.
***
Марям Абдураҳмоновна Дюсюмбетова. Дар
солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ капитани хизмати тиббӣ М. Дюсюмбетова ба духтарон сирри
санитарии ҳарбиро меомӯхт. Онҳо аз санҷиши
комиссияи имтиҳонӣ гузашта, ба фронт равона
мешуданд. Барои хизматҳои арзандааш вай бо
орденҳои «Байрақи Сурхи Меҳнат» ва «Барои
озод кардани Белоруссия», инчунин медали
«Ҷасорат» мукофотонида шудааст. Ҳар сол дар
арафаи иди Ғалаба бошад, вай аз Президенти
Белоруссия А. Лукашенко номаи шукрона мегирифт.

Индекси обуна 419
Рақами нашр 250
Адади нашр 3860
Супориши 225
Ба чопаш соати
21.00. 26.3.2021
имзо шуд.


Моҳҳо ту монда андар хонаам,
Будӣ сарду хушк чун сахра ҳамон.
Пахш карда қалби ман, мондӣ ту дер,
Бонӣ кардӣ умрро чун посбон.

-мақолаи
тиҷоратӣ

3-юми октябри соли 2019 Марям Абдураҳмонова 100-сола шуд. Вай то охири умр ба воқеаҳое, ки дар мамлакат ва ҷаҳон рӯй медод, мароқ
зоҳир мекард.
***
Оилаи Минуллинҳоро бисёр самарқандиён
асосан чун духтур мешиносанд. Дар ин ҷо Рустам
ва Эркин асосгузор ҳастанд. Рустам Рашидович
бисёр сол дар техникуми тиббӣ дарс дод. Эркин
Минумин то синни нафақа чун духтури диспансери бемориҳои саратон кор кард. Анфиса ва
Нафиса аз паи онҳо рафтанд.
***
Дар доираҳои спортӣ фамилияи Ахмеровҳоро ҳар як кас медонад.

Рӯзнома дар маркази компутерии «Овози Самарқанд» саҳифабандӣ ва
дар ҶММ «Ношир Люкс» чоп шудааст. Сифати чоп бар ӯҳдаи матбаа аст.
Манзили матбаа: шаҳри Самарқанд, кӯчаи Спитамен, 270.
НИШОНИИ МО:
140100. Шаҳри Самарқанд, кӯчаи У. Турсунов, 80.
Телефонҳо:
Қабулхона: 233-91-71, Ҷонишини сармуҳаррир:
233-91-70, Шӯъбаи реклама ва эълонҳо: 233-91-72.
E-mail: ovozisamarqand@umail.uz.

Худ бипӯшондӣ сияҳҷома ба ман,
Бар рухам овардаӣ ту хушкиро.
Паҳлавонам ғолиб омад сӯи халқ–
Пур бишуд аз нав дилам аз шодиҳо.
Бозгашт ӯ сарфарозу ҳам ҷасур,
Офтоб аз дар даромад гӯиё.
Ғусса андар хештан дар ғусса монд,
Нест дар ин ҷо барои ғусса ҷо.
Шуд фаромӯши ман андӯҳу хаёл,
Ҳам сияҳрӯмолро партофтам.
Дар рухи ман субҳ ёбад инъикос,
Мешавад лабрез шодии дилам.
Боз кардам сӯи он тирезаро,
Дигар имрӯз офтобу рӯз шуд;
Ҳар куҷо озодиву хурсандиҳо,
Ин ҳама овардаӣ, ҷоно, ту худ.
Хонаам имрӯз аз гулҳо пур аст,
Бахту шодӣ! Марҳамат, боло гузар!
Дафъ шав, эй ғусса, ин ҷо тарк кун,
Нест бар ту ҷой, рав ту тезтар.
Тарҷимаи Фозил ШУКУРӢ

Шавкат, ки мураббии футбол буд, дар таълими футболбозони касбӣ ҳиссаи арзанда гузошт.
Онҳо на танҳо дар сафи клубу дастаи футболи
Ӯзбекистон, балки дигар мамлакатҳо низ баромад мекунанд. Зери роҳбарии вай дастаи «Динамо»-и Самарқанд муваффақиятҳои назаррасро
соҳиб шуд.
Ҳамаи онҳоро як-як навиштан ғайриимкон
аст. Тоторҳо дар соҳаҳои гуногун кор мекунанд.
Ӯзбекистон барои онҳо Ватани дуюм шудааст.
Мувофиқи маълумотҳо ҳоло дар дунё 10 миллион тоторҳо ҳастанд, ки нисфи онҳо дар Россия
зиндагӣ мекунанд. Бояд гуфт, ки диаспораи
тоторҳои Ӯзбекистон дар дунё яке аз сершуморатарин аст.

Муҳаррири навбатдор
Бахтиёр ҶУМЪАЕВ

Масъули саҳифа Т. АЗИМЗОДА

Рустам Миннихонов ба ҳозирон барои эътибори
калоне, ки ба ҳифзи оинҳои миллӣ, анъанаҳо, таърихи халқи худ ва забони модарӣ медиҳанд, арзи
сипос кард. Вай, инчунин дар бораи ҳаёти ҷамъиятӣ
ва сиёсии Тотористон, вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии
он маълумоти мухтасар дода, роҷеъ ба ҳамкории
Ӯзбекистону Тотористон дар соҳаи сайёҳиву таълим
ҳарф зад ва изҳори боварӣ намуд, ки ба ин масъалаҳо
диққати кофӣ дода мешавад. Чунки халқҳои моро на
танҳо монандии забон, дин, арзишҳои оилавӣ, балки
анъанаҳои кулинарӣ низ наздик мекунад. Таърихи
халқи тоторро бо Ӯзбекистони офтобрӯя риштаҳои
ногусастание мепайвандад.
Аз сабаби интенсификатсияи бисёрсоҳавии байни
Ӯзбекистон ва Федератсияи Россия робитаҳои маданӣ
байни минтақаҳои ду мамлакат хеле инкишоф ёфтанд. Дар шаҳрҳои Ӯзбекистон, аз ҷумла Самарқанд
баромади дастаи ҳунарии рақси «Қозон» бо муваффақият гузашт, дар шаҳри Қозон бошад, дар доираи
Анҷумани умумиҷаҳонии конгресси тоторҳо намоиши асарҳои рассоми самарқандӣ Тоҳир Шарифов
баргузор гардид.
Сипас, Рустам Минниханов қайд кард, ки институти энсиклопедияи тоторҳо ва минтақашиносии
Академияи илмҳои Тотористон ба чоп тайёр кардани
маълумотномаи «Тоторҳои Ӯзбекистон»-ро оғоз кард.
Вай, инчунин гуфт, ки ин вохӯрӣ беҳуда дар Самарқанди маъруф, маркази тамаддуни ҷаҳон гузаронида
намешавад. Дар асри XIX дар ин ҷо А. Курсавӣ, Г. Курсавӣ, Утиз-Имянӣ ва бисёр олим ва диншиносони
дигари тотор таълим гирифтаанд. Дар байни онҳо
маорифпарвари бузурги тотор, файласуф, қомусшинос
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