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Устодони гиромиқадр ва шогир-
дони азиз! 

Имрӯз, яъне баъди ба даст овар-
дани Истиқлолияти давлатӣ ҳукумати 
кишвар ба таъриху фарҳанг ва ҷашну ма-
росимҳои мардумӣ диққати ҷиддӣ дода, 
барои эҳёи арзишҳои миллӣ ҳамаҷониба 
талош менамояд. Бояд гуфт, ки дар қато-
ри ҷашнҳои миллию мардумӣ ва аҷдо-
дии гузаштагонамон таҷлили ҷашни На-
врӯзи оламафрӯз аҳамияти хоса дошта, 
миёни мардуми олам ва аз ҷумла тоҷи-
кон аз мақоми барҷаста бархӯрдор аст. 

Наврӯз ба маънои рӯзи нав ва рӯзи 
баробар шудани шабу рӯз дар баҳор 
аст.  Рӯзи байналмилалии Наврӯз ҳамчун 
аввалин рӯзи баҳор яке аз бузургтарин 
ҷашнҳоест, ки соле як маротиба дар паҳ-
нои ҷаҳон, аз Балкан дар Аврупо, то ба 
Чини ғарбӣ таҷлил мегардад.  Бо омада-
ни баҳор ва оғози гармӣ пас аз рафтани 
сардиҳои зимистон, табиат зинда шуда, 
дубора худро ороиш медиҳад. Наврӯз 
ин таҷассуми эҳёи табиат, тантанаи ҳаёт, 
умед ба зиндагӣ ва ҳосили фаровони сол 
аст.

Тибқи суннати ниёгон, мардуми 
мо пеш аз фарорасии Наврӯз хонаву ко-
шонаи худро тоза намуда, барои пухта-
ни таомҳо ва шириниҳои хоси наврӯзӣ 
омода мешаванд. Дар рӯзҳои Наврӯз ба 
дидори якдигар рафтан ва ҳамдигарро 
табрик гуфтан басо гуворост. Ин иди дӯст-
доштанӣ асрҳо боз на танҳо барои мо, 
балки барои дигар миллатҳо низ хушию 
шодбошӣ ва шукуфоию зебоӣ оварда, 
оғози мавсими кишту кор ва эҳёи табиат 
дониста мешавад.

Имрӯзҳо ин ҷашни куҳан ҳамчун 
рамзи зиндашавии муҳит, ягонагии ин-
сону кайҳон, қосиди таҳаммулпазирӣ, 
дӯстӣ, муносибати хайрхоҳона миёни 
қавму миллатҳои гуногун, аз ҷониби би-
сёре аз миллатҳои олам таҷлил мегар-
дад.

Наврӯз чун таҷассумгари ваҳдати 
инсону табиат ба раванди таҳкими ит-
тиҳоду дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмии байни 
миллатҳову кишварҳо мусоидат меку-

над. Соли 2009 бо ташаббуси Тоҷикистон 
ин ид ба феҳристи мероси фарҳангии 
ғайримоддии башарият дар ЮНЕСКО 
ворид гардид. Бо назардошти он, ки фал-
сафаи Наврӯз инсониятро ба некию хайр-
хохӣ, хидмати созанда, таҳаммулпазирӣ 
ва якдигарфаҳмӣ фаро мехонад, 23-уми 
феврали соли 2010 бо ташаббуси Тоҷи-
кистон, Афғонистон, Эрон, Қазоқистон. 
Қирғизистон, Туркменистон, Озарбой-
ҷон, Ҳиндустон, Туркия, Македония ва 
Албания Маҷмаи умумии СММ 21-уми 
мартро Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз эълон кард. 
Ба ин тартиб, шуруъ аз соли 2011 иди 
байналмилалии Наврӯз ҳамасола дар 
саросари ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад.

Аз таърихи ҷашни Наврӯз роҷеъ 
ба таърихи пайдоишу баргузории ин 
ҷашни куҳанбунёд дар сарчашмаҳои 
таърихию адабӣ ва бадеӣ маълумоти 
зиёд зикр гаштааст, ки донишмандони 
тоҷику эронӣ ва хориҷӣ дар асоси онҳо 
мақолаҳову рисолаҳои арзишманд таъ-
лиф намудаанд. Маълумоти мустақим ва 
пурмаъно дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, 
«Наврӯзнома»-и Умари Хайём, «Осор-
ул-боқия» ва «Ат-тафҳим»-и Абурайҳони 
Берунӣ, «Зайн-ул-ахбор»-и Абулсаиди 
Гардезӣ, «Ал-маҳосин-вал-аздод»-и Ки-
сравӣ ва чанде дигар метавон пайдо 
кард, ки ба иттифоқ Ҷамшеди Пешдоди-
ро бунёдгузори ҷашни Наврӯз хондаанд. 
Аксарияти сарчашмаҳои таърихӣ ба он 
далолат мекунанд, ки Наврӯз дар дав-
раи салтанати Пешдодиён дар замони 
ҳукмронии Шоҳ Ҷамшед пайдо шудааст. 
Агар ба таърих назар афканем, мебинем, 
ки давраи салтанати Шоҳ Ҷамшед дав-
раи адлу инсоф аст.

Наврӯз ҳамчунин дар тасаввур ва 
оини миллати қадимаи мо ва умуман 
нажоди ориёӣ иди пирӯзии нур бар зул-
мот ва тантанаи некӣ бар бадӣ аст. Дар 
гузашта анъанае ҷорӣ буд, ки то фарора-
сии ҷашни Наврӯз бояд аксари зироатҳои 
ғалладонагӣ неш зада, аз нумуву сабзи-
ши тозаи хеш дарак медоданд ва оҳиста-
оҳиста дар тӯли қарнҳо гандум ҳамчун 
зироати асосии донагӣ ва ғизои аввалини 
одамӣ мавқеи болотар касб карда, ба як 
рамзи асосии истиқболи Наврӯз табдил 
ёфт. Имрӯз ҳам майсаи навхези гандум 
дар ҷашни Наврӯзӣ мавқеи асосӣ дошта, 
суманакпазӣ яке аз анъанаҳои маъмулта-
рини ин иди хуҷаста маҳсуб меёбад.

Бояд гуфт, ки имрӯзҳо роҳбарияти 
давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии тозаи-
стиқлоламон бо мақсади боз ҳам беҳтар 
гаштани  мазмуну  мундариҷаи ҷашни  
Наврӯз, эҳёи суннатҳои қадимии мар-
думи тоҷик пайваста ғамхориҳои  зиёд  
зоҳир менамоянд. 

Чӣ гунае, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,  Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон қайд кардаанд: “Нав-
рӯз на танҳо оғози кори марди деҳқон, 
балки шуруъ гардидани ҳама гуна та-
шаббусҳои созанда ба хотири боз ҳам 
ободу пешрафта гардонидани сарза-
мини аҷдодӣ, тозаву озода намудани 
манзили зист, сарсабзу гулпӯш кардани 
хиёбону майдонҳо дар тамоми қа-
ламрави кишвар, аз ҷумла пойтахти он 
мебошад”.      

Наврӯзи имсола дар шароите ис-
тиқбол гирифта мешавад, ки мардуми 
сарбаланди кишвари офтобиамон маъ-
ракаи муҳимми сиёсӣ, яъне Интихобо-
ти вакилон ба Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро 
дар фазои ваҳдату ягонагӣ ва бо як руҳи-
яи баланди сиёсӣ паси сар намуда, баҳри 
боз ҳам ободу зебо намудани кишвари 
азизи худ  дар тамоми соҳањои ҳаёт сар-
баландона меҳнат намуда истодаанд. 
Бо ҳисси баланди қаноатмандӣ метавон 
гуфт, ки ин рӯҳияи созандагӣ дар дониш-
гоҳи мо низ ҳукмравоӣ дошта, устодону 
донишҷӯён ва кормандони таълимгоҳ 
баҳри бо нишондиҳандаҳои баланд 
ҷамъбаст намудани соли таҳсил аз тамо-
ми воситаю имкониятҳои мавҷуда пурса-
мар истифода мебаранд. Агар ба давраи 
начандон дур, яъне аз Наврӯзи гузашта 
то Наврӯзи имсола назар андозем, як қа-
тор навгониҳое пеши назар меоянд, ки 
маҳз дар ҳамин муддати кӯтоҳ ба ҳаёти 
таълимию илмии донишгоҳ ворид гашта, 
ба имкониятҳои мавҷудаи кору таҳсил 
имкониятҳои нав зам намуданд. Ба ин, 
гузаштан аз аккредитатсияи байналми-
лалӣ, раванди муваффақонаи ислоҳоти 
таҳсилоти олии тиббӣ, сохтмони босуръ-
ати бинои нави таълимӣ дар Қарияи 
боло, барқарор гаштани ҳамкориҳои му-
тақобила бо як қатор муассисаҳои таъли-
ми олии тиббии хориҷӣ ва ғайраҳо мисол 
шуда метавонанд.      

Дар ин рӯзи хуҷаста бо ифтихори 
баланд гуфта метавонам, ки аҳли устодо-
ну донишҷӯёни мо сессияи зимистонаи 
имсоларо бо натиҷаҳои назаррас ҷамъ-
баст намуданд. Акнун бошад, дар назди 
ҳар як омӯзгор ва толибилми донишгоҳ 
вазифаҳои наву муҳимме дар пеш аст, ки 
ҳамаи он ба ҷамъбасти бомуваффаққия-
ти соли таҳсили ҷорӣ нигаронида шуда-
аст.

Аз фурсат истифода бурда, ҳамаи 
шумо устодони гиромиқадр ва шогирдо-
ни азизро ба фарорасии Наврӯзи хуҷаста-
пай аз самими қалб табрику муборакбод 
намуда, ба шумо рӯзгори хушу осуда, 
сарсабзиҳои ҳаёт ва дар фатҳи қулаҳои 
нави илм комёбиҳои беназир орзу ме-
намоям.

Наврӯзи  хуҷастапай муборак,   
устодон ва  шогирдони  азиз!

Иди Наврўз омаду олам мунаввар мешавад,
Зиннати рўи замин аз сабзаи тар мешавад.
Иди Наврўз омаду олам мунаввар мешавад,
Зиннати рўи замин аз сабзаи тар мешавад.

ТАБРИКОТИ 
 ректори  ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, д.и.т., 
профессор М.Қ.Гулзода бахшида ба Иди Наврӯз
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ТАНТАНАҲО БАХШИДА БА РӮЗИ МОДАРОН
Эҳтироми модар ва қа-

дрдонии бонувон қар-
зи ҳар як инсони бо-

нангу номус аст. Зан-модар 
рамзи баҳори пурнакҳат ва 
сабзу хуррам мебошад. Мо-

дар нахустмураббии баша-
рият ба шумор рафта, тар-
бияи инсоният аз домони 
поки ӯ сарчашма мегирад.

Хушбахтона, бо таша-
ббуси Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти ҶТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
имрӯзҳо мақому мартабаи 
занон дар ҷомеа беш аз пеш 
баланд бардошта шуда, ба-

робарҳуқуқии комили за-
нону мардон дар кишвар 
ҳукмфармост. Ва дар тамо-
ми вазорату идораҳо, таш-
килоту корхонаҳо ин баро-
барҳуқуқӣ бараъло ба чашм 

фанҳои химия, математика, 
физика, информатика ва 
биология иштирок намуда, 
соҳиби ҷойҳои якум, дуюм 
ва сеюм гардиданд.

Дар Олимпиадаи мазкур 
донишҷӯёнро аз Раёсати 
донишгоҳ муовини ректор 
оид ба таълим, д.и.т., про-
фессор Ибодзода С.Т. ва му-
дирони кафедраҳои фанҳои 
зикргардида, ҳамчунин 
омӯзгорони фанни таълимӣ 
роҳбарӣ намуданд.

Барои шаффоф ва дар 
сатҳи баланд баргузор гар-
дидани Олимпиада ҳайати 
ҳакамон аз ҳисоби оли-
мони Академияи илмҳои 

мерасад.
Имрӯзҳо хизмати 

зан-модар дар тамоми 
самтҳои фаъолият назаррас 
аст. Мавқеи зани тоҷик дар 
тамоми корҳои давлатию 
ҷамъиятӣ ба таври мусбат 
арзёбӣ мешавад.

Ба муносибати таҷлили 
“Рӯзи Модар” ва ба хоти-
ри эҳтирому гиромидошти 
модарон ва бонувон, санаи 
06.03.2020 дар толори “Си-
но”-и МДТ “ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино” ҷамъо-
мади идонаи фарҳангие бо 
иштироки Вазири тандуру-
стӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳо-
лии Ҷ.Т.- Олимзода Насим 
Хоҷа, Ректори ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино-Гулзода 
М.Қ., кормандони Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва МДТ “ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино” 
баргузор гардид.

Чорабинӣ бо сухани 
табрикотии Вазири танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
Ҷ.Т.-Олимзода Насим Хоҷа 
оғоз гардид. Насим Хоҷа дар 
рафти суханронии худ оид 
аз дастовардҳои назарраси 
бонувони кишвар, ба хусус 
кормандони соҳаи тиб ёдо-
варӣ карда, таъкид сохтанд, 
ки занон чароғи хонадон ва 
пешбарандаи хиради инсо-
нианд. Арҷ гузоштан ба са-
доқату вафодории модарон 
қарзи ҳар як фард ба ҳисоб 
меравад. Дар интиҳои су-
ханрониаш Олимзода Н.Х. 
тамоми занони толор ва дар 
симои онҳо кулли модаро-
ну бонувони кишварро ба 
муносибати ҷашнашон му-
боракбодӣ намуда, нафар 
кормандони собиқадори Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолии ҶТ ва 
МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
Сино”-ро бо туҳфаҳои хо-
тиравии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Президенти 
ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон сарфароз гардонид.

Сипас, баҳри болида-
созии хотираи аҳли толор, 
ба хусус бонувон дастагу-
ли омода намудаи шуъбаи 
фарҳанг ва дастаи ҳунарии 
“Шифо”-и донишгоҳ, ки аз 
суруду таронаҳои марғуб ва 

рақсҳои ҷаззоб иборат буд, 
давоми як соат танинандоз 
шуд ва боиси хуш пази-
руфтани ҳозирин гардид. 
Ба хусус, сурудҳои “Аллаи 
модар” ва “Шукри обат”-и 
аз ҷониби донишҷӯдухта-
ри ҳинду – Гифти Селвираҷ 
сароида шуданд, ба аҳли то-
лор хуш омад.

Пирӯзӣ дар Олимпиада
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъ-
сис дода шуда буд, ки онҳо 
ба сатҳи донишандӯзӣ ва 
иҷрои корҳои амалии до-
вталабон баҳогузорӣ наму-
данд.

Дар натиҷаи баргузории 
шаффофи Олимпиада ба 
баҳогузории одилонаи ҳай-
ати ҳакамон донишҷӯи кур-
си 2-юми факултети тиббӣ 
Аҳрор Исмоилӣ аз фанни 
химия ва донишҷӯи курси 
1-уми факултети тиббӣ Те-
миров Самандар Нуралие-
вич аз фанни математика 
сазовори ҷойи якум гарди-
данд. Ҳамзамон донишҷӯи 
курси 2-юми факултети 

тиббӣ Садриддинов Нурид-
дин Файзиддинович аз фан-
ни биология сазовори ҷойи 
дуюм ва донишҷӯи курси 
1-уми факултети тиббӣ 
Азизов Ҳушанг Маҳмудшо-
евич аз фанни физика сазо-
вори ҷойи сеюм гардиданд.

Ғолибони ҷойи якуми 
Олимпиада бо «Ҷоми Ака-
демияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва Дипломи 
дараҷаи якум, ғолибони 
ҷойҳои дуюм ва сеюм бо ди-
пломҳои дараҷаи 2-юм ва 
3-юм сарфароз гардонида 
шудаанд.

Муовинати таълим

12-13 марти соли ҷорӣ 
5 нафар донишҷӯёни до-
нишгоҳ дар Олимпиадаи 
донишҷӯёни муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии 
ҷумҳурӣ барои дарёфти 
“Ҷоми Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 
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Дар кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетика дар 
гурӯҳҳои кураторӣ, мутолиаи китобҳои бадеиро ба роҳ мондаанд. 
Бо ин мақсад куратори  гурӯҳи 48, курси 1-уми факултети тиб-
бӣ Бурҳонова З.У. дар ҳамкорӣ бо китобхонаи донишгоҳӣ ба до-
нишҷӯён мутолиаи беҳтарин асарҳои классикони  тоҷикро тавсия 
намуд, ки  дар ҷараёни дарсҳои тарбиявӣ  аз рӯи онҳо суҳбат гуза-
ронида мешавад. 

Бо ин мақсад дар навбати аввал донишҷӯёни гурӯҳ китоби 
“Дурдонаҳои  наср”, ҷилди 3, шеъру  ғазалиёти З.М.Восифӣ ва  Ка-
моли Хуҷандӣ, рубоиёти Умари Хайём, асари безаволи А.Фирдавсӣ 
“Шоҳнома” ва китоби Асосогузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти муҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон “Зиндагӣ аз модар сар мешавад”-ро  мутолиа на-
муда, аз ин асарҳои безавол ба худ  андарзҳои зиёде бардоштанд.

Дар дарсҳо ҳини  шиносоӣ ва мутолиаи ин  асарҳо аксарияти 
донишҷӯён аз осори ин бузургони хирад баҳраҳо бардошта, дар бо-
раи ин шахсони бузург  маълумотҳои зиёде  ба даст оварданд.

З.У.Бурҳонова, муовини декани факултети тиббӣ

Наврӯз - ҷашни оғози соли
 нави миллии тоҷикон

Наврӯз, яъне рӯзи нав, ҷаш-
ни оғози соли нав аст, ки 
мардумони эронитабор аз 

дер боз дар рӯзи баробар шудани 
шабу рӯз дар баҳор баргузор ме-
кунанд

Наврӯз яке аз куҳантарин 
ҷашнҳои оғози соли нав дар ҷаҳон 
аст. Ин ҷашн аз тамаддуни Шу-
меру Бобил рӯида, дар бистари 
фарҳанги эронӣ болиш ёфтааст. 
Эрониёни бостонро бовар бар ин 
буд, ки дар ин рӯз Аҳурамаздо 
Зардуштро ба паёмбарӣ баргузи-
да ва Таҳмурас бар девҳо пирӯз 
шуда ва Ҷамшед бар тахи шоҳан-
шаҳӣ нишаста ва Гуштоспу Като-
юну Ҷомосп ба дини маздаяснӣ, 
яъне зардуштӣ, гаравидаанд.

Наврӯз дар замони под-
шоҳии Ҳахоманишиён (садаҳои 
VI — IV пеш аз милод), Ашкониён 
(садаҳои III пеш аз милод — III ми-
лодӣ) ва Сосониён (садаҳои III — 
VII милодӣ) ҷашни оғози расмии 
солшуморӣ буд.

гирифт, Наврӯз низ иди соли нави 
мусулмонӣ шумурда шудаву ҷашн 
гирифтанашро маҳдуд кардан ги-
рифтанд. Вале чунон, ки манобеъ 
нишон медиҳанд, мардум бархи-
лофи ин маҳдудиятҳо Наврӯзро 
бо расму ойинҳояш ҷашн меги-
рифтааст. Аммо ин маҳдудиятҳо 
аз як сӯ ва ҷорӣ шудани солшумо-
рии милодӣ дар Тоҷикистон аз ди-
гар сӯ кам-кам ҷойгоҳи Наврӯзро 
дар ҷомеъа камранг кард.

Пажӯҳишгарону рӯзнома-
нигорону адибону шоирон дар 
солҳои 1950 — 1960 бисёр мақо-
лаву шеърҳо дар бораи Нав-
рӯз навиштаву ҷойгоҳашро дар 
ториху фарҳанги тоҷикон бо-
зтоб додаанд. Аз ҳамин солҳои 
1960-ум ҷашн гирифтани Наврӯз 
дар донишгоҳҳо оғоз шуд. Вале 
пажӯҳишгарон гуфтаанд, ки дар 
солҳои 1970-ум ҷашни Наврӯз дар 
миёни мардум чунон ранг бохта, 
ки рӯшанфикрон барои эҳёи он 
даст ба кор шудаанд. Ин кӯшишу 

менигорад, ки «нахустин рӯз аст 
аз Фарвардинмоҳ ва аз ин ҷиҳат 
рӯзи нав карданд, зеро ки ни-
шонии соли нав аст». Вай ҳамчу-
нин овардааст, ки «чун Ҷамшед 
ба подшоҳӣ расид, динҳо аз нав 
кард ва ин кори хеле бузург ба на-
зар омад ва он рӯзро, ки рӯзи тоза 
буд, Ҷамшед ид гирифтӣ, агарчи 
пеш аз он ҳам Наврӯз бузургу му-
аззам буд».

Дар даврони Салҷуқиён, ба 
дастури Ҷалолиддин Маликшоҳ 
шуморе аз ситорашиносон, аз 
ҷумла ҳаким Умари Хайём, солшу-
мории хуршедиро дақиқ карданд 
ва Наврӯзро дар нахустин рӯзи 
баҳор, расидани Хуршед ба бурҷи 
Ҳамал, қарор доданд ва ҷойгоҳи 
онро собит карданд. Ин солшу-
морӣ, ки ба «Тақвими Ҷалолӣ» 
маъруф шуд, бо андаке ислоҳ ҳа-
макнун солшумории расмии Эрон 
ва Афғонистон аст.

Ҳаким Умари Хайём дар ин 
бора дар рисолааш «Наврӯзно-

Тут  дарахти бисёрсола аз 
гурӯҳи оилаи тутҳо  - Moraceae 
ба ҳисоб меравад. Аз рӯи на-
виштаҳои Абӯалӣ ибни Сино, тути 
ширин миҷози гарму намнок ва 
тути турш бошад хунуку намнок 
дорад. Аз навиштаҳои олим Му-
хаммад Хусейн Шерозӣ «тут хуни 
хубро ба амал меорад», қабзият, 
басташваҳоро мекушояд, норасо-
гӣ ва вайроншавии ҷигар, испур-
чро ислоҳ намуда, ба ҷисми инсон 
тасҳеҳӣ меорад, пешобро ронда 
организмро мулоим мекунад».

Дар ҷаҳон қариб 24 намуди 
тут мерӯяд. Асосан дарахти тут 
дар Осиёи шарқӣ ва шарқӣ-ҷа-
нубӣ, Аврупои ҷанубӣ, Америкаи 
ҷанубӣ, Ҳиндустон ва Эрон беш-
тар дида мешавад. Дар осиёи Ми-
ёна, инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон тутро аз давраҳои қадим 
мекориданд.

Дар ҷумҳуриамон бештар на-
муди тути сафед, тути сиёҳ ва сурх 
(шоҳтут)  вомехӯрад.

Таркиби кимиёвии он:  ме-
ваи тути сафед аз қанд (глюкоза, 
фруктоза, сахароза), кислотаи 
органикӣ, флавоноидҳо, каме 
равғанҳои эфирӣ то 2,4%,   глико-
зидҳо 0,7%, инчунин   витамини С, 
каротин, витамини гурӯҳи  В ибо-
рат аст.

Таркиби меваҳои тут инчу-
нин аминокислотаҳо ба монанди 
аланин, валин,  гликогол, лейтсин, 
фенилаланин, аргинин дорад. Дар 
барги тути сиёҳ флавоноидҳо  - 
1,3%,  глюкозидҳо — 0,8%,   кисло-
таи органикӣ — 2,21-6,37%,   кар-
богидратҳо  - 15%  ва витамини  С 
то  620 мг% мавҷуд аст.

Дар баргҳои тути сафед бо-
шад,   моддаҳои даббоғӣ (3,2-3,7 
%), флавоноидҳо (до 1 %), ку-
маринҳо, кислотаи органикӣ, 
равғанҳои эфирӣ  (0,03-0,04), сте-
ринҳо (β-ситостерин, капестерин) 
зоҳир гардидаанд.  Аз суммаи 
флавоноидҳо  рутин,  гиперазид и 
кверсетин, аз кумаринҳо бошад – 
остхол ҷудо кардаанд.

талошҳо натиҷа дод ва нахустин 
бор дар соли 1980 ҷашни Нав-
рӯзро дар шаҳри Қӯрғонтеппа бо 
барномаву базм баргузор кар-
данд.

Ду сол пас чунин барномаҳо 
дар дигар ноҳияҳо ва шаҳри Ду-
шанбе низ баргузор шуд. Дар по-
ёни соли 1987 Кумитаи марказии 
Ҳизби коммунисти Тоҷикистон бо 
қароре ҷашн гирифтани Наврӯзро 
дар кишвар раво кард. Бад-ин сон, 
ҳарчанд ҳукумати шуравӣ дар 
оғоз Наврӯзро ҷашни динӣ ме-
шумурдаву баргузор карданашро 
иҷоза намедод, вале чун мардум 
онро ҳамеша баргузор мекард, 
давлат низ онро қонунан расмӣ 
кард.Чаро Наврӯзро дар рӯзи эъ-
тидоли баҳорӣ ҷашн мегиранд?

Наврӯз аз он рӯ дар рӯзи 
эътидоли баҳорӣ ҷашн гирифта 
мешавад, ки аз рӯи солшумории 
хуршедӣ дар ин рӯз дар нимкураи 
шимолии Замин баҳор оғоз меё-
бад ва сол нав мешавад.

Солшумории хуршедӣ дар 
миёни мардумони эронитабор аз 
ду — се ҳазор сол пеш корбурд 
дорад ва бино бар он, соли нав 
дар замони баробар шудани шабу 
рӯз оғоз мешавад ки ба 20 — 21 
март рост меояд.

Абурайҳони Берунӣ дар 
китоби «Осор-ул-боқия» аз Алӣ 
ибни Яҳё гуфта, ки «Рӯзи Наврӯз 
ягона рӯзест, ки тағйирнопазир 
аст» ва дар китобаш «Ат-Тафҳим» 

ма» гуфта, ки «Аммо сабаби ниҳо-
дани Наврӯз он будааст, ки чун 
бидонистанд, ки Офтобро ду давр 
бувад. Яке он ки ҳар сесаду шасту 
панҷ рӯзу рубъе аз шабонарӯз ба 
аввали дақиқаи ҳамал боз ояд 
ба ҳамон вақту рӯз, ки рафта буд, 
бад-ин дақиқа натавонад омадан. 
Ва чун Ҷамшед он рӯзро дарёфт 
«Наврӯз» ном ниҳод ва ҷашн ойин 
овард. Ва пас аз он подшоҳон ва 
дигар мардумон бад-ӯ иқтидо 
карданд».

Дар гузашта замони фаро 
расидани Наврӯзро ахтарбинон 
дақиқ мекарданд. Акнун оғози 
солро ахтаршиносон баровард 
мекунанд ки лаҳзаи фаро расида-
ни Соли наву Наврӯзро бо диққати 
кайҳоншиносӣ то як сония таъйин 
мекунанд.

Дар гузашта Наврӯзро дувоз-
даҳ рӯз ҷашн мегирифтаанд. Дар 
панҷ рӯзи нахуст Наврӯзро бо хо-
навода ҷашн мегирифтаанд ва си-
пас аз хешону пайвандону дӯстон 
дидорбинӣ мекардаанд. Нӯҳум 
рӯз Наврӯзи Шаҳриёрон будааст. 
Сездаҳум рӯзро мардум аз деҳаву 
шаҳрҳо ба берун мерафтаву ҷашн 
мегирифтаанд. Ин ойин ҳануз ҳам 
дар Эрон бар по мешавад ва онро 
«сездаҳбадар» мегӯянд. 

Н.Ф. Ниёзова, 
мудири кафедра,

М.У. Юлдошева устоди 
кафедраи эндокринология

Наврӯз ҳамчунин ҷашни оғо-
зи соли нав дар Суғд ва Хоразм 
буд ва Навсард номида мешуда, 
ки маънояш «Навсол» аст.

Дар даврони исломӣ низ бо 
рӯи кор омадани дудмонҳои эро-
нии Тоҳириён, Саффориён, Сомо-
ниён ва Оли Буя ҷашни Наврӯз 
беш аз пеш густариш ёфт ва бо 
гузашти 1300 сол яке аз намодҳои 
аслии ҳувияти торихиву фарҳан-
гии тамаддуни Эронзамин шуд.

Наврӯз дар замони ҳуку-
матҳои туркии Ғазнавиён, Қарохо-
ниён, Салҷуқиён ва Хоразмшоҳи-
ён ва муғулии Қарахитоиён, 
Чағатоиён, Темуриён, Шибониён, 
Аштархониён ва Манғитиён бар 
сарзамини тоҷикон низ ҷашн ги-
рифта мешуд, ҳарчанд гоҳе фар-
монравоёни бегона кӯшиш ҳам 
мекардаанд, ки мардумро аз 
ҷашн гирифтанаш боз доранд. 
Аммо аз он ҷое, ки Наврӯз оғози 
солшумории расмӣ ва молиётӣ 
низ буд, натавонистанд онро ре-
шакан кунанд. Бино ба додаҳои 
торихпажӯҳишон, Наврӯз дар 
садаи XIX ва оғози садаи XX дар 
саросари Осиёи Марказӣ ҷашн ги-
рифта мешуд.

Пас аз Инқилоби Бухоро дар 
соли 1920 низ Наврӯз ҳамчунон 
бо суннатҳои мардумиаш ҷашн 
гирифта мешуд. Вале аз солҳои 
1930-ум, ки ҳукумати шуравӣ 
динситезиро пеша карду расму 
ойинҳои диниро маҳдуд кардан 

Тут  ва хосиятҳои шифоии он 

Истифодабарии тути сурх 
(шоҳтут) ва тути сафед дар тиб-
би қадим ва муосир.  Меваҳои на-
муди гуногуни тут барои беҳтар 
намудани ҳазми хӯрок ва кори 
рагҳои хунгард истифода бурда 
мешавад. Меваҳои шоҳтутро дар 
намуди тару тоза  ва коркард шуда 
дар тибби халқии Тоҷикистон  ба-
рои баланд кардани масуният ва 
беҳтар кардани раванди ҳазми 
хӯрок тавсия намудан мумкин аст.  

Дар намуди маводи табобатӣ 
инчунин барг ва решаи ҳама гуна 
тутҳо истифода мешаванд. Бар-
гҳои тару тозаи тутро барои му-
олиҷаи захмҳои пӯст, махмалак, 
дерматит, хоришак, крапивница 
тавсия мнамоянд.

Барги тут барои муолиҷаи 
бемории диабети қанд, бемории 
гипертонӣ, баъзе  бемориҳои руҳӣ 
тавсия шуда, чой аз барги тути 
сафед ҳангоми авитаминоз, кам-
хунӣ, хастагӣ, диабети қанд тав-
сия мешавад. 

Меваҳои тару тозаи тут хуно-
фариро фаъол  менамояд, ҳангоми 
камхунӣ, ки бо гастрит вобастагӣ 
дорад, инчунин барои мӯътадил 
шудани мубодилаи моддаҳо фои-
дабахш аст.  Меваҳои тутро ҳанго-
ми зардча, дисбактериоз, энтерит, 
панкреатит, миокардит, нуқсони 
дил истифода бурдан мумукин 
аст.

Решаи дарахти тутро дар на-
муди ҷӯшоба ҳангоми сихзании 
рӯдаҳо чун маводи исҳоловар, зид-
дисулфа ва балғамронанда тав-
сия мекунанд. Ҳангоми бемории 
гипертонӣ, бронхит, диққи нафас 
таъсирбахш аст.

Решаи танаи дарахти тут 
барои таҷдиди захм, ҳангоми бе-
мориҳои дилу рагҳо тавсия меша-
ванд. Аз хокаи барги хушконида 
дар асоси равғани маска марҳам 
тайёр менамоянд, ки ҳангоми бе-
мории сил, экзема, псориаз, дер-
матити аллергӣ ба пӯст ноҳиявӣ 
мемоланд.

Кафедраи фармакология

ДОНИШҶУЁН ОСОРИ БАДЕӢ 
МУТОЛИА МЕНАМОЯНД
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ОЙИНҲОИ НАВРӮЗӢ
Шашка яке аз бозиҳои 

қадимаи ҷаҳон ба ҳисоб ме-
равад. Мувофиқи маълумотҳо 
ҳанӯз дар аҳди қадим фиръав-
нҳои Миср бо ин намуди бозӣ 
машғул будаанд. Ба пиндори 
мисриҳои қадим ин намуди 
бозиро худое бо номи Тот, ки 
онро парастиш мекарданд, 
ба вуҷуд овардааст. Юнониҳо 
бошанд, ба ин ақида зид ба-
ромада, тавлидгари ин бозиро 
ба худои Гермес нисбат ме-
диҳанд, ки тоҷирону дуздонро 
ҳимоя мекард. Ҳамчунин, асо-
тире вуҷуд дорад, ки шашкаро 
ҷанговар Паламеди юнонӣ ба 
вуҷуд овардааст, ки ҳангоми 
муҳосираи шаҳри машҳури 
Троя ширкат дошт. Доир ба 
маъруфияти ин намуди бозӣ 
дар Руси қадим ҳам, бозёф-
ти бостоншиносон гувоҳӣ ме-
диҳад. Дар қабатҳои ба асри 
10 тааллуқ дошта, шашкаҳое 
ёфт гардид, ки аз санг, қаҳрабо 
ва гил омода шудаанд. Чунин 
ҳисобида мешавад, ки ба Руси 
қадим бозии шашка тавассу-
ти викингҳо ворид гардидааст. 
Зеро монанд ба шашкаҳои ба 
ин давра мансуб, дар ҳудудҳои 
Шветсия, Норвегия, Дания ва 
Исландия низ ёфт гардид. Бо 

шашка бозӣ карда тавонистан 
дар Аврупои асримиёнагӣ, яке 
аз накӯкориҳои ритсарҳо (ун-
вони дворянӣ дар ин минтақаи 
олам) маҳсуб меёфтааст. Бо-
зии муосири шашка бо таша-
ббуси фаронсавиҳо тақрибан 
дар асри 12 пайдо шудааст. 
Онҳо бозии қадимаи алкреки 
мавритониёро бо шоҳмот пай-
васта, намуди имрӯза шашкаро 
ташкил додаанд.

Аз манбаъҳои боло чунин 
хулоса баровардан мумкин аст, 
ки шашка аз дурагаи шоҳмот ва 
аз бозии қадимаи мавритании 
алкерк пайдо шудааст. Аввалин 
маълумотҳо оиди бозии қади-
маи алкерк дар яке аз китобҳои 
мавритонии асри Х ёфта шуда-
аст. Мавритониҳо аллакай дар 
он давра, бо 12 дона шашка, 
аз ду тараф бозӣ мекарданд. 
Ва ҳангоми бозӣ аз болои до-
наи рақиб гузашта, онро меги-
рифтанд. Дар боми маъбади 
Мисри қадим тахтаи алкеркро 
дар шакли хишти чида, дарёф-
танд. Дар асрҳои миёна кали-
соҳои католикии Аврупо аксар 
бозиҳо, ба монанди қимор, 
устухонбозӣ ва ҳатто шоҳмо-
тро манъ карда буданд. Вале 
ин манъкунӣ нисбати бозии 
шашка дида намешуд. Яъне, 
ба шашкабозӣ ягон маҳдудият 
мавҷуд набудааст. Дар Непал 
бозие бо номи багҳаҷал вуҷуд 

розумрӣ ва сабру тоқат, санҷид 
— меҳру муҳаббати поку бео-
лоиш, сикка — сарвату дороӣ, 
шукуфоӣ, сир — тандурустӣ ва 
дур гаштан аз бадбахтию но-
комӣ ва суманак — намоди фа-
ровониву осудагӣ аст.

Аз ин ҳафт «син» муҳимта-
ринашон суманак аст, ки омо-
да карданаш худ як яке аз ой-
инҳои наврӯзӣ аст. Чунончи, 
се рӯз пеш аз Наврӯз донаҳои 
гандумро бар зарфе тахту ҳам-
вор гузошта рӯяшон об мепо-
шанд ва болояшонро бо дока 
мепӯшонанд. Сипас сабзаҳои 
наврустаро бо корд реза-реза 
мекунанд ва обашонро полуда 
бо орду обу рӯған меомезанд ва 
дар дег андохта меҷӯшонанду 
то бомдод бо кафлес мекованд. 
Суманакро занҳо мепазанд ва 
ҳангоми пухтани он суруд ме-
хонанд.

Яке аз ойинҳои наврӯзӣ 
диду боздидҳо аз хешовандо-
ну ҳамсояҳову дӯстону ошноён 
аст. Дар ин миён аз даргузашта-
гон низ ёд мешавад ва рафтан 
ба мазорашон расмест, ки реша 
дар рӯзгори бисёр куҳан дорад. 
Ниёгони тоҷикон бар ин бовар 
буданд, ки дар нахустин рӯзҳои 
Наврӯз равони даргузаштаго-
нашон ба хонаҳояшон барме-
гарданд. Ин бовар дар номи 
моҳи фарвардин — нахустин 
моҳи солшумории хуршедӣ 
боз мондааст, ки дар «Авесто» 
«фравашӣ»- руҳи даргузашта-
гони порсову некӯкорро мегуф-
таанд. Ҳаммом рафтану пӯши-
дани пӯшоки нав низ яке дигар 
аз ойинҳои Наврӯз аст.

Баргузории зӯрозмоиҳо 
дар Наврӯз аз ойинҳои бисёр 
куҳан аст. Яке аз маъруфтарин 
ва муҳимтарин мусобиқаҳои 
варзишӣ дар Наврӯз гуштин-
гирӣ буда, ки дар Тоҷикистон 
бештарин тамошобинро гирд 
меоварад. Дар ин мусобиқаҳо 
паҳлавонҳо аз саросари кишвар 
ба майдон меоянд ва зӯрашон-
ро месанҷанд. Қаҳрамонҳо бо 
ҷоизаҳои гаронбаҳо — аз фар-
шу палосу гову гӯспанд то аспу 
худрав сарфароз гардонда ме-
шаванд.

Ҳамчунин дар Наврӯз му-
собиқаҳои аспдавонӣ ва чавгон-
бозӣ баргузор мешаванд. Дар 

бисёре аз шаҳру рустоҳо мусо-
биқаҳои волейбол, баскетбол, 
футбол ва шатранҷ низ баргу-
зор мекунанд.

Дар канори ин мусобиқаҳо 
маълуман хурӯсҷангу кабкҷанг 
низ баргузор мешавад, ки аз 
дилхушиҳои қадимӣ ҳастанд.

Яке дигар аз ойинҳои на-
врӯзӣ баргузории маросими 
бахткушоён аст, ки дар бархе аз 
шаҳру рустоҳо барпо мешавад. 
Ҳадаф аз баргузории он шинос 
кардани ҷавонону духтарон бо 
якдигар аст то ҳамсар бар гу-
зинанд. Дар ин рӯз ҷавондухта-
рон пероҳанҳои зебои баҳорӣ 
ба тан карда ба чорбоғҳо ме-
раванд. Ҷавонмардҳо, ки дар 
чорбоғҳо чашм ба роҳашон 
ҳастанд, ҳар кадоме себи сурхе 
ба дасти писараке барои духта-
ри хушкардааш мефиристад. 
Ин пайкҳои себовар ному ни-
шони ҷавонҳоро ба духтарон 
мегӯянд. Агар духтар низ он ҷа-
вонро хуш кунад, себашро ме-
гирад, ки паёмест ба он ҷавон 
барои фиристодани хостгор ба 
хонаи духтар.

Аз дигар ойинҳои наврӯзӣ 
хӯрок додан ба бенавоёну ниёз-
мандон аст, ки онро «деги дар-
вешон» меноманд ва дар наху-
стин рӯзҳои наврӯзӣ баргузор 
мешавад. Мардум дастҷамъо-
на палав, ҳариса ё лағмон ме-
пазанд ва онро дар масҷидҳо 
ба бенавоёну ниёзмандон ме-
диҳанд.

Моҳи сентябри соли 2009 
ЮНЕСКО Наврӯзро дар феҳра-
сти осори фарҳангии башар 
шомил карда ва 23 феврали 
соли 2010 Маҷмаъи умумии 
СММ 21 мартро «Рӯзи ҷаҳо-
нии Наврӯз» эълом кард. Ин 
эъломия бо ибтикори Тоҷики-
стон, Эрон, Афғонистон, Алба-
ния, Македония, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Озарбойҷон, 
Туркманистон ва Туркия та-
свиб шуда буд.

Дар Эрон ва Афғонистон 
Наврӯз ҷашни оғози расмии 
солшуморӣ аст. Дар дигар 
кишварҳо онро чун ҷашни 
баҳор бар по мекунанд.

Ю.С.Тохтарова,
омӯзгори кафедраи тибби 
оилавии Коллеҷи тиббии 

шаҳри Бохтар

Наврӯз чун оғози баҳору 
сол аст, рӯзшумори фаро раси-
данаш аз ҷашни Сада оғоз меё-
бад, ки 50 рӯз пеш аз он меояд. 
Яке дигар аз муқаддимаҳои 
Наврӯз ҷашни чаҳоршанбеи 
сурӣ аст, ки дар охирин рӯзи 
чоршанбе пеш аз фаро расида-
ни Наврӯз баргузор мешавад. 
Мардум сешанбешаб оташе ме-
афрӯзанд ва гирдаш базму бозӣ 
мекунанду ҳар аз гоҳе аз оташ 
меҷаҳанду мегӯянд «сурхии ту 
аз ман, зардии ман аз ту». Бархе 
ин ҷашнро зардуштӣ шумур-
даанд. Гулгардонӣ яке дигар аз 
ойинҳои наврӯзӣ аст, ки реша 
дар куҳантарин замонҳо дорад. 
Гулгардониро кӯдакон баргу-
зор мекунанд ва гуле ба даст ги-
рифта хона ба хона мегарданд 
ва бо хондани шеъру суруд 
мардумро аз фаро расидани 
баҳор огоҳ мекунанд. Мардум 
муждарасонҳоро бо шириниву 
кулчақанду меваҳо ширинком 
мекунад.

Яке дигар аз ойинҳои Нав-
рӯз «хонатаконӣ» аст. Мардум 
пеш аз ҷашн ҳар чи кӯҳнаву 
фарсуда аст, аз хона берун ме-
баранд. Занҳо хонаро пок мерӯ-
банду зарфҳову пӯшоку пар-
даву кӯрпаву палосро шуставу 
дарзмол мекунанд. Мардҳо 
дару панҷараву деворҳоро 
рангубор ва ҷӯйборҳоро пок 
мекунанд. Дар хонаҳо гулу 
хушбӯиҳо мегузоранд. Барои 
дасторхони наврӯзӣ меваву та-
рабору хушкбор, шириниҳову 
шарбату хуришҳо мехаранд.

Пухтани суманак яке аз 
муҳимтарин ойинҳои наврӯзӣ 
аст. Дар гузашта аз Сада то На-
врӯз дувоздаҳ гуна ғалларо дар 
зарфҳое мекоштанд ва аз рӯи 
онҳо пешбинӣ мекарданд, ки 
он сол кадом ғалла беҳтар хоҳад 
рӯид ва ҳамонро пас аз Наврӯз 
мекоштанд. Аз гандуме, ки дар 
ин зарфҳо мерӯид, суманак 
омода мекарданд.

Дар Наврӯз дасторхони 
«ҳафтсин» меороянд, ки аз себ, 
сабза, сирко, санҷид, сикка, сир 
ва суманак омода мешавад. 
ҳар кадоме аз ин меваву ашё 
маъное дорад: себ — аломати 
зебоӣ, сабза, яъне донаҳои са-
бзидаи тухми гандум — рамзи 
зиндагӣ, эҳёи ҳаёт, сирко — да-

дорад, ки тарҷумааш “паланг 
ба пеш” ном мегирад. Инчунин, 
он ҷо бозии дигаре бо номи 
“палангон ва бузҳо” низ мавҷуд 
аст. Бо ривояте ин бозӣ дар Ти-
бет пайдо шудааст. Донаҳои он 
фулузии биринҷӣ ё латун буда-
анд. На чӯби оддӣ. Тахтаи он аз 
16 хонача иборат буда, дар он 
чор донаи паланг ва 20 донаи 
буз мегузоранд. Донаҳо на дар 
катакчаҳо, балки дар хати гу-
зариш гузошта мешаванд. Бо-
зингарон аввал бо паланг гашт 
мекунанд, ки дар аввали бозӣ 
онҳо дар як кунҷи майдон ҷой 
мегиранд. Донаҳои буз ибтидо 
дар ҳолати берун аз бозӣ қарор 
мегиранд. Ба палангҳо лозим 
аст, ҳадди аққал панҷ ё ҳафт 
бузро “хӯранд”. Дигар шакли 
бозӣ ҳам равост. Донаҳои буз 
бошанд, рӯи тахта бояд ҳолате 
ба вуҷуд оранд, ки ягон паланг 
ҳаракат карда натавонад. 

Шашка дар Қафқози ши-
молӣ миёни осетинҳо - “кенҳо”, 
арманиҳо - “тама” ва дар 
курдҳо - “таме” ном дорад. Гоҳо 
вақт онро “шашкаи қафқозӣ” 
ҳам ном мебаранд. Ҳоролд 
Мюррэй таърихи шоҳмот ва 
шашкаро омӯхта, ба хулосае 
омадааст, ки шашка дар ҷаҳон 

аз дигар бозиҳо дида хеле суст 
паҳн шудааст. Маълумот оид 
ба шашкаро Ҳоролд Мюррэй аз 
манбаҳои асри 12-16 дарёфт 
намудааст. Аз манбаҳо собит 
мешавад, ки дар он замон бозӣ 
дар минтақаҳои гуногуни Ан-
глия, Фаронса ва шояд Испа-
ния асри 16 бештар паҳн шуда-
аст. Таҳқиқоти Ҳоролд Мюррэй 
аз он шаҳодат медиҳад, ки 
маҳз дар асри 16 бо шаш-
ка чизе ба вуқӯъ омад ва он 
дар саросари Аврупо паҳн ва 
машҳур гардид. Тақрибан соли 
1535 дар бозии шашка тарти-
бе, ки агар роҳ барои задани 
донаи рақиб кушода ва он бояд 
зада шавад, ба вуҷуд омад. Ин 
тартиб то замони мо бе ягон 
дигаргунӣ расидааст. Аввалин 
мусобиқаи ҷаҳон оид ба шашка 
соли 1847 доир гардид. Феде-
ратсияи байналмилалии шаш-
ка моҳи сентябри соли 1947 
ташкил ёфт. Федератсия дар 
Ҳолландия ҷойгир буда, ба он 
қариб 50 федератсияҳои мил-
лии кишварҳои ҷаҳон шоми-
ланд. Айни замон шашка яке аз 
бозиҳои маъмул дар саросари 
ҷаҳон маҳсуб ёфта, ҳаводоро-
ни зиёдро дар атрофи худ гирд 
овардааст. 

Бахтовар Мавлонов,
устоди кафедраи тарбияи 

ҷисмонӣ

Аз таърихи шашка
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7  март дар толори Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи акаде-
мик Муҳаммад Осимӣ зери шиори 
«Солимии ҷавонон-солимии мил-
лат» аксияи солимгардонию фаҳ-
мондадиҳӣ баргузор гардид.

 Дар доираи аксияи мазкур во-
лонтиёрони Шуъбаи кор бо ҷавонон 
бо донишҷӯёну омӯзгорони ҷавон 
сӯҳбату вохӯриҳо анҷом дода, доир 
ба ВНМО/БПНМ ва «Коронавирус» 
сироятёби ва оқибатҳои он, инчунин 
роҳҳои пешгирӣ аз сироятшавӣ итти-
лоъ дода, ҳамчунин дастурамалҳои 
иттилоотӣ оид ба ин вабоҳои аср 
тақсим карда шуд, ки он ба баланд 
бардоштани сатҳи огаҳии мардум 
ё худ ҷавонон оиди ВНМО/БПНМ, 
«Коронавирус» ва паст намудани 

ДИЁРИ ДОМАНИ ГАРДУН

Инак, боз ба сарзамини офтобии мо баҳори оламоро қадам 
ранҷа кард. Баҳоре, ки дилҳоро шодию сурур ва зиндагиро саросар 
файзу неъмату нур мебахшад. Баҳоре, ки бо омаданаш табиатро аз 
нав бедор намуда, гулу гиёҳу дарахтонро ба сабзишу нуму водор 
мекунад. Дашту кӯҳи диёр сабзпӯшу гулпӯш гардида, суруди шӯхи 
мурғакон ба гӯш мерасаду накҳати гулҳои тозарӯ ба машом медамад 
ва касро масти табиати зебою дилоро мегардонад. Ҳавои муаттари 
субҳу бегоҳирӯзии Ватан ҳар сокинашро ҳаловат мебахшад. Табиати 
афсунгар либоси сабзу рангин бабару кулоҳи сафед ба cap, бо зебу 
зиннати хоса ба истиқболи Наврӯзи оламафрӯз мебарояд. Марҳабо, 
ай баҳори гулбасар, ай баҳори гулфишон, ай биҳишти ин ҷаҳон, ай 
сафойи зиндагӣ…  

Наврӯз тӯморест аз Худованди бузург, ки миллати моро аз чаш-
ми бадон нигоҳ дошт. Наврӯз нишони ваҳдати таърихи миллати 
мост.

Ваҳдати мо ваҳдати дунё бувад,
Ишқи мо бар кулли инсонҳо бувад. ,
Наврӯз дидори модару фарзанд, Табиату инсон, рӯз ва соати му-

айяни дидор аст. Бо дамидани сабзаву себаргаҳои баҳорӣ фарзанди 
фаромӯшкор эҳсос мекунад, ки дербоз модари худро надидааст. Нав-
рӯз таҷдиди хотираҳои азёдрафта аст. 

Наврӯз нишони оли пок аст
Файзе зи худои ҷони пок аст.
Наврӯз, яъне сароғози рӯзи нав умеди нек аст. Ba одамият то 

интиҳои ҳаёташ доимо бо дуои неки арвоҳҳои гузашта ва ниятҳои 
поки хеш зинда аст. Орзую омоле, ки иддаи шахсон бо баъзан саба-
бҳо навмеду сарсон менишастанд бо шарофати қадамҳои хосиятбо-
ри Наврӯз гиреҳи муаммои эшон бидуни душворӣ кушода мегар-
дад. Воқеан, Наврӯз пайомадҳои хуберо бо худ меорад, ки якеи онҳо 
тибқи анъанаҳои суннатии мардумии мо он буда, ки дар ин рӯзи 
бузурги аҷамӣ ба хонаҳои якдигар мерафтанд, аз гуноҳи якдигар ме-
гузаштанд, кинаву қудуратҳоро аз дил дур мекарданд, дарстурхони 
идонаро бо ҳафт сину ҳафт шин пур мекарданд, ва ба Соли нав бо 
қалби покиза, бе кинаву ғараз қадам мениҳоданд. 

Дар базми иди Навруз аз ҳафт навъи бода
Ман ҷоми хештанро пур мекунам, рафиқон,
Менӯшамаш ба шодӣ бо кулли мардуми даҳр
Рӯи ғаме набинад то ҳафт пушти инсон!
Бо истифода аз фурсати муносиб кулли мардуми Тоҷикистон, 

хамватанони гиромиро бо ташрифи фасли зебои табиат - баҳори 
нозанин ва иди қудсиву малакутии воқеан тоҷикона Наврӯзи Ола-
мафрӯз, Наврӯзи хуҷастапай самимона табрик гуфта, барояшон дили 
шоду хонаи обод, тансиҳативу сарсабзиву шукуфоиро таманно меку-
нем ва ҷониби Худованди якто дасти дуо бардошта, бо умед мегӯем:

Эӣ Худованди замину осмон,
To ба Наврӯзи дигар моро расон.

Умаралӣ Раҷабов ,
мудири кафедраи кимиёи фарматсевтӣ 

ва захршиносӣ , д.и.к., профессор

рушди сайёҳӣ ривоҷу равнақ 
бахшидани ҳунарҳои мардумӣ 
омили дигари рушди иқтисо-
диёти кишвар аст. Ин ду соҳа ба 
ҳам пайванди ногусастанӣ до-
ранд. Тавре дар Паёми Сарвари 
давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон таъкид шуд, “барои рушди 
ҳунарҳои мардумӣ ба ҳунарман-
дон, косибон, чеварон ва ҳамаи 
онҳое, ки ҳунарманданду дар 
хонаҳои худ ба касбҳои гуногун 
машғуланд ва барои сайёҳон 
молҳои мароқовар ва тарғиб-
гари фарҳанги миллиамон, аз 
қабили адрас, ҷӯроб, куртаҳои 
чакан, ҷома, асбобҳои миллии 
мусиқӣ, асбобҳои рӯзгор тайёр 
карда метавонанд, грантҳо ҷудо 
ва фурӯши ин маҳсулотҳо аз ан-
доз озод карда шавад”.

Дар воқеъ, ҳунар дар ҳамаи 
давру замон ҳама чиз буд: ҳам 
таъриху ҳам истеъдод, ҳам эҷо-
ду билохира шиносномаи ҳар як 
миллат. Ба ибораи дигар, ганҷу 
зар дар пеши ҳунар чизе несту 
онро бо ягон сарват харидан но-
мумкин аст. Боиси хурсандист, 
ки гузаштагони мо ҳанӯз аз за-
монҳои қадим ба ҳунармандӣ 
ва косибӣ шуғл доштанду, дар 
тӯли асрҳо ҷиҳати эҷоди садҳо 
навъи ҳунар роҳ кушоданд. Ба 
ибораи дигар, мардуми тоҷик 
аз азал мардуми фарҳангсоло-
ру фарҳангофар буд ва дар ҳама 
давру замон ҳунарҳои ба худ 
хоси миллиро доро буд. Заргарӣ, 
кулолгарӣ, намадресӣ, матоъ-
бофӣ, бурёбофӣ, чакандӯзӣ, қу-
роқдӯзӣ, зардӯзӣ, сӯзанӣ, истеҳ-
соли маҳсулоти дастии гаҷкорӣ 
ва боз даҳҳо ҳунарҳои дигар аз 
ҷумлаи ҳунарҳои аҷдодии мил-
лати тоҷик маҳсуб меёбанд. 
Боиси ифтихор аст, ки имрӯз 
ҳунармандонамон анъанаи бу-
зурги гузаштагонамонро идома 
дода истодаанд. Ҳунару ҳунар-
мандии қадимаву таърихии 
мардумамон, санъату фарҳан-
ги пурғановатамон аз рӯҳияи 
бузургу эҷодкории халқамон 
гувоҳӣ медиҳад. Инчунин, баро-
бари рушди ҳунарҳои мардумӣ 
сафи чеҳраҳои нави ҳунарман-
дон зиёд мегардаду насли ҷавон 
бештар ба ҳунару ҳунаромузӣ 
майл мекунад. Оро ёфтани хо-
наҳо бо ҳунари қуроқдӯзию 
зардӯзӣ ва либосҳои қадимию 
имрӯзаи миллӣ аз завқи балан-
ди зебоипарастии сокинонамон 
гувоҳӣ медиҳад. Занони тоҷик 
бо пухтани таомҳои қадимаву 
анвои ширинӣ машҳур гашта-
анд. Боиси ифтихор аст, ки мода-

ри тоҷик аз азал ҳунарманд буд.
Акнун, бо эълон гардидани 

солҳои 2019-2021 «Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» метавон бо дилпурӣ 
иброз дошт, ки ба масъалаи 
ободии маҳалҳо, хусусан деҳоти 
дурдаст диққати зарурӣ дода 
мешавад ва ин иқдоми Пешвои 
миллат боис мегардад, ки дар 
зарфи се соли оянда бо ободу 
зебо шудани маҳаллу деҳоти 
кишвар, дар умум, тамоми Вата-
ни азизамон шукуфон мегардад.

Ҳамзамон, он чорабиниву 
тадбирҳои судманде, ки тайи се 
соли оянда дар доираи «Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» эълон гардидани 
солҳои 2019-2021 амалӣ хоҳанд 
шуд, низ баҳри ободу шукуфон 
гардидани Тоҷикистони маҳбу-
бамон, ки хонаи умеди ҳар тоҷи-
ки рўйи олам аст, равона карда 
мешаванд.

Бешубҳа, дар солҳои на-
здик дар сурати андешидани 
тадбирҳои саривақтӣ дар самти 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мар-
думӣ Тоҷикистони биҳиштосои 
мо ба мавзеи муҳими сайёҳии 
минтақа табдил меёбад. Ба ин 
раванд эълони соли 2019-2021 
ҳамчун солҳои рушди деҳот, сай-
ёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусои-
дати муассир намуда, саҳми ҳар 
як узви ҷомеаи Тоҷикистонро 
дар ин асно тақозо менамояд.

Дар маҷмўъ, ҳамаи ин та-
шаббусҳои наҷибонаи анде-
шидаи роҳбарияти Ҳукумати 
кишвар, алалхусус Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ба сарсабзии диёри аҷ-
додӣ ва пешрафту некўаҳволии 
рўзгори мардуми тоҷик мусо-
идат менамоянд. Дар ин зами-
на, Паёмҳои Роҳбари давлат ба 
Маҷлиси Олӣ чун дастури рўй-
имизии ҳар хизматчии давлатӣ, 
дар дили ҳар як сокини кишвар 
шуълаи умедро ба ояндаи ду-
рахшон фурӯзон намуда, ба кас 
эътимоду боварӣ мебахшад, ки 
кишвари мо новобаста аз вазъи 
мураккаби сиёсию иқтисодии 
ҷаҳони муосир таваҷҷуҳи худро 
ба беҳбуд бахшидани зиндагии 
мардум сол ба сол зиёдтар на-
муда, кафолати ҳаёти осоишта 
ва сулҳу амниятро таҳким ме-
бахшад.

О.Ҳ.Қосимов,
мудири кафедраи забони 
тоҷикӣ д.,и.,ф.,профессор

Тоҷикистон сарзамини 
мардуми соҳибмаърифату 
меҳмоннавоз ва кишвари 

меваҳои шаҳдбор буда, аз ни-
гоҳи иқлим, боду ҳаво, манза-
раҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, 
пиряхҳои азим, обҳои шифо-
бахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби 
мусаффо, ҳайвоноту наботот ва 
урфу анъанаҳои мардумӣ дар 
олам нотакрор ва макони беҳта-
рини сайру саёҳат мебошад.

Бо мақсади вусъат бахши-
дан ва бо дар назардошти зару-
рати инкишофи инфрасохтори 
деҳот Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми навбатии худ ба Парлу-
мони мамлакат солҳои 2019-
2021-ро солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон карданд. Зеро беш аз 73 
фоизи аҳолии кишвар дар деҳот 
зиндагӣ мекунанд.

Маҳз дар деҳот ва маҳаллу 
минтақаҳо ҳунарҳои мардумии 
ин ва ё он халқу миллатҳо ба 
таври зарурӣ ҳифз гардидаву 
асолати худро нигаҳ медоранд. 
Мусаллам аст, ки соҳаи сайёҳӣ 
бе рушди деҳот ва бе фароҳам 
овардани шароити мусоиди 
сайругашт дар маҳалҳо чандон 
инкишоф намеёбад. Ба ибораи 
дигар, рушди деҳоту соҳаи сай-
ёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба 
ҳамдигар пайванди ногусастанӣ 
дошта, яке дигареро такмил ме-
диҳад.

Дар Тоҷикистон, барои 
рушди тамоми намудҳои сайёҳӣ 
– сайёҳии экологӣ, куҳнавардӣ, 
таърихӣ, варзишӣ-куҳӣ зами-
на муҳайёст. Дар баробари ин 
барои рушди сайёҳии байнал-
милалӣ дар мамлакат, беҳтар 
намудани вазъи инфрасохтори 
соҳа, фаъолияти санаторию ку-
рортӣ ва муҳайё намудани ша-
роити муносиб барои ташрифи 
сайёҳони хориҷӣ тадбирҳо ан-
дешида мешаванд. Ба ибораи 
дигар, дар Тоҷикистон сайёҳат 
ҳамчун воситаи тарғиби таъри-
ху дастовардҳои бостонӣ яке аз 
самтҳои афзалиятноки иқтисо-
диёти мамлакат маҳсуб меёбад.

Эълон гардидани солҳои 
2019-2021 чун солҳои «Рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мар-
думӣ» дар баробари рушд бах-
шидани соҳаи туризми кишвар 
барои рушди ҳунарҳои мардумӣ 
заминаи устувор фароҳам мео-
варад. Дар воқеъ, дар баробари 

«Солимии ҷавонон - 
солимии миллат»

Ҷашни покию озодагӣ2019-2021 - сол¸ои «Рушди де¸от: сайü¸û ва ¸унар¸ои мардумû»

сироятшавӣ нақши муҳимро бозида 
тамоми табақаи ҷомеаро аз ин ва-
боҳои аср ҳушдор медиҳад.

Бояд қайд намуд, ки дар ак-
сияи мазкур волонтиёрони Шуъбаи 
кор бо ҷавонон бо ҳамроҳии мудири 
шуъба иштирок намуда, дар толори 
ғунҷоишаш 300 нафараи Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи ака-
демик Муҳаммад Осимӣ доир ба 
бемориҳои сироятӣ ВНМО/БПНМ 
ва «Коронавирус» сироятёбӣ ва оқи-
батҳои он, конфронси таблиғотию 
фаҳмондадиҳӣ баргузор намуданд, 
ки аз тарафи ҷавонону донишҷӯён 
донишгоҳи болозикр хело хуб пази-
руфта шуд.

Қ.О.Шарифов,
мудири Шуъбаи кор бо ҷавонон
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НАВИДҲОИ ДОНИШГОҲӢ
Фестивали «Чакомаи гесӯ»

6 март дар толори 
Сино ба муносибати 
таҷлили ҷашни «Рӯзи 
Модар» фестивали «Ча-
комаи гесӯ» баргузор 
гардид.

Чорабинӣ бо суха-
ни ифтитоҳии муови-
ни ректор оид ба тар-
бия Қурбонбекова П.Қ. 
оғоз гардид. Парвина 
Қамчибековна сарав-
вал ҳамаи занон ва до-
нишҷӯдухтарони то-
лорро ба муносибати 
ҷашни пуршукуҳи дар 
пеш истода, яъне «Рӯзи 
Модар» табрику таҳни-
ят гуфта, оид ба ман-
залати зан дар ҳаёт ва 
ҷомеаи имрӯзи кишвар 
андешаронӣ намуданд.

Сипас, ровии чора-
бинӣ ба шарҳу тавзеҳи 
фестивал пардохта, 
бо дастгирии ҳозирин 

иштирокчиёни фестивалро ба саҳна 
даъват намуд. Бояд иброз дошт, ки 
фестивал аз се шарт- 1. Ороиши мӯю 
рӯй, 2. Ҳаракати мавзун, 3. Фарҳанги 
муошират иборат буда, дар он 16 на-
фар донишҷӯдухтарони факултеҳои 
тиббӣ, фармасевтӣ, НТҶ ва педиатрӣ 
ширкат варзиданд.

Дар интиҳо, барои ҷамъбасти фе-
стивал иштирокчиён бо Дипломҳои 
омоданамудаи роҳбарияти дониш-
гоҳ, Шӯрои занон ва духтарон ва шуъ-
баи фарҳанг сарфароз гардонида шу-
данд.

Шуъбаи фарҳанг

Ҷаласаи навбатии маҳфил
6-уми март дар 

толори №4-и бинои 
нави таълимӣ ҷала-
саи навбатии маҳфи-
ли «Avicenna Debate 
Club» дар мавзӯи 
«Пайванди узвҳо ва 
масъалаҳои ҳуқуқӣ ва 
этикии марбут ба он» 
баргузор гардид.

Дар маҳфили на-
вбатӣ  беш аз 25 на-
фар донишҷӯён фаъ-
олона ширкат варзи-
данд. Мавзӯи барра-
сишаванда аз ҷониби 
16 нафар донишҷӯё-
ни фаъол бо тариқи 
8 даста бо сарварии 
донишҷӯи курси 
5-уми факултети тиб-
бӣ Парпиев Комрон 
ба таври баҳс миёни 
дастаҳо гузаронида 
шуд.

Ҳамзамон, баъди баҳсу мунози-
ра дар атрофи мавзӯи баррасиша-
ванда саволу ҷавоб баргузор гар-
дид, ки ба саволҳои иштирокчиён 
ҷавобҳои возеҳу равшан ва қаноат-
бахш гардониданд.

Зикр кардан бамаврид аст, ки 
мавзӯи маҳфил иштирокчиёнро 
бо масъалаҳои нозуки пайванди 
узвҳо аз дидгоҳи ҳуқуқӣ ва этикӣ 
шинос намуд ва иштирокчиёни 
чорабинӣ аз ин чорабинӣ таассу-
роти амиқ бардоштанд.

Санҷиш давом дорад
Санҷиши амалии 

таҷрибаомӯзии ис-
теҳсолии дар доираи 
«Соли таҳсили кли-
никӣ» ба тавре OSCE 
барои донишҷӯёни 
курси 6-уми факулте-
ти тиббӣ давом дорад. 
Ҳамарӯза аз соати 8:00 

Дар Маркази са-
ломатии шаҳрии 
№15, ки пойгоҳи ка-
федраи тибби оила-
вии №2 маҳсуб меё-
бад, чорабинии тар-
биявию омӯзишӣ оид 
ба мавзӯи «Пешгирии 
бемории сироятии 

устодони кафедраҳои клиникӣ якҷоя бо мутахассисони Марказ 
чорнафара дар ҳар чор ҳуҷраи таълимӣ (инстанция) - акушерӣ 
ва гинекология, бемориҳои ҷарроҳӣ, бемориҳои дарунӣ, ане-
стезиология ва реаниматология – санҷишро қабул мекунанд. 
Донишҷӯёни курси 6-ум чорнафара ба навбат аз ҳар як инстан-
ция мегузаранд. Дар ҳар як ҳуҷраи таълимӣ бо истифодабарии 
манекенҳову муляжҳо дар давоми ҳашт дақиқа онҳо бо роҳи 
ҳали масъалаҳои ситуатсионӣ аз фанҳои дар боло зикршуда 
малакаю маҳорати худро намоён мекунанд. Рафти санҷиш му-
вофиқи стандартҳои байнамиллалӣ мебошад.

Раиси комиссия, проректор оид ба корҳои муолиҷавӣ, н.и.т., 
дотсент Қобилов Қ.К., проректор оид ба корҳои таълимӣ-ме-
тодӣ, д.и.т., профессор Ибодзода С.Т., муовини раиси комис-
сия, сардори шуъбаи методӣ, н.и.т. Исоева М.Б., декани факул-
тети тиббӣ, д.и.т., профессор Ҳоҷаева Н.М., сардори шуъбаи 
таҷрибаомӯзӣ, н.и.т., Матинов Ш.Қ., муовини декани факулте-
ти тиббӣ Раҳимова Д.С., сардори шуъбаи сифати таълим, н.и.т. 
Мирзоев Ҳ.М. ҳамарӯза рафти санҷишро назорат мекунанд. 
Кормандони шуъбаи таҷрибаомӯзӣ дар рафти санҷиш ишти-
роки фаъол доранд, эродҳои ҷиддӣ нест.

Ҷ.Н.Усмонов,
директори Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ

COVID-19» гузаронида шуд.
Дар оғози чорабинӣ  омӯзгори гурӯҳи 44, Носирова М.П. 

дар бораи тадбирҳои фаъоле, ки аз ҷониби давлати мо во-
баста ба эпидемияи коронавирус дар ҷаҳон андешида ме-
шаванд, хабар дод. Донишҷӯён – Нуров Валиҷон, Ясақиев 
Хайём, Авезов Сомон, Язова Айна ва Раҳмонова Гизилгул - 
дар баромадҳои худ маълумотҳо дар бораи этиопатогенези 
COVID-19, роҳҳои гузариш ва марҳилаҳои беморӣ, нишо-
наҳои клиникӣ ва тағйиротҳои натиҷаҳои тадқиқотҳои ла-
бораторӣ  ба нишастагон маърӯза карданд. Дар мубоҳисаи 
пурмуҳтавои ин мавзӯъ аз ҷониби донишҷӯён метавон  оиди 
муҳимияти масъала ва огоҳии хуби доир ба ин беморӣ аз 
тарафи онҳо муайян карданд. Ва чун табибони оянда, албат-
та, донишҷӯён ба савол оид ба табобати ин сирояти вирусӣ 
таваҷҷӯҳ доштанд.

Омӯхтани фанни «Фармакологияи клиникӣ» дар пой-
гоҳи кафедраи тибби оилавии №2 барои муайян намудани 
фармакотерапияи самараноки бемории сироятии COVID-19  
шароити мусоид фароҳам меоварад.

М.П. Носирова,
дотсенти кафедра, н.и.т.

Чорабинӣ  оид ба пешгирии 
вируси COVID-19 
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Тавсияҳои табибони Ҷопон 
оид ба пешгирии коронавирус

Фарҳанги либоспӯширо 
бояд риоя намоем

Ҷаласа оид ба паём

Бемористони Ибни Си-
нои шаҳри Душанбе дар 
саҳифаи фейсбукии худ 
тавсияи табибони япони-
ро доир ба  санҷиш, ошкор 
ва пешгирӣ кардани коро-
навирус дар шароити хона 
нашр кардааст. Хабар ме-
диҳад Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ.

Зимни он табибон зикр 
намудаанд, ки  вируси ко-
рона метавонад то 28 рӯз 
дар вуҷуди инсон пинҳон 
бимонад ва замоне таб ва 
сулфа шурӯъ мешаванд, ки 
50 дарсади шуш аз як мо-
еъи сафедранг пур шуда, 
бемор дар хатари марг қа-
рор мегирад.

Табибон аз ҷумла тав-

сия медиҳанд, ки ҳар як 
нафар метавонад дар хона 
ҳар  субҳ баъди бедор шу-
дан аз хоб як нафаси би-
сёр амиқ кашида, муддати 
10 сония нафасро дар худ 
комилан нигаҳ дорад ва 
баъд аз он нафасро то охир 
сар диҳад. Дар ҳолати  ба 
сулфа науфтодан ва эҳсо-
си тангии нафас накардан 
маълум мешавад, ки  зар-
фияти шуши ӯ комил буда, 
мушкиле барояш пеш нао-
мадааст. Дар ҳолати пайдо 
шудани сулфа ё нафастангӣ 
ба пизишкон муроҷиат на-
мудан муҳим аст!

«Рӯзе чанд маротиба 
ин корро анҷом дода,  зар-
фияти танаффусии шушро 

назорат бояд кард, то қабл 
аз пайдоиши таб агар муш-
киле пайдо шавад, дарҳол 
ба табибон муроҷиат кар-
да, вазъи шушро санҷидан 
зарур аст», — мегӯянд та-
бибони японӣ.

Нуктаи дигар ин аст, 
ки ҳамарӯза ҳар 10 дақиқа 
пас бояд чанд қатра об нӯ-
шид, то  гулӯ, ҳалқ ва даҳон 
хушк нашавад. Чун агар ви-
руси мазкур вориди даҳон 
шуда, дар он  бимонад, ме-
тавонад вориди ной гашта, 
аз он ба шуш интиқол ёбад 
ва ба мушкил мувоҷеҳ ша-
вад. Аммо ҳангоми  моеъо-
ти зиёд масраф кандан  ва 
даҳону ҳалқро хушк нигаҳ 
надоштан ин маводи олу-
да вориди меъда мешавад 
ва оксиди меъда онҳоро аз 
байн мебарад.

Ҳамчунин мутахасси-
сон аз аҳолии ҷаҳон хоҳиш 
менамоянд, ки ба ҷуз аз ба 
таври муқаррарӣ шустани 
дасту рӯ бо собун, инчу-
нин тавсияҳои мазкурро 
низ дар хонаҳояшон анҷом 
диҳанд ва бемориро сари 
вақт пешгирӣ намоянд.

(PRESSA.TJ)

Мо ҷавонони даврони 
истиқлолият тарафдори ли-
боси миллӣ ҳастем, чун ли-
боси миллӣ рукни фарҳанги 
миллат ба шумор рафта , ёд-
горе аз гузаштагони мардуми 
тоҷик  мебошад ва  дар тӯли 
қарнҳо зебоиашро гум накар-
дааст ва нахоҳад кард. 

Вақтҳои охир тамоюли 
бегонапарастӣ ва бо фарҳан-
ги бегона майл намудан зиёд 
шудааст, аз ин рӯ ҳар яки мо 
вазифадор ҳастем, ки фарҳан-
ги миллии худро дар сатҳи 
баланд нигоҳ дорем. Либос 
ин нишонаи одамият мебо-
шад, аз ин рӯ ҳар яки мо до-
нишҷӯён бояд маданияти ли-
боспӯширо дар сатҳи баланд 
риоя намоем.Таърих гувоҳ аст, 
ки зан ва модари тоҷик дар 
ҳама давру замон посдори 
оину анъанаҳои муқаддаси 
миллат маҳсуб ёфта, яке аз 
нишонаҳои асосии фарҳангу 
тамаддуни миллатҳои мух-
талифи дунё либоси миллии 
онҳост. Вақте сухан аз либоси 
миллӣ меравад, ҳатман пеши 
назар симои занон бо сару ли-
боси хосаи зебо пеши назар 
меояд, чаро ки занро олиҳаи 
ҳусн мегӯянд.

Мо дар мамлакате зин-

Семинар оид ба   коронавирус   
Дар кафедраи ни-

гаҳдории тандурустии 
ҷамъиятӣ ва омори тиб-
бӣ бо курси таърихи тиб-
би  ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино семинар бах-
шида ба мавзӯи « Хавфи  
паҳншавии коронавирус  
дар ҷомеа» гузаронида 
шуд, ки дар он аъзоёни 
маҳфили илмӣ  ва до-
нишҷӯёни  бакалаври 
курси 3-юми факултети 
тиббӣ, инчунин устодони 
кафедра иштирок наму-
данд.

Семинарро мутасад-
дӣ оид ба МИД, ассистен-
ти кафедра Саидова С.Н. 
оѓоз намуда, донишҷӯён-
ро аз роҳҳои пешгирии 
коронавирус  шинос на-
муд, ки  роҳҳои гузариши 
ин беморӣ ҳавоӣ-қатра-
гӣ буда, он ҳангоми на-
фас гирифтан ва атсаву 
сулфа задан мегузарад.   
Ҳангоми атса ва ё сулфа 
задан бемор метавонад 

вирусро ба муҳити атроф 
паҳн намояд ва шахси 
солим дар мавриди риоя 
накардани масофае, ки 
байни шахси бемор ва 
солим ба андозаи на кам 
аз як метр муайян гарди-
дааст, метавонад аз ин 
вирус сироят ёбад.

Барои  пешгирии  бе-
морӣ  бояд қабл аз ҳама 
гигиенаи шахсӣ риоя кар-
да шавад.  Ғайр аз ин, 
то  паст шудани шиддати  
вирус аз сафарҳои дав-
латҳое, ки дар он ҷойҳо 
нишонаҳои беморӣ пайдо 
шудаанд, бояд худдорӣ 
намуд. Дар   ҷойҳои се-
родам,   хусусан раставу 
бозорҳо камтар гашту-
гузор кунанд. Бояд зуд-
зуд   дастонро бо собун 
ва ё маҳлулҳои беза-
раргардонидашуда шу-
ста, аз ниқобҳои тиббӣ 
истифода намоянд. Ба  
пардаҳои луобӣ, хусу-
сан бинӣ, чашм ва даҳон 

камтар даст расонидан  
лозим аст. Тез-тез шамол 
додани макони зист, сайр 
кардан дар ҳавои кушод  
ва истифодаи меваҷоту 
сабзавоти аз витаминҳо 
бой муҳим мебошад.      

Баъд аз он дар мав-
зӯи «Human koronavirus: 
discovery, history, species 
and epidemiology», до-
нишҷӯи бакалаври кур-
си 3 гурӯҳи 3 факултаи 
тиббӣ  Jyoti Sharma  ба-
ромад  намуд. Инчунин 
донишҷӯи ҳамин гурӯҳ 
Adhayan  Choundry  бо 
маърӯзаи худ дар мав-
зӯи  “The ways to prevent 
the spread of coronovirus” 
баромад намуда маъ-
лумотҳои навинро пеш-
ниҳод намуд. 

Кафедраи нигаҳдории 
тандурустии ҷамъиятӣ

ва омори тиббӣ бо 
курси таърихи тиб

Ба наздикӣ вобаста ба Па-
ёми имсолаи Пешвои миллат 
марбут ба соҳаи тандурустӣ 
ва маориф ҷаласаи кормандо-
ни бахши хоҷагидорӣ баргу-
зор гашт.  Ҷаласаро муовини  
ректор, оид ба корҳои хоҷагӣ 
– маъмурӣ Хокироев Т.З. оғоз 
бахшида, оиди муҳтавои Паёми 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ, Пешвои миллат, Президенти 
ҶТ Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ 
намуда, дар масъалаҳои мубра-
ми рӯз,  паҳлӯҳои сиёсӣ – иҷти-
моӣ, ба хусус ҷиҳати баргузории 
интихобот ва чорабиниҳои сиё-
сии пешбинишуда, аз ҷумла дар 
масъалаи пешгирӣ аз ҳар гуна 
зуҳуроти номатлуб: терроризм, 
экстримизм, ифротгароӣ ва шо-
милшудан ба ҳамагуна ҳизбу ҳа-
ракатҳои бегона изҳори андеша 
намуданд.  

Ҳамзамон ҳозиринро во-
дор сохтанд, ки ин масъулият 
ва ќарзи шаҳрвандии ҳар яки 

дагӣ мекунем, ки мутобиқи 
Констутсияи он соҳиби ҳама 
ҳуқуқҳо ҳастем. Имконияти 
дар донишгоҳҳои дилхоҳ таҳ-
сил намудан, касби дилхоҳро 
аз худ намуданро дорем, аз 
ин рӯ мо вазифадорем, ки та-
лаботҳо ва фарҳанги миллии 
худро дар сатҳи баланд пос 
дорем.

 Мутаасифона, як муддат 
миёни ҷавонони мо тақлид 
ба фарҳанги бегона зиёд шуд, 
ки ин амалҳо сабаби аз  бай-
нбарандаи фарҳанги миллии 
тоҷик шуд  ва бо дастгирии 
Пешвои Миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ин масъала 
зери  назорат гирифта шуд ва 
ана ҳамон талошҳо сабаб шуд, 
ки имрӯз ин бегонапарастӣ 
миёни ҷавонон кам шуд. Бояд 
таъкид сохт, ки дар баробари 
ин имрӯз занону духтарони 
атласпӯшу посдорандаи ин 
фарҳанги бузург дар ҷомеа 
кам нестанд , ки чомеаи моро 
ҳусни дигар мебахшанд. Мо-
доме, ки либоси миллии мо аз 
нишонаи фарҳанги мост, пас 
бояд мо ҷавонон посдорандаи 
он бошем. 
Гурӯҳи донишҷӯдухтарони 

курси 6, гурӯҳи 9, 
факултети тиббӣ

мо ҳамчун як фарди ҷомеаи на-
вин мебошад, ки барои бегона 
нагаштани фарҳангу тамаддуни 
миллии хеш бетараф наистода, 
талош варзем.  Барои пойдор 
нигоҳ доштани сулҳу амният, 
оромии ҷомеа дар байни кор-
мандон ва донишҷӯён оиди ма-
съалаҳои ироа гардида ҷаласа 
гузаронида, корҳои фаҳмонда-
диҳӣ бурда шавад то, ки ҳисси 
ватандустию меҳанпарастӣ ва 
зиракии сиёсиро дар онҳо бе-
дор созем.   

Инчунин Хокироев Т.З. му-
овини ректор оид ба корҳои 
хоҷагӣ – маъмурӣ бо корман-
дони бахши хоҷагидории би-
нои нави таълимӣ низ оиди 
Паёми Пешвои миллат Ҷаноби 
Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
вохӯрӣ гузарониданд.

У.С.Абилова, 
корманди бахши 
хоҷагӣ-маъмурӣ
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Ҷавонон  дар ҳар дав-
ру замон нерӯи пешбари  
ҷомеа  ба ҳисоб мераванд. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аксари аҳолиро ҷавонон 
ташкил мекунанд. Онҳо ва-
зифадоранд, ки дар рушди 
инкишофи ҳаёти  ҷомеа 
ҳиссагузорӣ намуда, барои 
пойдор намудани  ҷомеаи  
демократӣ кӯшиш  ба харҷ 
диҳанд. Ҷавонони имрӯза  
озодона аз  илмҳои замона, 
техникаи муосир истифода 
мебаранд. Имрӯз  теъдоди 
зиёди онҳо дар идораҳои 
давлатӣ кор   ва фаъолият 
мекунанд. Ҷавонон  ояндаи 
миллатанд. Онҳо бояд дар 
рӯҳияи меҳанпарастӣ, ва-
тандорӣ, ҳимоя  ва ҳифзи  
истиқлолияти  давлатӣ ба 

Шахси сермутолиа суханони 
ҳикматомез мегӯяд

Обрӯи аҳли дин аз хоки пои 
модар аст,

Ҳарчи доранд ин ҷамоат
аз дуои модар аст,

Ривоят мекунанд, ки Ху-
дованд накҳат аз гул, нӯш 
аз ангубин, гармӣ аз офтоб, 
тароват аз борон, шукӯҳ аз 
осмон, борандаги аз абр, 
равшани аз субҳ, зебои аз 
баҳору хушилхонӣ  аз ан-
далебро қатра-қатра ҷамъ 
оварду занро офарид, то 
ҷаҳонро равшану инсони-
ятро хушбахт гардонад.

Зан – модар шахси 
муқаддас аст. Вақте, ки си-
мои ӯ пеши назар меояд, аз 
чашмони  ӯ, аз тамоми ҳа-
стии вай нур меборад. Ин 
нур роҳи ояндаи ҳаётамон-
ро равшан месозад. Зан – мо-
дар офарандаи  Ҳаёт буда, аз 
ҳама қиматтарину азизта-
рин шахс дар олами ҳастӣ 
мебошад. Меҳри беҳамтои 
модар ба мисли хуршеди 
олам аст, ки ба тамоми олам 
саховатмандона нур мепо-
шад, ишқи поки модар ба 
мисли чашмаҳои пурҷӯшест, 
ки дашту биёбонҳоро гули-
стон мекунад. Ширинтарину 
гуворотарин ва азизтарин 
сухан ин модар мебошад.

Модар! Зимни ин панҷ 
ҳарф чи қадар меҳру муҳаб-
бат, хушгуфторию хушраф-
торӣ, бузургиву муҷасса-
маи хоксорӣ ниҳон аст. Дар 
олам муқаддастар аз модар 
мавҷудоте нест.

Оре, тамоми ҳастии 
вуҷуди мо аз модар аст, маҳз 
бо туфайли ҷонкоҳии модар 
мо ба дунё  омада, инсон ном 
гирифтем. Аз ин, ҷост, ки мо 
ӯро муқаддастар мешумо-
рему дар лаҳзаҳои душвор-
тарин номашро ба забон 
мегирем: Модар! Модарҷон! 
Меҳру муҳаббати самимии 

ба одамиён низ ҳеч кадоми 
ҷаҳоншиносиҳо таъсиреро ки 
адабиёт ба мағзу дили мардум 
мегузорад, надорад.

Ҷомеае, ки дар он рӯйи 
мизашон, тоқҳояшон, рафи ҷе-
вонҳояшон ва, умуман, хонаа-
шон аз китоб холӣ аст, ҷавонҳои 
он гумроҳ ва пиронашон бе-
хирад мешаванд. Бинобар ин, 
хондан сирри пешрафти мил-
латҳои дунёст. Ҳар миллате то 
китобро аз зарурати рӯзгораш 
нашуморад, ба пешрафт даст 
намеёбад. Метавон гуфт, ки 
меъёри шинохти миллатҳои 
мутараққӣ ё миллатҳои дар 
роҳ ба сӯйи тараққӣ ин китоб-
дории кишвар ва китобхонии 
ҷамъияти он аст.

Миллати тоҷик аз шуму-
ли халқҳоест, ки дар таърихи 
мавҷудияти худ то ба имрӯз 
осори пурғановатеро ба аҳли 
башар мерос гузоштаанд. Аз 
Рӯдакиву Фирдавсиву Сино 
то Айниву Турсунзодаву Лоиқ 
ҳама бузургнависони тоҷик 
тавонистаанд бо осори арзиш-
нокашон миллати тоҷикро ба 
ҷаҳониён муаррифӣ кунанд.

Китоби бадеӣ, китоби 
бадеие, ки сӯйи муаллифи 
тоҷик нигошта шуда ва ба за-
бони тоҷикӣ аст, аз як сӯ ба-
рои амиқтар фаро гирифта-
ни ҷаҳони маънавии халқ ва 
таърихи гузашта ва аз сӯйи 
дигар барои беҳтар омӯхтани 
забони модарӣ ёрӣ мерасонад. 
Тавре худи бузургон гуфтаанд, 
китоб фишурдаи ақлу хиради 
оқилон ва хулосаи таҷрибаҳои 
рӯзгордидагон аст. Нависандаи 

номии амрикоӣ Дейл Карнеги 
гуфтааст: «Ҳар нафаре, ки ба 
дунболи рушд ва шукуфоии худ 
аст, мебояд мураттаб зеҳнашро 
бо китобхонӣ шустушӯ кунад». 
Ҷавонони кишвари тозаи-
стиќлоли мо низ барои рушд 
ва инкишофи донишҳои худ 
пайвастани худро бо китоб ва 
китобхонӣ ҳамеша бояд ни-
гоҳ доранд ва барои такмили 
касбият аз омӯзиши адабиёти 
тахассусӣ васеъ истифода ба-
ранд. Бештар китоб хондан, 
бештар бинотару тавонотару 
азизтар шудан аст. Мо бояд 
китобро дӯсти наздик ва ашёи 
пурқимати рӯзгор пиндорем 
ва ақлу дониши худро бо ки-
тобхонӣ ғанӣ гардонем. Танҳо 
бо ин роҳ метавонем дар ҷомеа 
ҳамчун шахси оқил эътироф 
шавем.

Н .Ҳ. Ҳасанбоев,
 устоди кафедраи 

забони тоҷикӣ

“Ҳатто агар дар ҳолати 
ғарқ шудан ҳам бошӣ, китоб 
бихон!». Бо ин гуфта дар дав-
лати Финляндия муҷассамае 
насб шудааст, ки дар он мар-
де дар даст китоб хонда ба об 
ғарқ шудаистодааст. Инсоният 
аз замони пайдоиш то ба имрӯз 
бо хондани китоб ба қуллаҳои 
баландтарини кашфиёти ко-
инот ноил гардидааст. Маҳз 
китобхонӣ сабаб гардид, ки 
имрӯз ҷомеаро технологияҳои 
рақамӣ иҳота кардааст. Паём-
бари ислом (с) гуфтаанд, ки аз 
гаҳвора то ба гӯр илм омӯзед, 
ки ин ҷо мурод аз омӯхтани 
илм хондани китоб аст. То ҳад-
де шахс бештар китоб муто-
лиа кунад, ҳамон қадар дарку 
идрок, фаҳмишу ҷаҳонбинӣ ва 
ояндабиниаш васеъ мешавад. 
Хондани китобҳои муфид ба-
рои изҳори назар ва андеша-
ронӣ дар дилхоҳ мавзӯъ дасти 
ёрӣ дароз мекунад. Бинобар 
ин, шахсони сермутолиа су-
ханҳои ҳикматомез мезананд.

Нависандаи араб Абуусмо-
ни Ҷоҳиз мегӯяд: “Ман дарах-
теро аз китоб дида, умраш 
дарозтар, мевааш ширинтар, 
ҳосилаш наздиктар надидаам”. 
Хонанда бо хондани мунтазам 
ва муназзами адабиёти ба-
деӣ, чи адабиёти миллӣ ва чи 
ҷаҳонӣ завқи худро парвариш 
медиҳад, дар интихоби китоб 
барои хондан сахтгиру серта-
лаб мешавад, ҳар гуна китобро 
намехарад ва нахоҳад хонд ва 
нависандаро ба рушди ҳуна-
раш, ҳарчи бештар омӯхтан, 
ҷустан ва пайдо кардани сабк, 

шеваи навиштор ва василаҳои 
навтару тозатари тасвир, ки 
дигар барои хонандаи огоҳ ва 
хушмутолиа ва бозавқ такро-
рию обшуста нестанд, водор 
мекунад. Агар шахси китоб-
хонда ба вазифа таъйин шавад, 
мутмаинан ҷаҳонбиниаш ва-
сеътар, одамдӯстиаш бештар, 
масъулиятшиносиаш амиқтар 
хоҳад буд.

Мутолиаи адабиёт ба ин-
сон уфуқҳои гуногун ва тозаи 
дид медиҳад, ҷаҳонашро на 
танҳо умқ, балки паҳноӣ низ 
мебахшад; адабиёт ба инсон 
озодии интихоб медиҳад. Дар 
баробари ин адабиёт аст, ки 
инсонхоро на фасл, балки ба 
ҳам васл мекунад. Адабиёти 
бадеӣ ба хонандааш озодии ан-
деша ва озодии амал медиҳад, 
аммо озодие, дар канораш ма-
съулият дорад, бо масъулият 
ёр аст; хонандаи ботаании ада-
биёти бадеӣ, ҳеч гоҳ ба ифроту 
тафрит дар андешаю амал роҳ 
нахоҳад дод. Аз нигоҳи таъсир 

Ҷавонон  бояд фаъол бошанд

РӮЗИ МОДАРОН ҲАР РӮЗ БОД!

воя расанд. Нангу номуси 
ватандорӣ дар онҳо  фаъ-
ол  бояд бошад. Таърих 
гувоҳ  аст, ки ҷавонон дар 
ҳама гуна давру замон бу-
нёдкору созанда буданд ва 
мемонанд. Меҳнати фидо-
коронаи ҷавонон дар Ҷан-
ги дуюми ҷаҳон (хоҳ дар 
фронт, хоҳ дар ақибгоҳ) 
барои ғалаба омили муҳим 
гардид. Имрӯз ҳам ҷавоно-
ни тоҷик дар сохтмонҳои  
бузурги  ҷумҳурӣ НБО-и 
Норак, Сангтӯда, Роғун саҳ-
ми барҷаста доранд.

Имрӯз ҳукумати 
ҷумҳурӣ барои фаъолия-
ти ҷавонон ҳамаи имкони-
ятҳоро фароҳам овардааст.

Ҷавонон бояд   кӯшиш  
ба харҷ диҳанд,ки Ҷумҳу-

модар  ва шабзиндадориҳои 
модар – ин ҳамаро бо ҳеҷ чиз 
натавон баробар кард. Мо-
дар ҳаст, ки  мо ҳастем. Кист 
он касе, ки суруди «алла»-и 
модарро нашунида бошад. 
Модар! Ту чашмаи ҳаёти ин-
сон ҳастӣ ва ҳаёти инсон ба 
ту вобаста аст. Калимаи МО-
ДАР калимае мебошад, ки 
дар тамоми забонҳои ҷаҳон 
як хел оҳанги навозишкоро-
на дорад. Сини инсон чанде 
ки набошад хоҳ 5 хоҳ 50 ба-
рои ӯ модар навозишу ни-
гоҳи вай зарур аст.  Ва ҳар 
қадаре, ки муҳаббати кас ба 
модар зиёд бошад, ҳаёт ҳа-
мон қадар фараҳбахшу ду-
рахшон аст. Модар! Бе ту ҳеҷ 
баҳоре зебо ва ҳеҷ тирамоҳе 
пурфайз нахоҳад буд. Файзи 
зиндагии мо аз туст. Ту си-
тораи дурахшоне ҳастӣ, ки 
роҳи фарзандатро равшан 
месозӣ. Модарам ту ягона 
вуҷудаму рафиқам, эҳсону 
дастгирам дар парешонҳо-
лиҳо, шарикам дар ғаму 
андӯҳ, лаззатам дар ҳаёту 
роҳатам, ту табассуми  ҳа-
ётбахши сари гаҳвораю су-
руди ҷаҳонгири саҳаргоҳам. 
Ту худ ҷон ба каф гирифта, 
маро ба дунё оварди, ҳам-
маслаки ситораҳо гардида 
дар сари гаҳвораам бо хоби 
ширин даст ба гиребон  
шуди, бо чашмони хастаат 

бониям кардию бо дили   аф-
сурдаат ҳимояам.

Модар зан аст. Зан бо-
шад олиҳаи ҳусну малоҳат. 
Адибону олимон ва бузурго-
ни дунё дар васфи зан - мо-
дар бисёр суханони меҳрбор  
гуфтаанд.
Зан набошад, зебу зиннат

 нест дар маъвои мо,
Ҳуш дар сар, равшанӣ дар 

дидаи бинои мо,
Бузургон гуфтаанд: 

«Дар хонае, ки  зан – модар 
нест, хушӣ ва рушноӣ вуҷуд 
надорад». Бинобар ин мода-
рон шамъу чароғи  хонадо-
нанд.

Пайдост, ки орифону 
фозилон, косибону олимон 
парвандаи боғи муаттари 
дунёи ҳавасҳои модаранд. 
Аз ин рӯ донистани қадру 
манзалати модар вазифаи 
муқаддаси мост.
Ёрон ҳама ҷо, вале Ватан 

дар як ҷост,
Ҳар санги Ватан мисоли 

ҳайкал зебост,
Олам ҳама ҷо азиз, лекин

 бар ман,
Модар яктост, 

Тоҷикистон яктост.

М.А. Қаюмова, Р.Р.Раҷабов,
устодони калони кафе-
драи забонҳои хориҷӣ

рии  Тоҷикистонро  дар  
арсаи байналхалқӣ ба тав-
ри сазовор муаррифӣ  на-
муда,  парчами ҷумҳуриро 
баланд бардоранд.

Мутассифона, имрӯз 
ҷавононе низ ҳастанд, ки  
ба корҳои  номатлуб  даст 
мезананд. Баъзе ҷавонон  
аз таҳсил дур шуда, ба 
гурӯҳҳои  террористӣ  ва  
ифротгаро мераванд. Ҳама-
гон  бояд ин гуна ҷавонони 
гумроҳро аз ин роҳ боздо-
рему дар рӯҳияи ватан-
дӯстӣ, хештаншиносӣ тар-
бия ва ба роҳи  рост ҳидоят 
намоем.

Ҷ. Б.Ҳамрозода,
устоди кафедраи 

фаннҳои ҷомеашиносӣ
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Н О В О С Т И     М Е Д И Ц И Н Ы
Всемирная организация здравоохранения 

официально объявила пандемию коронавируса
Как отмечает «Российская 

газета», ВОЗ изменила оценку 
ситуации с распространени-
ем коронавируса COVID-19. 
Эксперты не исключают рас-
пространение инфекции в ми-
ровых масштабах. Комменти-
рует глава ВОЗ доктор Тедрос 
Гебреисус: «В ближайшие дни 
мы ожидаем, что количество 
случаев заболевания, смертей 
и количество затронутых стран 
продолжит увеличиваться. 
Мы пришли к оценке того, что 
COVID-19 может быть охарак-
теризована как пандемия».

Что касается ситуации в 
России, то согласно последним 
данным, зарегистрированы 28 
случаев инфекции. К примеру, 
московские медики говорят, 

что все выявленные в столице инфицированные 
ранее посещали Италию.

Вирус не обошел стороной и популярного 
американского актера Тома Хэнкса. В своей стра-
нице в социальной сети Instagram он сообщил, 
что вместе с супругой заразился коронавирусом и 
находится в изоляции в госпитале австралийского 
города Голд-Кост, где они проходят лечение.

Генетики представили средство, 
предотвращающее потерю зрения

Новую генную терапию 
(voretigene neparvovec) опробова-
ли в Британии на пациентах с ред-
ким наследственным заболевани-
ем глаз, вызывающим слепоту, пе-
редает BBC. Речь идет о дистрофия 
сетчатки вследствие наследования 
дефектной копии гена RPE65 от 
обоих родителей. Ген важен для 
обеспечения пигмента, который 
необходим светочувствительным 
клеткам для поглощения света. 
Первично это влияет на ночное 
зрение, но в конечном итоге, когда 
клетки погибают, это может при-
вести к полной слепоте.

В рамках терапии делается 
инъекция в заднюю часть глаза 
- это доставляет рабочие копии 
гена RPE65. Они содержатся вну-
три безвредного вируса, который 
позволяет им проникать в клет-
ки сетчатки. Оказавшись внутри 

ядра клетки, ген поставляет инструкции для созда-
ния рабочего белка RPE65.

Лечение подходит только пациентам с остаточ-
ным зрением. Оно должно принести наибольшую 
пользу детям с дистрофией сетчатки, поскольку те-
рапия может остановить потерю зрения на раннем 
этапе. Неизвестно, как долго продлится польза от 
лечения, но, считается, положительный эффект со-
храняется несколько десятков лет. На его проявление 
уходит 1-2 месяца.

Детям и подросткам можно не бояться 
коронавируса, говорят врачи

Известно, что риск заражения 
коронавирусом разнится среди воз-
растных групп, передает ТАСС. Как 
показали исследования, ниже всего 
риск инфицирования у детей до 10 
лет и подростков 10-19 лет. Объ-
ем пациентов из этих возрастных 
групп составляет всего около 2%. 
86,6% инфицированных - группа 
от 30 до 79 лет. Дети до 10 лет - 0,9% 
заболевших; дети от 10 до 19 лет - 
1,2%.

По словам врачей, в первую очередь, вирус поражает лиц с хроническими заболевания-
ми (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми аномалиями). Что касается вопроса передачи 
вируса от зараженной беременной женщины ее ребенку, то специалисты пока не готовы дать 
однозначный ответ вследствие противоречивой информации.

Многие эксперты считают, что китайский коронавирус станет привычной сезонной ин-
фекцией. На сегодняшний день около 20% подтвержденных случаев китайского коронавируса 
Covid-19 определены как тяжелые или критические. Показатель смертности - примерно 2%. 
И, предупреждают врачи, данный штамм может стать сезонным, возвращаясь каждую зиму, 
как это делают другие штаммы коронавирусов. То есть с приходом весны заболеваемость воз-
можно пойдет на спад.

Справиться с последствиями инсульта 
поможет новый агент

Известно: после инсульта 
может развиться опасный отек 
мозга. И недавно ученые Уни-
верситета Эксетера выявили 
путь, стоящий за этим процес-
сом, пишет Eurek Alert. Ока-
зывается, нарушение в работе 
пути ключевых белков в мозге 
может вызывать отек и серьез-
ные повреждения.

К счастью, было создано 

соединение, которое влияет на данный путь в мозге. Известно, что инсульт может 
навредить регуляции объема клеток в головном мозге, что приводит к отеку. Сейчас 
эту проблему решают с помощью операции (вскрывается черепная коробка и прово-
дится шунтирование для уменьшения давления в мозге).

Более безопасная альтернатива - новое активное соединение - ZT-1a. Оно наце-
лено на путь, который контролирует белки, переносящие ионы и воду внутрь клеток 
и из них. Соединение работает, тормозя активность ферментов, которые активиру-
ют белки, приносящие слишком много воды в клетки мозга. Эффективность доказа-
ли эксперименты с грызунами.

Рацион человека оказывает сильное влияние 
на состояние кожи

Как передает «Новости 
Mail.RU», с этой точки зре-
ния, эксперты считают край-
не вредной так называемую 
Западную диету. По словам 
специалистов Калифорний-
ского университета, этот тип 
питания характеризуется 
обилием насыщенных жиров, 
красного мяса, фастфуда, из-
бытком углеводов, нехваткой 
свежих овощей и фруктов.

Нередко люди, питающие-
ся по этой схеме, страдают от 
ожирения и ряда метаболиче-
ских недугов. Ранее проводив-
шиеся исследования показа-
ли: Западная диета повышает 
риск развития псориаза. Но 
тогда эта связь наблюдалась 
только у тучных пациентов. 
Теперь же было доказано: 

чтобы получить кожный недуг, не обязательно 
иметь ожирение. Самой по себе Западной диеты 
достаточно для запуска патологических процес-
сов.

Эксперименты с лабораторными мышами 
показали: всего месяца диеты с высоким содер-
жанием сахара и жиров хватало для иницииро-
вания воспалительной реакции в коже, харак-
терной для псориаза. Примечательно, что за это 
время животные не успевали набрать лишний 
вес.

Препарат против кашля хорошо себя 
показал в борьбе с паркинсонизмом

Амброксол - старое сред-
ство, применяемое в качестве 
отхаркивающего средства. 
Но недавно у него обнаружи-
ли новое свойство - способ-
ность бороться с болезнью 
Паркинсона, пишет «Новости 
Mail.RU». Лабораторные экс-
перименты на человеческих 
нервных клетках, а также на 
животных показали, что ам-
броксол повышает уровень 
глюкоцереброзидазы (GCase) 
в нейронах.

Это соединение работает 
как очищающий элемент - он 
избавляет мозг от токсиче-
ских отложений, в том числе 
тех, что свойственны паркин-
сонизму (скопления альфа-си-
нуклеина). Следовательно, ис-
кусственное повышение кон-

центрации GCase запускает усиленную очистку 
на фоне развившегося заболевания.

Университетский колледж Лондона уже про-
тестировал амброксола на 17 пациентах с болез-
нью Паркинсона. Участники получали препарат 
ежедневно в течение полугода. Было показано: 
средство не вызывает побочных эффектов и 
успешно попадает в ткани головного мозга. При-
ем средства повышал уровень GCase в спинно-
мозговой жидкости на 35%, а состояние добро-
вольцев улучшалось.
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ГЕПАТИТ БЕМОРИИ ҶИГАР АСТ
ГЕПАТИТИ ВИРУСӢ 

(Hepatitis epidemica; Н. 
viralis), заъфармаи сиро-
ятӣ, бемории Боткин, бе-
мории сироятиест, ки аз он 
бештар ҷигар иллат меё-
бад. Ангезандаи гепатити 
вирусӣ ба таъсири муҳит 
бағоят устувор аст. Бино 
ба маълумоти солҳои охир 
7 навъи гепатити вирусӣ 
вуҷуд доранд: А, Б, С, D, Е, 
G ва F.

Гепатити А (бемории 
Боткин) нисбат ба дигар 
шаклҳои он бештар во-
мехӯрад. Ангезандаи онро 
соли 1937 олим С. Фейсто-
ун кашф кардааст. Ҳангоми 
ҷӯшондан дар муддати 5 
даќиќа маҳв мешавад. Дар 
ситоплазмаи ҳуҷайраҳои 
ҷигар ҷой мегирад. Манбаи 
сирояти гепатити А ода-
ми бемор аст. Вирусҳо ба 
воситаи пасафканд хориҷ 
мешаванд. Омили асосии 
сироят аз онҳо об, хӯрок, 
ашёи рӯзгор, гоҳо хун ва 
алоқаи ҷинсӣ аст. Вируси 
беморӣ аз ҳамроҳак на-
мегузарад, бинобар ин ба 
тифли батн хавф надорад. 
Гепатити А бемории мав-
симӣ буда, дар Тоҷикистон 
фаслҳои тобистон ва тира-
моҳ авҷ мегирад. Асосан 
кӯдакони аз 1-сола боло ва 
ҷавонон бемор мешаванд.

Гепатити В (гепатити 
зардобӣ) дар байни дигар 
шаклҳои гепатитҳо 10 – 30 
фисадро ташкил медиҳад. 
Маълумоти аввалин оид 
ба ангезандаи он соли 1965 
ба даст омадааст. Вируси 
гепатити В на кислотаи 
рибонуклеат (РНК), бал-
ки кислотаи дезоксирибо-
нуклеат (ДНК) дорад. Ба 
таъсири муҳит устувор аст. 
Дар ҳарорати 120°С баъди 
45 дақиќа, дар 180°С баъди 
60 дақиќа. ва дар ҳарора-
ти 60°С баъди 10 соат маҳв 
мешавад. Манбаи сироят 
ҳомилони вирус мебошанд 
(онҳо дар Тоҷикистон 10%-

ро ташкил медиҳанд). Ан-
гезандаи беморӣ тавассути 
хун мегузарад. Тақрибан 50 
фисади беморон дар муас-
сисаҳои табобатӣ сироят 
меёбанд. Беморӣ хусусан 
дар байни кормандони тиб 
ва нашъамандон паҳн шу-
дааст. Бо роҳи алоқаи ҷин-
сӣ низ интиқол меёбад. Аз 
модар ба тифли батн мегу-
зарад.

Гепатити С солҳои 
70-уми асри 20 муқаррар 
карда шуд. Дар ҷаҳон хеле 
густариш ёфтааст. Хусу-
сан, дар ҷумҳуриҳои Оси-
ёи Марказӣ бештар дучор 
меояд. Ангезандаи он ба 
флавовирусҳо шабоҳат до-
рад. Манбаи сироят бемо-
рон мебошанд. Ангезан-
даи маризӣ ба воситаи хун 
интиқол меёбад. Бинобир 
ин имкон дорад, ки нашъ-

тиқоли ангезандаи беморӣ 
мисли гепатити В аст. Ге-
патити D дар байни на-
шъамандон ва беморони 
гемофилия бештар дучор 
меояд. Аз модар ба тифли 
батн ҳам гузаштанаш мум-
кин.

Гепатити E-ро гепа-
тити на А ва на В низ ме-
номанд. Дар Ҳиндустон, 
Бирма, Алҷазоир ва Осиёи 
Марказӣ хурӯҷҳои обии 
он ба мушоҳида раси-
да буданд. Масалан,  дар 
вилояти ӯши Ҷумҳурии 
Қирғизистон гепатити Е 
дар байни дигар шаклҳои 
гепатит 72,7%-ро ташкил 
мекард. Дар Душанбе дар 
давраи байни эпидемияҳо 
тақрибан 10,8% ҳолатҳои 
гирифторӣ ба гепатитҳои 
вирусӣ ба гепатити Е рост 
омадааст. Манбаи сироят 

саран беиштиҳоӣ, талхии 
даҳон, оруғ, зардаҷӯшӣ, 
дилбеҳузурӣ, қай ва дарди 
шикамро ба вуҷуд меорад; 
бемор дарунрав мешавад. 
Баъзан сулфа, зуком, дарди 
сар, дарди мушакҳою бан-
ду буғум низ аз гепатитҳои 
вирусӣ дарак медиҳанд. 
Ҳарорати бадан баланд 
(баъзан то 39 – 400С), ран-
ги пешоб тира ва ба пиво 
ё чой монанд мешавад. 
Пасафканд хокистарранг 
мегардад. Минбаъд пӯст ва 
сафедии чашм ранги зар-
ди сурхтоб пайдо мекунад. 
Аҷаб нест, ки гепатитҳои 
вирусӣ ноаён, яъне бидуни 
зардпарвин, бо каме бад 
шудани авзои умумӣ ҷара-
ён гирад. Гепатитҳои виру-
сиро фақат дар беморхона 
муолиҷа мекунанд. Бемор 
агар реҷаи бистарӣ ва 

бояд 2 сол зери назорати 
духтур бошанд. Ҳомило-
ни вирусро ба назорати 
диспансерӣ мегиранд. Ҳар 
шахси гепатитҳои вируси-
ро аз сар гузаронида бояд 
дар хотир дошта бошад, ки 
ҳангоми риоя накардани 
реҷа ва парҳези таъинкар-
даи духтур беморӣ ори-
заҳои гуногун (то сиррози 
ҷигар) ба бор меорад. Бе-
морон бояд худро аз хаста-
гӣ, гармо ва сармо эҳтиёт 
намоянд. Иштирок кардан 
дар мусобиқаҳои спортӣ ва 
бардоштани бори вазнин 
(аз 3 кг зиёд) то як сол манъ 
аст. Баъди аз беморхона ба-
ромадан, 6 – 12 моҳ парҳез 
кардан зарур мебошад. 
Зимни парҳез истеъмоли 
нӯшокиҳои спиртдор (аз 
он ҷумла пиво), консер-
ваҳо, хӯроквории дудхӯр-
да, очор, хӯроки тунду тез, 
бирён ва шоколад манъ 
аст. Истеъмоли хӯроки ши-
рию растанигӣ, навъҳои 
беравғани гӯшт ва моҳӣ 
тавсия мешавад.

Барои пешгирии ге-
патитҳои вирусӣ бемор-
ро ҳатман дар касалхо-
на бистарӣ намуда, ҷои 
зисташро дезинфексия 
кардан лозим. Парасто-
рони беморро 45 рӯз ба 
муоинаи тиббӣ мегиранд. 
Бо мақсади пешгирии ге-
патитҳои вирусии кӯдакон 
ба онҳо гамма-глобулин 
тазриқ мекунанд. Духтуро-
ни бунгоҳҳои санитарию 
эпидемиологӣ саломатии 
кормандони муассисаҳои 
хӯроки умумӣ, таъмини 
об, донорҳо ва шахсони бо 
коркарди хун алоқамандро 
назорат мекунанд. Асбобу 
анҷоми тиббӣ бо диққати 
том тамйиз (стерилизат-
сия) карда мешавад.

Э.Р. Раҳмонов,
Ш.А.Тошева,

кафедраи бемориҳои 
сироятӣ

Сафобахши рӯзгор 
Ҳамасола санаи  8- март 

«Рӯзи байналхалқии  занон ва 
модарон»  дар тамоми гушаи 
канори дунё  аз ҷумла  дар  
мамлакати мо низ бошукӯҳи 
хоса ҷашн гирифта  мешавад. 
Бешубҳа  қайд  кардан  зарур  
аст, ки занону – модарон  пеш 
аз ҳама барои  тарбияи  насли 
ҷавон инчунин барои рушду 
нумӯи  Ватани  азизамон дар 
ҳама сохторҳои  қудратию  дав-
латӣ фаъолият  менамоянд.                                                                                                                         

Модар  қиматтарин неъ-
мати рӯи  дунё,  сарчашмаи  

муҳаббати беканор,  чашмаи  
мусаффо  ва  маҳзани ганҷи  
фарзанд, ҳиматбаландтарин 
шахси  башарият аст. Маҳз  
меҳри  бепоён ва навозиши 
гарми модар  моро ба оламу 
одам ошно сохтааст.                                                                                               

Заҳмати  шабонарӯзӣ, бе-
дорхобӣ, пурбардории  ӯ  танҳо 
ба  худашон  хос буда , касро ба  
ҳайрат меорад. Ҳамин аст, ки 
модарро  нахустин  устоди  таъ-
лимдиҳандаи кулли  инсоният  
дар  рӯи  сайёра баъд  аз  Офа-
ридгор  мешумооранд. Ӯ  бо 

тамоми  ҳастияш  эҳсоси одобу 
ахлоқ ва донишу маърифатро  
ба фарзандон арзонӣ  медо-
рад. Бешубҳа мутаффакирону  
донишмандон адибону бузур-
гони  дунё дар  васфи модар  
суханрониҳои  зиёд кардаанд.  

Оре зан – модар ин фа-
риштаи  осмонист, ки бе-
шубҳа дар фикри  фарзанд аст. 
Зеро  мисли  канори  модар 
биҳиштосо макони  дигаре  
нест. Оромиву сиҳатӣ  ва  хуш-
гуфтории фарзандро  дида ме-
болад, беҳуда нагуфтаанд, ки 

амандон, ҳамчунин мари-
зони гемофилия, мизољо-
ни марказҳои гемодиализ, 
кормандони тиб ва ашхо-
си беҷогард бемор шаванд 
(онҳоро гурӯҳи хавфпазир 
меноманд).

Гепатити D аз соли 
1977 маълум аст. Аввал ан-
гезанда, сипас аломатҳои 
клиникии беморӣ тавсиф 
шуданд. Манбаи сироят 
беморон мебошанд. Ин-

бемор ва ҳомилони вирус 
мебошанд. Ангезандаи ма-
ризӣ бештар ба воситаи об 
мегузарад.

Гепатитҳои F ва G 
алҳол пурра таҳқиқ нашу-
даанд. Бештар дар мамо-
лики Африка ба мушоҳида 
мерасанд.

Бемадорӣ ва хастагӣ ав-
валин аломатҳои бемори-
анд. Гепатитҳои вирусӣ ак-

таъиноти духтурро қатъӣ 
риоя кунад, бо тезӣ сиҳат 
мешавад.

Беморони гепатитҳои 
вирусиро аз сар гузарони-
да бояд ба саломатӣ эъти-
бори ҷиддӣ диҳанд. Агар 
касбу кор ба саломатӣ за-
рар меоварда бошад, пас 
чунин одамонро муваққат 
(мӯҳталашро духтур муай-
ян мекунад) ба кори сабук 
гузаронидан лозим; онҳо 

аҷаб дунёи рангину  зебо  до-
рад  модар.

Зиҳи, модар, бо чунин қу-
драту  матонат эҳсону ҷасорат 
ва меҳру садоқати беканор, ки 
бузургони олам  пешат сар фу-
руд  оварданд.
 Дилам хоҳад  равам бар кӯи

 модар,
Вуҷудам  пур шавад аз бӯи 

модар,
Тамоми рӯи дунёро 

бигаштам,
Надидам  рӯи хуш ҷуз рӯи 

модар.
Аз ин рӯ мо омӯзгорони  

кафедраи  «Беҳдошт ва эколо-
гия» тамоми занону бонувони  

МДТ «ДДТТ  ба номи Абӯали 
ибни Сино»ро ва дар  симои 
онҳо тамоми модарони ази-
замонро  пеш аз ҳама бо фаро 
расидани фасли баҳор, иди 
занону – модарон табрику таҳ-
ният намуда ба ҳамаи шумоён  
сиҳату саломатӣ, умри дароз, 
хушбахтӣ ва хушиҳои зинда-
гиро таманно дорем. Бигузор 
ҳамеша лабатон пурханда ва 
таъбатон болида бошад, мода-
рони азизу меҳрубон!

Л.Э. Одинаева, 
М.И. Ҷумаева, Ф.Ҷ. Ҳасанов,

омӯзгорони кафедраи 
беҳдошт ва экология
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Зарари телефонҳои 
мобилӣ ба инсон

Дар замони муосир теле-
фонҳои мобилӣ ва планшетҳо  
ҷузъҳои  ҷудонопазири зинда-
гии ҳар яки мо гардидаанд. Бо 
кӯмаки онҳо ҳамеша бо нафа-
роне, ки ба мо наздиканд, дар 
алоқа шуда, новобаста аз он, 
ки  ҳамсуҳбатамон дар кадом 
гӯшаи дунё қарор дорад, тамос 
гирифта метавонем.  Бояд  гуфт, 
ки таъсиси  телефони мобилӣ 
инқилобе дар соҳаи илму техни-
ка мебошад.

Телефонҳои муосир би-
сёртар ба компютер шабоҳат 
доранд ва мо онҳоро на танҳо 
барои гуфтугӯ кардан балки 
ҳамчун мр3плеер, дастгоҳи ак-
косӣ, сабт кардани ҳодисаҳои 
муҳими ҳаёт, даромадан ба ин-
тернет, хондани китобҳои элек-
тронӣ, тамошо кардани филмҳо, 
бозӣ кардан ва ғайра истифода 
мебарем.Ин далели он аст, ки 
мо телефони ҳамроҳро ҳама 
вақт ва дар ҳамаи ҷой истифо-
да мебарем.

Тавре мушоҳида мегардад, 
коргарон, донишҷӯён, мактаб-
бачагон ва ҳатто пиронсолону 
кӯдакон  имрӯз аз телефони 
мобилӣ васеъ истифода бурда,  
баъзеҳо бо худ  ду ва зиёда те-
лефони ҳамроҳ  доранд. Теле-
фонҳои муосир мушкилоти ода-
монро осон мегардонанд, аммо 
ба ин нигоҳ накарда,  телефонҳо 
хусусиятҳои зараррасонӣ низ 
доранд ва оҳиста- оҳиста ба 
саломатии инсон зарари худро 
мерасонанд, вале мардум оид 
ба он, ки телефон ба саломатии 
онҳо зарар дорад, камтар фикр 
мекунанд.

 «Истифодаи ками теле-
фон   ба  фоидаи саломатии 
инсон аст. Ҳастанд нафароне, 
ки телефонҳои худро ҳама вақт   
дар бар мегардонанд ва  ҳатто 
дар  бистари хоб  низ нигоҳ ме-
доранд ва инчунин ҳангоми бо 
ноқил (зарядка)пайваст будан 
истифода мебаранд. Бояд гуфт, 
ки    ҳангоми хоб рафтан набо-
яд телефони мобилиро ба худ 
наздик гузошт. Он бояд 5 метр 
дуртар,  беҳтараш берун аз 
утоқи хоб бошад. Аз рӯи ҳисобо-
ти омории танзимгарони алоқаи 
мобилӣ, тақрибан 70 фоизи ис-
тифодабарандагон дар як рӯз 
зиёда аз 30 дақиқа гуфтугӯ ме-
кунанд. Албатта, хуб мешуд, ки 
ҳар як нафар дар як рӯз камтар 
аз 30 дақиқа гуфтугӯ кунад».

Аз рӯи ҳисоботҳо солҳои  
охир шумораи нафароне, ки  
аз омоси майнаи сар азият ме-
кашанд,  зиёд шудааст. Агар 

дар ин ҳолат зарар на танҳо ба 
худи ӯ, балки ба атрофиён низ 
мерасад. Ин гуна истифода бур-
дани телефонҳо далели он аст, 
ки на ҳамагон фарҳанги дуруст  
истифода бурдани  телефони 
мобилиро медонанд.

  Таълиму тарбияи насли 
наврас  яке аз вазифаҳои асо-
си ба шумор меравад ва ба ҳар 
як падару модар,омӯзгорони 
муассисаҳои таълимӣ, чӣ мак-
табу чӣ донишгохҳо шарт ва 
зарур аст, ки нисбати таълиму 
тарбияи фарзанд хонандагон ва 
донишҷӯён беаҳамияти зоҳири 
накарда  тарбияи насли навра-
сро дар мади аввал гузоранд. 
Пурзӯр гардонидани дарсҳои 
тарбия дар муассисаҳои таъ-
лими дар мавзӯъҳои ҳалталаби 
ҷомеа нақши муҳим дорад. Мо 
бояд суннатҳои неки гузашта-
гонамонро эҳтиром намоем, аз 
усулҳои муосири таълиму тар-
бия истифода кунем, доираи 
донишу маърифат ва камолоти 
маънавии насли навраси кишва-
рамонро тавсеа бахшида, дар 
зеҳни онҳо эҳтиром гузоштан ба 
муқаддасот ва рукнҳои давлат-
дориро ҷой намоем, онҳоро дар 
руҳияи ватандӯстиву ҳисси ба-
ланди миллӣ ва худогоҳиву худ-
шиносӣ ба воя расонем.  Пеш 
аз истифода бурдани телефон 
ё планшет мо бояд қоидаҳои 
истифодабарии онро хонем, ки 
дар дохили ҳар як телефон ё 
планшет навишта шудааст. Бе 
зарурат набояд аз  телефон  ис-
тифода  кард. Истифодаи ками 
телефон   ба  фоидаи салома-
тии инсон аст. Занҳои ҳомила-
дор аз рӯзи муайян шудани ҳо-
миладорӣ ва кӯдакон то сини16 
бояд аз суҳбат тариқи телефон 
худдорӣ намоянд. Телефонро 
набояд тӯлонӣ дар кисаи назди 
сина ва  миёнбанд  нигоҳ дорем, 
чунки  дар ин ҳолат таъсирот ба 
дил ва рагҳои хунгард ва инчу-
нин ба узвҳои таносул мерасад. 
Дар хона ва ё корхона беҳтараш 
аз телефони одии симдор бояд 
истифода бурд, агар имконият 
бошад аз балангӯяк истифода 
баранд, ё ин ки тариқи СМС- 
паёмакҳо гуфтугӯ кунанд. Дар 
даруни нақлиёт истифода наба-
ранд, ҳангоми бо ноқил пайваст 
будан(ҳангоми заряд гирифтан)
ва инчунин ҳангоми раъду барқ 
истифода набаранд. Боқӣи са-
ломатии ҳар яки мо дар дасти 
худи мост. Чуноне, кӣ гуфтаанд: 
пешгирии беморӣ беҳтар аз та-
бобат мебошад.

Кишвари  обҳои мусаффо
чаро  Дахсолаи байналмиллалии 
амал «Об барои рушди устувор, 
солхои 2018-2028» бо иштироки 
Рохбари давлат дар Маҷмаи уму-
мии Созмони Милали Мутахид 
матраҳ гардид  ва он ба кишвар 
чӣ медихад ва миллатро ба куҷо 
рохнамоӣ мекунад

Омӯзгор метавонад дар 
дарси тарбиявӣ суханҳои Прези-
денти  кишварро доир ба тағй-
ирёбии иқлим оварад ва бево-
сита дар бораи он сухан намуда, 
дар  ин раванд ба истифода аз 
сайтҳои интернетӣ  ва гуфтаи 
олимони табиатшинос, экологхо 
ва ҷомеашиносон порчаҳоро ба 
донишҷӯён пешниход намояд, 
ки онхо ба ин роҳ метавонанд, 
гуфтаҳои Сарвари давлатро хуб-
тару беҳтар дарк намоянд. Дар 

10 сол пеш 50-70 нафар дар 1 
сол бо бемории  омоси майнаи 
сар ба духтурон  муроҷиат ме-
карданд, солҳои охир теъдоди 
чунин беморон ба 200-300 на-
фар расидааст. Ин танҳо шумо-
раи нафаронест, ки дар дохили 
кишвар муолиҷа меёбанд, ҳол 
он ки боз ҳастанд бемороне, ки 
дар хориҷаи мамлакат  табобат  
мегиранд.

Истифодаи аз меъёр зиё-
ди телефони мобилӣ ва план-
шетҳо на танҳо ба як узв балки 
ба ҳамаи узвҳои инсон зарари 
худро мерасонад ва аз руи гуф-
таҳои олимон метавонад ба чу-
нин бемориҳо оварда расонад: 
омосҳои бадсифати майнаи 
сар, лейкемияи хун, бемории 
Алсгеймер, бемории Паркин-
сон, вайроншавии хотира, паст 
шудани шунавоӣ, паст шудани 
тезии биноиш, вайроншавии 
кори системаи дилу рагҳо, ба-
ландшавии фишори артериалӣ, 
вайроншавии хоб ва инчунин 
паст шудани муқовимати орга-
низм ба бактерияхо ва ғайра. 
Алакай ҳамагон мушоҳида на-
мудаанд, ки ҳангоми аз меъёр 
зиёд истифода бурдани теле-
фони мобилӣ чунин нишонаҳо 
пайдо мешаванд: садо дар 
гӯшҳо, дарди сар, баландша-

вии ҳарорати ҳамон паҳлуи 
сар, ки телефон гузошта шуда 
буд, сарчархзанӣ, асабоният, 
зуд хасташавӣ, ҳангоми бисёр 
нигоҳ кардан сӯзиш, ҳиссиёти 
ҷисми бегона, ҳиссиёти хушкӣ 
дар чашмҳо,  паст шудани тезии 
биноиш ва инчунин, сурхшавии 
чашмҳо мушоҳида мешавад. 
Имрӯз шумораи  зиёди ҷавонон 
аз  хирашавии чашм шикоят 
мекунанд. Ҳангоми зиёд ва аз 
наздик нигоҳ кардан ба экрани 
телефон он нури чашмро хира 
мекунад.

 Имрӯз  кӯдакони хурдсол  
ва мактаббачагон низ аз  теле-
фони мобилӣ ва планшет васеъ  
истифода мебаранд. Онҳо теле-
фону планшетро  на танҳо чун 
воситаи гуфтугӯ,  балки бештар 
барои бозӣ ва баъзе аз навра-
сон ва чавонон  бошанд барои 
тамошо кардани филмҳои ғай-
риманқул истифода  мебаранд, 
ки аз як тараф ба руҳияи онҳо 
таъсири худро гузорад аз та-
рафи дигар ба саломатии онҳо 
зарар мерасонад. Вақтҳои охир  
падару модарон барои машғул 
кардани фарзандонашон бо 
бозиҳои гуногуну тамошои фил-
мҳои тасвирӣ ин гуна дастгоҳҳо-
ро мехаранд,ки ин ҳолат хело 
ҳам нигаронкунанда мебошад.

 Олимони Аврупо исбот 
намудаанд, ки организми кӯдак 
ҳангоми истифодаи телефони 
мобилӣ бештар аз калонсолон 
зарар мебинад. Кӯдак зуд хаста 
шуда, рӯҳияташ ноустувор ме-
гардад, дар натиҷа зуд асабонӣ 
ва бадмуомила мешавад. Ҳан-
гоми зиёд гап задан бо телефон  
табъи инсон низ  хира мешавад.

Олимон исбот кардаанд, ки 
ҳангоми аз 10 то 60 дақиқа та-
риқи телефон сӯҳбат кардан ор-
ганизми шахс бояд барои барқа-
роршавӣ 8-14 соат истироҳат 
кунад. Таъсири овоз ва ларзиш 
(вибратсия) ҳангоми истифодаи 
телефон ба танг шудани рагҳои 
гӯш ва рӯю сар меоварад. Оли-
мон инчунин, кашф намудаанд, 
ки пас аз суҳбат бо телефон 
шахс камтаваҷҷуҳ гашта, фи-
крҳояш парешон мешаванд. 

Имрӯзҳо аксарияти ҷаво-
нон дар дохили нақлиёти ҷамъ-
иятӣ ва дар кӯчаҳо бо садои ба-
ланд дағалона соатҳои тӯлонӣ 
бо телефони мобилӣ гуфтугӯ 
мекунанд, онҳо ҳато фикр ҳам 
намекунанд, ки ба як нафари 
дигар халал расонида истода-
анд, ҳоло он ки истифода бур-
дани телефони мобилӣ дар до-
хили нақлиёт зарари ӯро якчанд 
маротиба зиёд мегардонад ва 

ин раванд донишҷӯ ба ғайр аз 
суханҳои Презинденти кишвар 
метавонад тавассути омӯзгор аз 
кишварҳое, ки як замон шодоб 
буданду дар натиҷаи тайғири иқ-
лими имрӯз ба биёбон табдил ёф-
таанд, Саҳрои Кабир, як кисмати 
Австралия, Миср, Африқо ва 
Америко, қисматҳо ва мавзеъҳои 
биёбонии қитъаи Осиё маълумот 
бигирад. 

Албатта, дар ин раванд, до-
ниши фарохи устод зарур аст ва 
ӯ тағирёбии иқлимро  бояд бо са-
бабу мадрак ба донишҷӯ пешни-
ход намуда тавонад.

Омӯзгор  дар бораи пешра-
вии илму техника ва таъсири он 
ба табиат метавонад, суханҳои 
пурмуҳтавои Сарвари кишвар-
ро ба самъи донишҷӯён расо-
нида, дар ин баробар, неъмати  
ноёб будани  обро, ки алҳол 
дар кишвари мо арзон аст, бо 

истифода аз сурат, аксхои руд-
хонаҳои бузургу хурд, ки дорои 
оби ширин  нӯшиданианд, тавзеҳ 
бахшад. Ва ба донишҷӯ ҳушдор 
бидихад, ки ин неъмати табиат 
дар ҳама ҷо фаровону арзон нест 
ва дар ин ҳолат ҳам аз аксҳои 
дар ҷустуҷӯи оби ошомиданӣ бу-
дани як қатор кишварҳоро бозгӯ 
намуда аксҳо нишон бидиҳанд ва 
бо ин роҳ, мушкилоти асосии оби 
ошомиданро дар замина баён 
намуда, тозаву озода, боэхтиёт 
истифода бурдани онро ҳам бо 
сухан ва ҳам аксхо ва намоишҳои 
интернетӣ, ки устод пеш аз дарс 
гузоштаст, аз интернет дастрас 
намудааст, тавассути компютер 
ва ё  тахтаҳои электронӣ ни-
шон дода, суханони Президенти 
кишварро тақвият бахшад.

С.К.Ҳамроева,
устоди  калони кафедраи 

забонҳои хориҷӣ

Ниёзова М.С. н.и.т., дотсент, директори МТТ-и донишгоҳ, Бабаева Т.С., 
духтури офталмолог, Носирова П.К., духтури муолиҷавии марказ

Паёми Асосгузори  сулҳу 
ваҳдати  миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти  Ҷумҳурии Точики-
стон, муҳтарам Эмомалӣ Рах-
мон як рӯйдоди муҳими таърихӣ  
ба хисоб рафта, шаҳрвандони  
Тоҷикистонро   ба кору пайкори  

нав ҳидоят менамоянд.
Дар ин замина, омӯзгор ме-

тавонад пеш аз ҳама, ба самъи 
донишҷӯён расонад, ки чи зару-
рате ба вукӯъ  омада, ки Пешвои 
миллат дар  Паёми навбатӣ пе-
ромуни об сухан намуданд ва 
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Бинобар сабаби рушди 
тамаддунҳои ҷаҳонӣ 
ва вусъати тоза пай-

до намудани мавзӯю ма-
съалаҳои геополитикӣ 
кишварҳои ҷаҳон талош 
менамоянд, ки дар ин ҳама 
бархӯрдҳову чолишҳои 
мухталифи сиёсиву иҷти-
моӣ ва иқтисодӣ самти 
фаъолияти сиёсати дав-
латии хешро пурзӯр намо-
янд. Ин ҳама талошҳо бар 
ду самти асосӣ нигарони-
да шудааст: аввал ин ки 
бояд фарҳангу маънави-
ёт ва арзишҳои миллиро 
ҳифз намуд ва сипас барои 
муаррифии бештари мил-
лат дар арсаи ҷаҳонӣ иқ-
домҳои шоистаро роҳандо-
зӣ намуд, то дар ин ҷараён 
истодагарӣ карда тавонӣ.

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз рӯзҳои аввали ба даст 
овардани Истиқлолияти 
давлатӣ робитаи ҳамаҷони-
баро бо кишварҳои ҷаҳон 
густуда, «сиёсати дарҳои 
боз»-ро интихоб намуд. Аз 
ин ба баъд чун як кишва-
ри ҳуқуқбунёду демократӣ 
барои муаррифии давлат 
ба оламиён ташаббусҳову 
ибтикороти башардӯстона 
ва хайрхоҳонаро амалӣ на-
муд.

Дар ин асно ташаккули 
давлати ҳуқуқбунёд ва ҷо-
меаи шаҳрвандӣ фарҳанги 
баланди ҳуқуқиро талаб 
мекунад, ки бе он чунин 
арзишҳои бунёдӣ ва прин-
сипҳои ҷомеа, ба монанди 
волоияти қонун, афзалия-
ти ҳуқуқу озодиҳои инсон 
ва ҳифзи манфиатҳои қо-
нунии инсон ва шаҳрванд 
наметавонанд пурра амалӣ 
шаванд.

Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон чун ка-
фили ҳуқуқу озодиҳо ва 
амнияти мардум ҳамасола 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон Паём иро-
да намуда, дар он самтҳои 
асосии сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии мамлакатро дар 
як сол таҳлил намуда, ва-
зифаҳоро барои минбаъда 
муайян месозад.

Некӯаҳволии мардум 
ҳадафи олии роҳбарияти 
ҷумҳурӣ (чор ҳадафи стра-
тегии миллӣ пешбинишуда 
- таъмини истиқлолияти 
энергетикӣ, раҳоӣ аз бун-
басти коммуникатсионӣ, 
ҳифзи амнияти озуқаворӣ 
ва саноатикунонии босуръ-
ат) ба ҳисоб меравад ва аз 
ин рӯ, дар Паёми навба-

дон ва хоҳиши зудтар ҳал 
намудани мушкилоти худ 
ҳамчун сабаби содир наму-
дани амалҳои коррупсионӣ 
арзёбӣ шудааст.

Ҳақ ба ҷониби Пешвои 
миллат аст, зеро бе надо-
штани донишҳои сиёсӣ, 
фарҳанги ҳуқуқӣ ва баланд 
бардоштани сатҳи маъна-
виёти аҳли ҷомеа муваф-
фақ шудан ба мубориза бо 
коррупсия ва амалҳои кор-
рупсионӣ ғайриимкон аст.

Президенти мамлакат 

тии хеш Пешвои миллат 
ба масоили сиёсати давла-
тии молиявию иқтисодии 
ҷумҳурӣ бештар таваҷҷуҳ 
зоҳир намуданд. Мушоҳи-
да мегардад, ки дар Па-
ёмҳои охир ба мушкилоти 
коррупсия низ эътибори 
ҷиддӣ дода мешавад. Зеро, 
коррупсия дар баробари 
дигар хатарҳои ҷаҳонӣ, ба 
мисли терроризм, экстре-
мизм, гардиши ѓайриқону-
нии маводи мухаддир яке 
аз масъалаҳои глобалӣ дар 

МУҚОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ КОРИ ДАСТҶАМЪИСТ

ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб 
рафта, содиршавии чунин 
ҷиноятҳо ба сатҳи иқтисо-
дию иҷтимоии ҷомеа, маф-
кураи инсоният таъсири 
манфии худро мерасонад.

Дар Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз 26 декабри соли 2018 
бармеояд, ки мушкилоти 
дигаре, ки рушди босубо-
ти иқтисодиву иҷтимоии 
кишварро халалдор на-
муда, боиси нигаронии 
шаҳрвандон шудааст, со-
дир гардидани кирдорҳои 
коррупсионӣ мебошад.

Зеро ҳанӯз ҳам ҳо-
латҳои аз тарафи баъзе 
кормандони мақомоти дав-
латӣ ва ташкилоту муасси-
саҳо содир гардидани ҷи-
ноятҳои коррупсионӣ ҷой 
доранд.

Аз таҳлилҳои Роҳбари 
давлат бармеояд, ки соли 
2018 аз ҷониби Агентии на-
зорати давлатии молиявӣ 
ва мубориза бо коррупсия 
пурсиши сотсиологӣ оид 
ба арзёбии вазъи кор-
рупсия гузаронида шуда, 
дар натиҷа маълум гар-
дидааст, ки коррупсия аз 
ҳама бештар дар сатҳи со-
хтору мақомоти идоракунӣ 
ба назар расида, дониши 
пасти ҳуқуқии шаҳрван-

хеле таъкидҳо мекунанд, 
ки мубориза ба муқоби-
ли коррупсия фақат ва-
зифаи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ нест. Дар ин мубо-
риза тамоми аҳли ҷомеа, 
ҳар як шаҳрванд ва ҷо-
меаи шаҳрвандӣ низ бояд 
бетараф набошад. Чунки 
танҳо дар ҳамин сурат мо 
метавонем сатҳи коррупси-
яро дар мамлакат коҳиш 
диҳем. Чунки ба андешаи 
Роҳбари олии мамлакат, 
яке аз хатарҳои дигаре, ки 
ба рушди устувори давлат 
монеъ шуда, ба нуфузу об-
рӯи он дар арсаи ҷаҳонӣ 
таъсири манфӣ мерасонад, 
коррупсия мебошад.

Ҷиҳати мубориза бар 
зидди ин кирдори номатлуб 
солҳои охир дар кишвари 
мо заминаҳои дахлдори 
ҳуқуқӣ ва ташкилӣ муҳайё 
карда шудаанд, вале ҷиҳа-
ти паст намудани шидда-
ти омилҳои коррупсионӣ 
зарур аст, ки иштироки 
боз ҳам фаъолтари ҷоме-
аи шаҳрвандӣ дар ин самт 
таъмин гардида, нисбат ба 
амалҳои коррупсионӣ фа-
зои воқеан оштинопазир 
фароҳам оварда шавад.

Набояд фаромӯш сохт, 
ки коррупсия дар баробари 
дигар хатарҳои ҷаҳонӣ, ба 
мисли терроризм, экстре-
мизм, гардиши ғайриқону-

нии маводи мухаддир яке 
аз масъалаҳои глобалӣ 
мебошад. Он ба раванди 
иқтисодию иҷтимоии ҷо-
меа ва мафкураи инсоният 
таъсири манфӣ дорад.

Лозим ба ёдоварист, 
ки барои пешгирӣ аз ҳама 
гуна ҷинояту ҷинояткорӣ 
ва муборизаи беамон бур-
дан бо фаъолияти кор-
рупсионӣ 31 октябри соли 
2003 Конвенсияи Созмони 
Милали Муттаҳид зидди 
коррупсия қабул карда 

шуда, рӯзи 9 декабри соли 
2003 дар шаҳри Меридаи 
кишвари Мексика дар Кон-
фронси сиёсии сатҳи ба-
ланд бо иштироки намоян-
дагони зиёда аз 100 давлат 
барои ҳамроҳшавии дигар 
давлатҳои ҷаҳон баргузор 
гардид.

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
низ ба ҳуҷҷати мазкур 25-
уми сентябри соли 2006 
имзо гузошт ва он аз ҷони-
би Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии кишвар 16-
уми апрели соли 2008 тас-
диқ гардид.

Бо мақсади мубори-
заи бевосита бо коррупсия 
дар мамлакат ва муттаҳид 
сохтани саъю кӯшишҳои 
зиддикоррупсионии дав-
лат, ба мубориза ҷалб на-
мудани ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
намояндагони бахши ху-
сусӣ ва ташкилотҳои бай-
налмилалӣ, муқовимати 
мақсаднок ба коррупсия 
бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
10 январи соли 2007 мақо-
моти махсусгардонида-
шудаи зиддикоррупсионӣ 
- Агентии назорати давла-
тии молиявӣ ва мубориза 
бо коррупсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсис ёфт, ки 
вазифаҳои асосии он аз на-
зорати давлатии молиявӣ, 
пешгирӣ, барҳам додан ва 

ошкор намудани ҳуқуқвай-
ронкуниҳои коррупсионӣ, 
таҳқиқи ибтидоӣ, тафтиши 
ҷиноятҳои коррупсионӣ ва 
амалӣ намудани маҷмӯи 
тадбирҳои сиёсати давла-
тии зиддикоррупсионӣ ибо-
рат мебошад. Бо назардо-
шти оқибатҳои ногувори ин 
зуҳуроти номатлуб бо Фар-
мони Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон 30 авгу-
сти соли 2013 Стратегияи 
муқовимат бо коррупсия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2013-2020 
тасдиқ шуда, дар доираи 
он самтҳои асосии фаъ-
олияти мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқро ҷиҳати мубориза 
бар зидди коррупсия му-
айян намуд, ки татбиқи он 
идома дорад. Дар асоси ин 
Стратегия бояд дар тамоми 
вазорату идораҳо ва мақо-
моти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ барно-
маҳои идоравии мубориза 
бо коррупсия бо назардо-
шти соҳаи фаъолияти худ 
таҳия ва мавриди татбиқ 
қарор гиранд. 

Имрӯзҳо Агентии на-
зорати давлатии молиявӣ 
ва мубориза бо коррупсия 
дар самти таъмини ҳиф-
зи ҳуқуқ, озодӣ ва ман-
фиатҳои қонунии инсону 
шаҳрванд, инчунин ҷамъ-
ияту давлат аз коррупсия, 
ошкор ва барҳам додани 
ҳуқуқвайронкуниҳои кор-
рупсионӣ, васеъ намудани 
татбиқи чораҳои пешги-
рикунанда дар мубориза 
бо коррупсия, ҳамкорӣ бо 
қишрҳои ҷомеаи шаҳрван-
дӣ, васеъ ва фаъол гардо-
нидани ҳамкориҳои бай-
налмилалии Тоҷикистон 
дар соҳаи мубориза бо кор-
рупсия чорабиниҳои муҳим 
таҳия ва дар амал татбиқ 
намуда, ин ҷараён имрӯз 
низ бо иқдомоти наве идо-
ма ёфта истодааст.

Хулоса, акнун ҳа-
маи мақомотҳо ва аҳо-
лии ҷумҳуриро мебояд, 
ки бар зидди кирдорҳои 
коррупсионӣ муборизаи 
беамон бурда, дастуру су-
поришҳои Пешвои милла-
тро, ки дар Паёми навбатӣ 
ироа гардид, сармашқи 
кори хеш қарор диҳанд ва 
барои зиндагии шоиста бо 
дасту дили пок ҳаёт ба сар 
бурдан камари ҳиммат бан-
данд.

Ҳ.Ю.Шарипов,
М.А.Мавлонов,

Ф.Аскарализода,
кафедраи анатомия 

патологӣ
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Саразм – оғози  тамаддуни халқи тоҷик   
Бо  мақсади  рушди  деҳот, 

сайёҳӣ  ва  ҳунарҳои марду-
мии   кишвар ва фарҳангӣ 
миллӣ дар  арсаи байнал-
миллалӣ  ва ҷалби сармояҳо 
дар зерсохторҳои  сайёҳӣ, 
эҳё  намудани ҳунарҳои  мар-
думӣ маҳз  Пешвои муаззами 
миллат, Президенти  Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ  Раҳмон, солҳои 
2019-2021- ро солҳои Рушди 
деҳот, сайёҳӣ  ва  ҳунарҳои 
мардумӣ эълон намуданд. 
Таърих шаҳодат медиҳад, ки 
минтақаи  Осиёи   Марказӣ 
ҳамчун яке аз марказҳои та-
маддуни ҷаҳонӣ ба шумор  
рафта ва дар  замонҳои қа-
дим мардуми тоҷик беш  аз 
400 намуди ҳунармандиро 
доро буданд.Дар  айни  замон 
дар  мамлакат зиёда  аз 2900 
ёдгории  таърихӣ ва  фарҳан-
гӣ ва фарҳангӣ вуҷуд  дорад. 

Дар ин самт, Саразм  
ҳамчун яке аз  марказҳои 
тамаддуни ҷаҳонӣ аҳамиятӣ  

Туркистонро  дар натиҷаи  ко-
фтӯкоби  зиёд  тилло, нуқра, 
сурб, қалъагӣ, мис ва дигар 
маъданҳоро дарёфт наму-
да, иқтисодиёту  маънавиёти  
худро  ғанӣ  гардонидаанд.                                                                                                                                   
Бозёфтҳои  бостоншиносии  
шаҳраки  Саразм, Гурхонаи  
Дашти  Қозӣ, Зардчахалифа, 
Ӯрдакон, Чорбоғ, Бедак  зи-
наҳои  тамаддуни маданияти 
диёрамонро  ба оламиён  чун 
оина  рӯшан  намудаанд. Ни-
ёгонамон  ба  мардуми  Осиёи  
Миёна  ва  беруни  марзи  он  
нозукиҳои  маданияти  шаҳр-
созиву  ҳунармандӣ, иқти-
содиёту  тиҷорат ва  илму  
фарҳангро омӯзониданд. Са-
разм  яке  аз  нахустин  ёдго-
риҳои  давраи  ориёӣ, наму-
наи  беҳамтои  ин  тамаддун  
дар  Суғд  мебошад.                                                  

 Зиёда  аз  50  сол аст, ки 
бостоншиносон  осори  мада-
нияти  моддӣ  ва  маънавии  
ниёгонамон  суғдиёнро  аз  ха-
робаҳои  Панҷакенти  қадим  

шта  шудааст.
Лекин  бояд қайд кард, ки  

гаронтарин  бозёфти  Саразм  
ин гӯри  маликаи  Саразм  ме-
бошад.Маликаи  хело  ҷавон 
тахминан  дар сини 25 сола-
гӣ вафот  мекунад, ки дар он  
замон ҳангоми  дафн  кардан 
ҳамаи  ороишоти  ӯро  ба-
рои  муҷассамаи  худи ӯ аз 
гил, тилло  шаббаҳо, нуқраҳо  
истифода мебурданд. Шаҳр-
кадаи  Саразм масоҳати  
умумии 1000 гектарро дар  
бар  мегирад. Шаҳри  Са-
разм  дорои қаср ва  маъбад  
маҳаллаҳо  ва кӯчаҳо буд.
Саразмиҳо  ба кишоварзӣ  
ва  чорвопарварии хонагӣ  
машғул  буданд. Истеҳсол  ва 
коркарди  фулузот низ  хеле  
инкишоф  ёфта  буд, маъдан-
ро  аз конҳои  гирду  атроф  
мегирифтанд. Заргарӣ , чар-
мгарӣ, ресандагӣ, бофандагӣ  
ва  соҳаҳои  дигар  низ  та-
раққӣ  карда  буд. Ба ғайр аз 
ин аввалин  шуда  рушди  со-

Аз гузашта то ба имрӯз  
китоб барои инсон як маъха-
зи бебаҳои ақлу  хирад аст.  
Ҳар як  халқу миллат маҳз,та-
вассути китоб  тамоми  ме-
роси  гаронбаҳои худро дар 
тӯли  асрҳо омӯхтааст. Таъри-
хи пайдоиши китоб ба пайдо-
иши хат ва забон мансуб аст. 
Баъди зуҳури хат одамони қа-
дим имкон пайдо кардаанд, 
ки да рӯйи санг, чӯб, сафол, 
барги дарахтон, устухонҳо, 
пӯсти хайвонот нақш офа-
ранду нависанд. Бо мурури 
замон дар натиҷаи ихтирои 
қоѓаз низоми нави китобдорӣ 
ҷорӣ гардид. Дар Аврупо низ 
китобчопкунӣ аз варақҳои 
яклухт, баъд ба пӯст ва ниҳо-
ят ба қоѓаз гузашт. Ҳамчунин 
халқи тоҷик низ  аз шумораи 
он халқҳоест, ки ба китобу ки-
тобдорӣ эҳтиром ва эътиқоди 
хоса дорад. Хушбахтона санъ-
ати китобдориву сухансозӣ 
имрӯз дар кишвари азизи мо 
мавқеи махсусеро  доро  ме-
бошад:
Беҳтарин ёри вафодор 

китоб аст, китоб,
Ёри бе заҳмату озор китоб

 аст, китоб.
Китоб  манбаи  илму до-

ниш, сарчашмаи дарёи ақл, 
махзани фарҳанги миллӣ , 
пояи тамаддуни чаҳони му-
тамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва 
калиди дари ганҷи суханҳо 
аст. Осори классикон низ та-
вассути китоб то замони мо 
эҳё гардида, олами тафакку-
ри мардумро мисли субҳ рав-
шан мекунад, Агар дақиқтар 
андеша ронем, китоб рафиқи 
ҷонии инсон аст. Дар лаҳзаи 
вазнинӣ, бахусус танҳоӣ ки-
тоб дар бари мост. Воқеан, 
дар ягон давру замон бе  ки-
тоб ѓизои маънавии зиндагии 
рангинро наметавон тассавур 
намуд. Ба таъбири халк: «Хо-
наи бе  китоб рӯзи бе офтоб 
аст». Хушбахтона, ин анъанаи 
неки гузаштагон, яъне  санъ-
ати  китобдориву сухансозӣ 
имрӯз низ дар Тоҷикистони 
соҳибистиқлоли мо мавқеи 
шоиста дорад. Ҳар рӯз аз та-
риқи нашриётҳои давлативу 
хусусӣ садҳо китоб ба нашр 
расида, ҳамчун неъмати бу-
зург  ба хони маънавии мар-
дум гузошта  мешавад.

Китоб ганҷинаи та-
факкурҳост, маҳзани умеду 
орзуҳо, раҳнамо ба олами 
донишҳост. Китоб хубтарин 
ва нодиртарин мӯъҷизаест, 
ки Худованд ба одамон ҳадя 

ҷустуҷӯ  доранд. Соли  1984  
бостоншиноси  фаронсавӣ  
ва  соли  1985  бостоншино-
си тоҷик  Абдуллоҷон  Исҳоқӣ  
бо  маърӯза  ва навори  бо-
зёфтҳо аз  Саразм, хусусан  
ороиши  занона  ба  мисли  
гӯшвору  шаддаҳои  тиллоӣ, 
дастпонаҳои  аз  гӯшмоҳии  
уқёнус  сохташуда  оиначаи  
биринҷӣ, зарфҳои  нуқраги-
ну  мармар, корд, ханҷарҳо, 
ва  ду  муҷассамаи  зан, ки  
аз  марқад  бозёфта  шуда-
аст, дар  Донишгоҳи  тадқиқо-
ти  Амрико  баҳои  баланд  
гирифтааст, ки  аз  тарафи  
конгреси  бостоншиносони  
Амрико  кашфиёти Сараз-
мро  тадқиқоти  муҳими чоря-
ки  охири  асри  ХХ  дар илми  
бостоншиносии  ҷумҳуриҳои  
Осиёи  Миёнаи  Шӯравӣ  но-
мида  буд.

Дар  намоишгоҳи  Осор-
хонаи  таърихии  вилояти  
Суғд  намуди  умумии ҳаф-
риёти  Саразм, нусхаи  мад-
фани  Маликаи  Саразм  ва 
намунаи бозёфтҳо ба  монан-
ди  олоти меҳнати  сангин,  
зарфҳои  гилин  ва  расми  
бозёфтҳои  нодир, ҷавоҳи-
рот, олотҳои  биринҷӣ, туг-
маю дастпонаҳои  садафӣ ба  
маъразӣ  тамошобинон  гузо-

хтмони шаҳрсозию  меъмори  
инчунин  тиҷорати дохилию  
беруна  хело тарақи карда 
буд . 

Ёдгории  бостоншиносии 
Саразм намунаи  фаъолияти  
муштараки экспедитсияҳои  
байналмилалӣ бо мактабҳои  
мухталифи бостоншиносии 
ҷаҳон буд, ки метавонад ҳама  
методологияҳои пажӯҳиши  
фарҳангҳои ҳамзамони  ма-
молики ҳамҷавори  Тоҷики-
стонро ҷалб  созад.Дар замо-
ни  Истиқлолият ҳафриётҳои 
бостоншиносӣ дар мавзеи 
Саразм боз ҳам вусъат ёфт.

Хулоса, кашфи Саразм 
дар шаҳри Панҷакент яке аз 
дастовардҳои  маъмули даҳ-
солаҳои  охири асри ХХ дар 
илми  бостоншиносии тоҷик 
ба ҳисоб  меравад, ки  диқа-
ти  ҳазорон  сайёҳонӣ  бурун 
аз марзиро ба худ ҷалб кар-
дааст , ки ҳар  сола  аз  ин   
мавқеи  таърихию  бостони  
боздид менамоянд  ва аз таъ-
рихи бойу  ғании  мардуми  
тоҷик огоҳ  мешаванд.     

С.И.Норматова,
 З.Ё. Мақсудова, 

М.И Ҷумаева,                                                                                                                           
устодони  кафедраи 

беҳдошт ва   экология

бузургӣ илмӣ, таърихӣ  ва  
байналқӣ мебошад. Ин  яке  
аз ёдгориҳои аввалини ме-
роси ҷаҳонӣ дар  Тоҷикистон 
башумор  меравад.Дар  ҷара-
ёни мулоқот бо  намояндаго-
ни  зиёиёни кишвар, Пешвои  
муаззами Миллат изҳор  до-
штанд, ки дар  соли 2020-ум 
5500- солагии Саразм ҷашн  
гирифта мешавад ва  имрӯз 
Тоҷикистон барои ин санаи 
таърихӣ омода  истоддаст. 
Бисёр тадқиқотчиён китобҳо 
ва  мақолаҳои  илмиро  дар  
бораи таърихи Саразм  на-
виштаанд. 31 июли соли 2010 
Саразм ба Феҳристи  мероси 
фарҳангии умумибашарии 
ЮНЕСКО дохил  шудааст. 
Номгузории Саразм аз  кали-
маи тоҷикии «саризамин» ба 
вуҷуд  омадааст.Саразм  дар 
соҳили чапи яке  аз дарёҳои  
бузурги Осиёи Миёна – За-
рафшон, дар  баландии 910м 
аз  сатҳи  баҳр 15 км аз шаҳри 
Панҷакент ва  45 км дуртар аз 
шаҳри Самарқанд ҷойгир аст.                                                                                                                            
Замоне  буд,  ки  ниёгони  мо 
– ориёиҳову  суғдиён  дар  
сарзамини  Мовароуннаҳр  
аввалин  шуда  маданияти 
кишоварзӣ, чорводорӣ ва  
шаҳрсозиро ҷорӣ  карданд.
Синаи  куҳҳои  Зарафшону  

овардааст. Беҳуда  нест, ки 
Пешвои миллат  гуфтаанд: 
«Китоб  калиди дониш  ва 
воситаи асосии саводнокшавӣ 
аст». Оре, китоб шамъи дили 
инсон аст. Шахсе, ки китобро 
мутолиа мекунад, хеҷ вақт 
дар торикиву ҷаҳолати танги 
зиндагӣ ноумед намешавад, 
чунки маҳз панду андарзҳои 
китобро роҳнамои худ дар 
зиндагӣ мегардонад.
Бо гӯшу забон чӣ хуш 

бувад фаҳми китоб,
З-ин хомӯшӣ, гӯё, ки китоб 

асту китоб.
Ҳамасола, Пешвои Мил-

лат, Президенти Чумхурии 
Тоҷикистон, муҳтарам  Эмо-
малӣ Раҳмон дар паёмҳоя-
шон сухан ронда, таъкид ме-
намоянд,ки ҷавонони имрӯза 
бояд ҳамқадами замона бо-
шанд, ба мутолиаи китоб 
машѓул шаванд, чунки оян-
даи давлату миллат дар дасти 
ҷавонон аст.

Оре, Пешвои миллата-
мон сухани ҳакро гуфтаанд. 
Агар имрӯз ҷавонон ба ки-
тобхонӣ рӯ наоранд, барои 
ҳунаромӯзӣ накӯшанд, наме-
тавонанд дар оянда миллати 
тоҷикро давом диҳанд, чунки 
ҷавонон ояндаи миллатанд. 
Бояд гуфт, ки Пешвои Мил-
лат барои наврасону ҷавонон 
муассисаҳои зиёде бунёд на-
муданд. Яке аз онҳо Китобхо-
наи Миллӣ мебошад, ки соли 
2011 кушода шудааст. Ҳа-
марӯза ҷавонону наврасон ба 
ин муассиса рафта ба хонда-
ни китоб машѓуд мешаванд.

Бояд шукрона кард, ки 
мо ҷавонон дар айёми сулҳу 
осоиштагӣ зиндагӣ дорем. Аз 
тамоми шароитҳои муносиб, 
ки бароямон мухайё наму-
даанд, хаматарафа истифода 
бурда, барои илму маърифа-
ти замони хеш саҳмгузор бо-
шем.
Ҳурмати илму устоду 

китоб,
Лозими ин раҳ аст, аз 

хама боб
Пас, китоб сармояи ақлу 

хирад сарвати бебахо кони 
ганҷу маърифат ва маҷмуи 
ахлоқи накӯст, ки инсонро 
бо роҳи ростиву росткорӣ 
хирадмандиву мардонагӣ ва 
матонату бузургӣ раҳнамо 
месозад.         

Г. А. Суфиева,
омӯзгори кафедраи 

забони тоҷикӣ

Сармояи ақлу хирад
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Тоҷикистон чун як давла-
ти мустақил ба арсаи ҷаҳонӣ 
қадамҳои нахустини худро дар 
солҳои 90-уми асри ХХ гузошта, 
пеш аз ҳама ба ҷанги шаҳрван-
дӣ дучор гардид ва ба ҷино-
ятҳои ҳам анъанавӣ ва ҳам 
навини асри ХХ-ХХ1 аз қабили 
терроризм, экстремизм, сепа-
ратизм, хариду фурӯши силоҳ, 
савдои одамон ва гардиши ғай-
риқонунии маводи нашъаовар 
дучор гардид.

Тоҷикистон дар кӯтоҳта-
рин мӯҳлат оиди ин раванд 
ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста, 
аз рӯзҳои аввалини давлатдо-
рии хеш ин қабил ҷиноятҳоро 
маҳкум карда, ба қонунҳои 
амалкунанда тағйироту ило-
ваҳо ворид карда, ба ташки-
лотҳои байналмиллалии дав-
латию ғайридавлатӣ дар ин 
раванд ҳамроҳ шуда, ҳамагуна 
зуҳуроти террористӣ ва экс-
тремистиро қотеъона маҳкум 
кард.

Дар ҳама давру замон 
рушду инкишоф ва пешрафти 
кишварҳои олам аз омилҳои 
зиёде, аз ҷумла захираҳои ин-
сонӣ, сатҳи саводнокии онҳо, 
пешрафти илмию техникии ҷо-
меа вобастагӣ дорад. Бинобар 
ин, ҷавонони Тоҷикистон ҳам-
чун қишри бонуфузи захираҳои 
меҳнатӣ объекти манфиатҳои 
миллию давлатӣ буда, омили 
асосии таъмини рушди давлат 
ва ҷомеа ба ҳисоб меравад.

Тавре ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон мефармоянд: «Аксарияти 
аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон 
ташкил медиҳанд, ки онҳо да-
вомдиҳандаи кору фаъолияти 
насли калонсол, неруи созанда 
ва иқтидори воқеии пешрафти 
ҷомеа, хулоса, ояндаи миллат 
ва давлат мебошанд». Дар за-
мони муосир, ки илму техни-
ка асоси пешрафти ҷомеаанд, 
ҷавононро зарур аст, ки пой-
банди расму оинҳои хурофотӣ 
нашуда, кӯшиш намоянд, то 

Терроризм таҳдид аст

ҳамқадами замон бошанд ва 
аз дастовардҳои илмию тех-
никӣ огоҳ гардида, ҷаҳонбинии 
худро васеъ намоянд.

Талошҳои ҷавонони имрӯ-
заи мо ҷиҳати иштироки фаъо-
лона дар рушду нумуи кишвари 
азизамон бовар ба он месозад, 
ки онҳо бо ҳисси баланди худ-
шиносиву худогоҳии миллӣ ва 
ифтихор аз давлату давлатдо-
рии миллӣ дар оянда низ та-
моми нерўи худро барои ҳиф-
зи дастовардҳои истиқлолият, 
таҳкими давлатдорӣ, ваҳдати 
миллӣ, сулҳу субот, рушди мин-
баъдаи иқтисодиву иҷтимоии 
Ватани азизамон ва устувор 
гардонидани мавқеи он дар 
қатори кишварҳои пешрафта 
сафарбар менамоянд. Ҳамаҷо-
ниба густариш бахшидани худ-
шиносиву худогоҳии миллӣ, 
ҳисси ватандӯстиву ватандории 
мардум ва баланд бардоштани 
маърифати сиёсиву ҳуқуқии 
аҳолии кишвар, бахусус, ҷаво-
нону наврасон яке аз ҳадафҳои 
имрӯзаи рушди давлатдории 
миллӣ маҳсуб мешавад. Дар 
чунин вазъият масъулияти 
азими таърихӣ ва рисолати 
шаҳрвандии мо аз он иборат 
аст, ки давлати ҷавони миллӣ, 
истиқлолияти он ва ҷомеаи 
худро аз ҳар гуна пайомадҳои 
манфӣ эмин нигоҳ дорем.

Дар ҷаҳони муосир бо на-
зардошти рӯйдодҳои сиёсии 
солҳои ахир ва ба хотири ҳи-
моят аз аҳдоф ва манфиатҳои 
хеш тамоми кишварҳо даст ба 
муборизаҳои беамон задаанд. 
Ин бархурдҳо дар манотиқи 
гуногуни дунё шакл, мазмун 
ва муҳтавои хос ба худ касб 
намудааст. Аз ҷумла, барои 
кишварҳои манотиқи Осиё 
зиёд ва хеле фаъол гардида-
ни созмону ниҳодҳои динӣ 
ва ҳизбу ҳаракатҳои тамоюли 
динидошта хос мебошад, ки 
талош менамоянд ба ҳаёти си-
ёсӣ-иҷтимоӣ таъсири бештар 
расонанд. Ин қабил созмону 
ниҳодҳо барои ноил гардидан 
ба ҳадафҳои хеш, пеш аз ҳама, 

ба ҷавонон такя менамоянд ва 
аз надоштани таҷрибаи кофии 
зиндагии онҳо ба хубӣ истифо-
да мебаранд. Қисмате аз онҳо 
дар ин муборизаҳо ҷони азизи 
худро аз даст додаанд. Онҳо 
бо ин амали нангину даҳшат-
бори худ ба шарафу номуси 
давлату миллати хеш хиёнат 
карда, барои падару модар 
ва наздиконашон ғаму андуҳ 
оварданд. Аксарияти ҷавонони 
ба гуруҳҳои ифротгаро шомил 
гардида аз зумраи ҷавононе 
ҳастанд, ки дар макотиби ди-
нии кишварҳои хориҷӣ ба таҳ-
сил фаро гирифта шуда буданд 
ё дар муҳоҷирати меҳнатӣ дур 
аз Ватан қарор доштанд.

Маҳз бо заҳмату талошҳои 
пайгиронаи Сарвари давлат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
садҳо ҷавонони кишвар, ки дар 
муассисаҳои динии ғайриқону-
нии мамолики хориҷа таҳсил 
мекарданд, ба Ватан баргардо-
нида шуда, барояшон шароиту 
имконоти мусоиди таҳсил ва 
кору зиндагӣ муҳайё карда шуд. 
Аммо дар мавриди муҳоҷиро-
ни меҳнатӣ то ҳол мушкилоти 
зиёде мавҷуд мондааст. Хуб на-
донистани забон, расму русум 
ва фарҳанги мардуми кишвари 
иқомат ва паст будани сатҳи 
саводнокӣ ва ахлоқи ҳамидаи 
як қисмати муҳоҷирини корӣ, 
дурӣ аз оила ва падару модар, 
дастрасии маҳдуд ба воситаҳои 
иттилоотии ватани худ, беха-
бару беназорат мондан дар 
ҳаёти ин ҷавонон як муҳиту 
фазои аз назорат дурро пайдо 
мегардонад, ки оҳиста –оҳиста 
дар натиҷаи таъсири мушки-
лоти рӯзмарра, аз қабили бе-
кор мондан, расмӣ накардани 
ҳуҷҷатҳои будубош ва таъқи-
боти сохторҳои маъмурии 
кишвари иқомат, даст задан ба 
ҷинояту амалҳои ғайриқонунӣ 
барои моилу пайваст шудани 
муҳоҷирон ба гуруҳҳои ифротӣ 
мусоидат менамояд.

Ҷавонон аслан қишри аз 
ҳама осебпазири ҷомеа буда, 
ба онҳо дар баҳогузорӣ ва фикр-

ронӣ баландсолорӣ (максима-
лизм) хос мебошад, аз ҷониби 
дигар аз нигоҳи равонӣ пурра 
ба воя нарасидаанд ва аксаран 
вобастаи афкору андешаи бе-
гона мебошанд, метавонанд 
ба осонӣ ба доми идеяҳои ра-
дикалӣ афтида, дар ин ботлоқи 
бетаг мубтало гарданд. Роҳ-
барони гурўҳҳои экстремистӣ 
бо назардошти ҳамин шароит 
талош меварзанд, ки ҷавонон-
ро ба иттиҳодия ва созмонҳои 
гуногуни худ бо ваъдаҳои ҳал-
ли осони проблемаҳои онҳо, 
аз ҷумла мушкилоти моддии 
онҳо ҷалб намоянд. Гурўҳҳои 
алоҳидаи ҷавонон, аксаран, 
ҳатто фикр ҳам намекунанд, 
ки бо иштироки худ дар чунин 
созмону иттиҳодияҳо на ин ки 
мушкилоти мавҷудаи худро ҳал 
менамоянд, балки мушкилоти 
зиёди наверо барои худ эҷод 
намуда, аслан ояндаи худро аз 
байн мебаранд.

Ин воқеияти талх моро ва-
зифадор менамояд, ки корҳои 
пешгирӣ ва фаҳмондадиҳиро 
боз ҳам пурзӯр намоем. Дар ин 
марҳилаи ҳассос ҷавонон бояд 
ҳамеша ҳушёру зирак бошанд, 
ба дасисаю фиреби доираҳои 
манфиатхоҳи бегона дода на-
шаванд ва Ватанро аз ҳар гуна 
таҳдиду хатарҳо ҳифз намоянд.

Дар ин замина тамоми 
сохторҳои давлатию сиёсӣ ва 
ҷамъиятӣ бояд таваҷҷуҳи асо-
сиро ба сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи ҷавонон равона сохта, 
онҳоро дар руҳияи баланди ва-
тандӯстӣ тарбия намоянд. Ин 
вазифаи муқаддас бояд кори 
ҳаррӯзаи оила, макотиб ва 
ниҳодҳои дахлдор бошад.

Татбиқи босамари сиёсати 
давлатии ҷавонон дар ҷумҳурӣ 
барои омода гардидани ҷа-
вонон баҳри ҳимояту пушти-
бонӣ аз ватани маҳбуб, рушду 
пешрафти кишвар ва бедорию 
зиракии онҳо имкон фароҳам 
хоҳад овард ва ҷавонон уме-
ду боварии Пешвои миллатро 
амалӣ хоҳанд намуд, ки фарму-
дааст: «Ҷавонон бояд аз ҳама 
қишрҳои ҷомеа бештар фаъол 
бошанд, муқаддасоти миллӣ 
ва дастовардҳои истиқлоли-
ятро ҳифз кунанд, дар ҳаёти 
сиёсиву иҷтимоии Тоҷикисто-
ни азиз бо дасту дили гарм ва 
нерӯи бунёдгарона ширкат вар-
занд ва шарафу номуси ватан-
дориро ҳимоя карда, худро аз 
ҳама хавфу хатарҳои номатлу-
би ҷаҳони муосир эмин нигоҳ 
доранд ва парчамбардори ин 
сарзамин, марзу бум ва кишва-
ри муқаддасамон бошанд».

Фақат дар ҳамин замина 
мардуми шарафманди Тоҷики-
стон метавонад ба ҳадафҳои 
стратегии рушди кишвари ази-
замон ноил гардад ва 

Г.С.Мамадҷонова,
мудири кафедраи бемориҳои 

кӯдаконаи №1, н.и.т.

Марги бераҳм 10 марти соли 
ҷорӣ риштаи умри яке аз устодо-
ни  варзидаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино, доктори илмҳои тиб, 
профессор Юсуфҷон Аҳмадҷонович 
Шокировро ба таври  ногаҳонӣ бар-
канд. Аз байни мо шахсе рафт, ки 
беш аз 45 соли ҳаёти пурбаракати 
хешро ба рушду нумӯи тибби муо-
сири тоҷик  бахшидааст. 

Ю.А. Шокиров 3 июли соли 
1947 дар шаҳри Душанбе ба дунё 
омада, соли 1971 баъди хатми ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино муддате 
ҳамчун духтури муолиҷавии Бемор-
хонаи клиникии ҷумҳуриявии №3 
(ҳоло ММТ) фаъолият намудааст. 
Баъдтар тақдири худро ба дониш-
гоҳи азизаш пайваста,  то охири умр 
ба таълиму тарбияи мутахассисони 
ҷавони тиб машғул гаштааст. Фаъо-
лияти касбии худро дар донишгоҳ 
аз ассистентии кафедраи асосҳои 
бемориҳои дарунӣ (1980-91) оғоз 
намуда, то ба дараҷаи доктори ил-
мҳои тиб (2000) ва мудирии кафе-
драҳои  асосҳои бемориҳои дарунӣ 
(1997-2003)  ва бемориҳои дарунии 
№1(2009-2015)  сабзида расидаа-
аст. Солҳои 2003-2008 ҳамчун ҷо-
нишини сардухтури Беморхонаи 
клиникии №195-и шаҳри Москва 
ифои вазифа намуда, соли 2009 
ҳамчун профессори кафедра боз ба 
донишгоҳи азизаш баргашт  ва да-
воми солҳои 2009-2015 вазифаи му-
дири кафедраи бемориҳои дарунии 
№1-ро ба ӯҳда дошт. Аз соли 2015 
то охири умр ба ҳайси профессори 
кафедраи мазкур фаъолият намуда, 
дар таълиму тарбияи мутахассисо-
ни ояндаи тиб саҳмгузорӣ намуд.   

Ҳамчун олими сермаҳсул 
муаллифи беш аз 80 таълифот, те-
зисҳои илмӣ, 8 тавсияи методӣ  буд, 
ки ба масоили табобат ва пешгирии 
бемориҳои гуногуни дарунӣ бахши-
да шудаанд. Юсуфҷон Аҳмадҷоно-
вич бори  аввал дар ҷумҳурӣ усули 
биопсияи сӯзании гурдаҳоро ба роҳ 
мондааст, ки барои омӯзиши кли-
никию морфологии шаклҳои гуно-
гуни гломерулонефритҳо аҳамияти 
калон дорад. 

Дар мавзӯи «Хусусиятҳои 
клиникӣ ва морфологии пломе-
рулонефрит дар сокинони ҷануби 
Тоҷикистон» рисолаи  номзадӣ ва 
дар мавзӯи «Хусусиятҳои клиникии 
алоими нефрозӣ» рисолаи докторӣ  
ҳимоя намудааст. 

Масъулиятшиносию кордонӣ, 
серталабӣ нисбат ба худу шогир-
дон, иҷрои саривақтии супоришҳои 
ба зиммааш буда Ю.А.Шокировро 
на танҳо дар байни аҳли устодону 
шогирдони ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино, балки  берун аз он ҳам 
сазовори  обрӯ ва иззату эҳтироми 
баланд гардонида буданд.

Хотираи неки устоди қадрдон, 
олими закӣ, табиби чирадаст Ю.А.
Шокиров дар дили шогирдону ҳам-
корон абадӣ боқӣ хоҳад монд.

 Раёсати ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино 

Шокиров 
Юсуфҷон

(1947-2020)
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Устодони кафедра машғулиятҳои 
амалиро дар МОМА мегузаронанд

Дар кафедраи травмато-
логия, ортопедия ва ҷарроҳии 
саҳроӣ анъанаи неке ҷорӣ 
гаштааст. Устодони кафедра 
ҳатман як машғулияти амалии 
ҳар як гурӯҳи таълимиро дар 
Маркази омӯзиши малакаҳои 
амалии донишгоҳ баргузор ме-
намоянд.

- Солҳои охир тавассути 
талошҳои пайгиронаи роҳба-
рияти донишгоҳ шароитҳои 
таълимӣ барои таҷрибаомӯзии  

донишҷӯён дар МОМА хеле 
беҳтар гаштааст. Аз ин рӯ мо 
кӯшиш менамоем, ки аз имко-
ниятҳои ба дастомада ба тав-
ри самаранок истифода бурда, 
онҳоро бо мақсади таълими 
амалии шогирдон  пурсамар ис-
тифода барем,- мегӯяд дотсенти 
кафедраи номбурда, н.и.т. М.А.
Шарипов.

 Мавриди қайд аст, ки 
устодони кафедраи мазкур бо 
мақсади шавқовару ба тала-

боти замон ҷавобгӯ гузашта-
ни машғулиятҳо ба МОМА 
ҳамроҳи худ боз бисёр воси-
таҳои айёниеро мебаранд, ки бо 
дасти худ сохтаанд.

- Маълум аст, ки дар Мома 
барои машғулиятҳои амалии 
тахассусҳои гуногун на ҳама 
воситаҳои айёнӣ мерасанд. Аз 
ин хотир мо воситаҳои набу-
даро аз гаҷ бо дасти худ сохта, 
барои дарсгузаронӣ ба Марказ 
мебарем, -афзуд М.А.Шарипов.

Директори Маркази омӯ-
зиши малакаҳои  амалии до-
нишгоҳ Ҷ.Н.Усмонов мегӯяд, 
ки дар ҳақиқат таҷрибаи усто-
дони кафедраи травматология, 
ортопедия ва ҷарроҳии саҳроӣ 
боиси дастгирист. Зеро онҳо ба-
рои шавқовар ва тибқи талабот 
ба роҳ мондани таълими мала-
каҳои амалӣ бо МОМА ҳамеша 
дар алоқа буда, ҳамзамон бо ин 
мақсад имкониятҳои зиёди зеҳ-
нии худро низ истифода меба-
ранд. 

Дубайтиҳо

Донишҷӯёни гурӯҳи 56, фак. 
тиббӣ  бо роҳбарии ассистенти ка-
федраи бемориҳои дарунии №2 
Саидмуродова Ф.Л. дар мавзӯи  
«Қадри устодат бидон, то қадри худ 
орӣ ба ҷо» суҳбати тарбиявӣ гуза-
рониданд.

Ҳар як шахс  дар зиндагӣ 
устоди худро дорад. Имрӯз чи му-
аллиму чи духтур, чи ронанда ва 
чи коргару бофанда хама устодону 
шогирдони худро доранд.  Устод 
касест, ки дар симои ӯ кас омӯзан-
даи ҳама гуна роху равиш, кору 
фаъолият ва ҷамъи хунару истеь-
додро дидан мумкин аст. Шахсоне 
хастанд, ки ягон мактаби маърифа-
тию илмиро нагузаштаанд, аммо 
корҳоеро ба субут расонида мета-
вонанд, ки арзиши баланд доранд 
ва чунин кобилияташон боиси иф-
тихор аст. Воқеан муҳим аст, ки хар 
шахсе бояд ҳамин гуна шахсияти 
ғамхор буда, дар зиндагй ягон ама-
ли хайреро анчом диҳад.

Шогирдонро низ лозим мео-
яд, ки аз заҳматхои устодони хеш 
бохабар бошанд, онҳоро қадрши-
носй карда тавонанд, зеро бе заҳ-
мати зиёди устодон ягон шогирд 
ба ҷое расида наметавонад. Дар 
ягон давру замон бузургии одамо-

ни дастгир, устодон ва роҳнишон-
диҳандагон аз байн намеравад. 
Устод агар набошад, ақле ба cap

 набошад,
Дар боғи зиндагонй, гарди самар

набошад.
Бе роҳнамою роҳбар, дар ин

ҷаҳони бесар,
Пойи равон набошад, нури басар

набошад,..
Шахсияте, ки дар зиндагии 

хеш ҳунари волои худро ба касе на-
меомӯзонад, яъне шогирде тарбия 
наменамояд, дарахти бесамареро 
мемонад, ки беманфиат аст. Муал-

Чанде пеш дар пойтахти кишварамон- шаҳри 
Душанбе мусобиқаҳо оид ба шоҳмот барои дарёф-
ти Ҷоми Вазири корҳои дохилии ҶТ баргузор  карда 
шуданд.  

Дастаи мардонаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино дар ин қувваозмоиҳо дар ҳайати Ҳ.Н.Каримов, 
С.Н.Исматов, Н.З.Мӯсоев, О.Ҳ.Қосимов, И.Ш. Коми-
лов, Ш.Ф.Сайдализода, И.О.Қосимов ва Д.И.Аслонов 
баромад намуда дар байни 41 даста ба гирифтани ҷои 

лим ин шахси роҳнамову созкору 
ибратомӯз ва мададрасони фар-
занди инсон дар рохи ростиву рост-
корй ва омӯзишу бурдбориҳост.  
Сари таъзим меорам ба номат 

ман,
Ки аз ту гаштаам шогирди 

доное.
Ки аз ту гаштаам умре ба 

қиммат дар ҳама ҷое,
Ки аз ту фахр дорам ман, кӣ буди 

солҳо омӯзгори меҳрафзое.
Кафедраи бемориҳои

 дарунии №2

Қадри устодат бидон…

Комёбии шоҳмотбозони донишгоҳ

Ман садқаи ҳар  мӯи сафедат, оча,                       
Бар чеҳраи зарди пурумедат, оча.                                           
Ин хушсуханӣ, ки дар вуҷуду дили мост,                  
 Аз шаҳди ҳамон шири сафед аст, оча.

Ман сӯхтадилам, зи сӯз бошад суханам,                    
Бо ёди ту сар шавад ҳама анҷуманам.             
Хокистари кӯча шуд сари лахчаи ман,                    
Меҳри ту нагашт заррае кам зи танам,

Рӯзе,ки сафар кунам ба сӯи ватанам,
Аз дида бирезам ашк, маҳзунсуханам.
Гӯянд,ки рафтагон наоянд дигар,
То ҷон дорам, чашм зи роҳат наканам.

Саидшоҳ Айюбӣ,
устоди донишгоҳ

Дарси кушод дар 
кафедраи фармакология

Дар кафедраи фармако-
логия дарси кушод гузарони-
да шуд. Дарси кушодро асси-
стенти ҷавон Расулова Ф.О. 
дар гурӯҳи 43 курси 3-юми  
факультети тиббї гузаронид. 
Дар дарси кушод кормандони 
Шӯъбаи сифати таҳсилот ва 
устодони кафедра иштирок 
намуданд. Мавзӯи дарс «До-
руҳои кардиотонӣ». бо усули 
фаъоли таълим  гузаронида 
шуд. Ассистенти кафедра 
Расулова Ф.О омӯзгори ҷавон 

буда, тӯли  фаъолияти 3- со-
лааш машғулиятҳои амалиро 
бо маҳорати баланд мегуза-
рад ва диққати донишҷӯён-
ро ба дарс ҷалб менамояд. 
Донишҷӯен дар дарс фаъол 
буда, аз аёниятҳо истифода 
намуданд (ҷадвал ва презен-
татсия). Ҳамаи паҳлӯҳои мав-
зӯъ пурра таҳлил карда шуд. 
Пас аз танаффус донишҷӯен 
кори мустақилонаро оид ба 
тарзи дурусти  навиштани 
доруҳат иҷро намуданд. 

Та ъ з и я
Ҳайати устодони кафедраи ҷомеашиносии 

донишгоҳ ба муаллими калони кафедра Наза-
ров Шералӣ Сафаралиевич нисбати даргуза-
шти 

МОДАРАШ  
изҳори тасаллият баён менамоянд.   

__________________________

Ҳайати устодони кафедраи физикаи тиббӣ 
бо асосҳои технологияи иттилоотӣ ба муал-
лими калони кафедра Сайфуллоев Зокирҷон 
Умарович нисбати вафоти 

ПАДАРАШ  
ҳамдардӣ изҳор   менамоянд.   

САРМУҲАРРИР:
МАҲМАДНАЗАР

МАЗИЁЕВ

Гулзода М. Қ. - ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино;
Ибодзода С.Т. - муовини ректор оид ба таълим;
Муҳаббатов Ҷ.Қ. - муовини ректор оид ба илм ва нашрия;
Қобилов Қ.К. - муовини ректор оид ба муолиҷа;
Қурбонбекова П.Қ. – муовини ректор оид ба тарбия;
Хокироев Т.З. - муовини ректор оид ба корҳои хоҷагию маъмурӣ;
Носирӣ Қ.Н. - сардори хадамоти ректори донишгоҳ;
Таибов С.А. - мудири шуъбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа.

Ҳуруфчин: Мавлуда
Тарроҳ: Умаров Комрон
Мусаҳҳеҳ: Таманно

Дар матбааи «Мега Принт»
ба табъ расидааст.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

чорум маваффақ гаштанд.
Натиҷаи ба дастовардаи шоҳмотбоздухтарон бо-

шад боз ҳам хурсандиовар аст. Ин даста  дар ҳайати 
Меҳрона Искандарова ( курси 3, фак. стом.) ва Ниҳолбӣ 
Иззатуллоева (курси 2, фак стом.) дар байни дастаҳои 
шоҳмотбоздухтарони дигар макотиби олӣ хеле хуб  ҳу-
нарнамоӣ намуда, ба гирифтани ҷойи сеюм сазовор 
гаштанд.

 «Ворисони Сино»

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати 
факултети тиббӣ соли 2019 таҳти № 016571/2019 
ба Ҳамроев Азизбек Ибодуллоевич  додааст, аз 
эътибор соқит дониста шавад. 

*** *** ***
Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати 

факултети тиббӣ соли 2012 таҳти № 010108/2012 ба 
Маҳмадалиев Бахтиёр Раҳмоналиевич  додааст, аз 
эътибор соқит дониста шавад. 


