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МУЛОҚОТ БО САФИР 

Ҳаёти шахсони наҷиб

Ҳайати намояндагии МДТ 
«Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино» бо роҳбарии муовини рек-
тор оид ба корҳои муолиҷавӣ Қо-
билов Қобилҷон Кенҷаевич дар 
конфронси таълимӣ – методӣ, ки 
дар Донишкадаи давлатии стома-
тологии шаҳри Тошканди Ҷумҳу-
рии Узбекистон шуда гузашт, 
иштирок намуданд.

Дар давоми сафар Қ.К.Қоби-
лов бо ректори донишкада Ризаев 
Жасур Алимҷанович ва муовини 
ректор оид ба корҳои таълимӣ-тар-
биявӣ Ҳайдаров Артур Михайло-
вич мулоқот намуд, ки таҳкими 
ҳамкориҳои муштарак дар ояндаи 
наздик  мавзӯи асосии  гуфтушу-
нидҳои дутарафа қарор гирифт.

Шуъбаи таълим

Дар мулоқоте, ки рӯзи 
10 январ ректори донишгоҳ, 
профессор Гулзода М.Қ. бо 
сафири фавқулодда ва мух-
тори Покистон дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҷаноби 
Имрон Ҳайдар баргузор на-
муд, дурнамои ҳамкориҳои 
мутақобилаи судманди 
донишгоҳ бо муассисаҳои 

Ҳадафи асосии ин маҳ-
фил ба донишҷӯён шиносо-
нидани шахсиятҳои шинох-
таву арзандае мебошад, ки 
дар касбу кори гуногун бо 
меҳнати ҳалолу масъулият-
шиносии баланд дар ҷомеа 
мақом касб кардаанд. 

Дар чорабинӣ бо су-
хани ифтитоҳӣ муовини 

таҳсилоти олии тиббии По-
кистон мавриди баррасӣ қа-
рор гирифт. 

Дар рафти мулоқот ҷа-
ноби Имрон Ҳайдар ҳавас-
мандии ҷониби Покистонро 
барои таҳсили шаҳрвандо-
ни ин кишвар дар ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино 
иброз намуда, изҳор дошт, 

ректор оид ба таълим, док-
тори илми тиб, профессор 
Ибодзода С.Т., оид ба ҳаёт 
ва фаъолияти Анваров А.К. 
мудири кафедраи нигаҳдо-
рии тандурустии ҷамъиятӣ, 
н.и.т., дотсент Ҷӯраева Н.С., 
доктори илми тиб, профес-
сор Бобоев А.Б. ва шогир-
дону ҳамкорон: Хусаинова 

Робитаҳо мустаҳкам 
мегарданд

 Ҳ.Н.Эгамназаров - 
“Олими ҷавони сол”

7 январи соли ҷорӣ аз рӯи 
нақша дар Академия илмҳои 
тибби ВТ ва ҲИА Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ҷаласаи ҷамъбастӣ  оиди 
дастовардҳои олимони тоҷик дар 
соҳаи тандурустӣ баргузор гашт, 
ки дар кори он беҳтарин олимони 
кишвар, аъзоёни Академияи ил-
мҳои тибби ВТ ва ҲИА Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ғайра иштирок 
варзиданд.

Дар рафти ҷаласа дар ба-
робари дигар масъалаҳо  оли-
мони ҷавон бурду бохти корҳои 
илмии худро муҳокима намуда, 
ҳозиринро аз дурнамои корҳои 
илмии  худ огоҳ карданд. Бояд 
қайд намуд, ки докторанти PhD-и 
кафедраи беҳдошти муҳити зи-
сти ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 

Сино Эгамназаров  Ҳ.Н. барои бо 
муваффақият ба роҳ мондани 
корҳои илмии-тадқиқотӣ, бо ҷои-
за ва унвони “олими ҷавони сол” 
қадрдони гашт, ки ин аз дасто-
вардҳои арзандаи олимони ҷаво-
ни донишгоҳ дар бахши корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Бояд гфт, ки олими ҷавон 
Ҳ.Н.Эгамназаров таҳти роҳбарии 
устодаш, д.и.т., профессор К.Н.Да-
буров солҳои охир дар мавзӯи 
“Арзёбии гигиении омӯзиши ун-
сурҳои химиявии об дар вилояти 
Хатлон ва таъсири он ба солимии 
ҷомеа ” таҳқиқот бурда истода, 
оид ба ин мавзӯъ аллакай якчанд 
мақолаҳои пурмуҳтавои илмӣ ба 
нашр расонидааст. 

 “Ворисони Сино”

ки таваҷҷуҳи шаҳрвандони 
Покистон ҷиҳати таҳсил дар 
ин донишгоҳи олии тиббӣ 
сол аз сол меафзояд. 

Ректори донишгоҳ, про-
фессор М.Қ.Гулзода зим-
ни мулоқот иброз дошт, ки 
дар  донишгоҳ солҳои охир 
барои  таҳсил ва зисти 
шаҳрвандони хориҷӣ тамо-
ми шароитҳо фароҳам овар-
да шудаанд ва аз соли таҳ-
сили оянда донишгоҳ омода 
аст, ки як қисм шаҳрвандони 
ин кишварро ба таҳсилоти 
олии тиббӣ фаро гирад.

Суҳбат дар фазои якди-
гарфаҳмӣ ва ҳусни тафоҳум 
сурат гирифта, тарафҳо 
барои дар оянда боз ҳам 
беҳтар намудани ҳамко-
риҳои мутақобила ба таво-
фуқ расиданд.  

«Ворисони Сино»

Анора Очиловна, профес-
сор Амонова Дилбар Суб-
хоновна, н.и.т. Қобилова 
Барно Ҳамидҷоновна, му-
дири шуъбаи иттилоот ва 
библиография Каримова 
Меҳриниссо Мирзоевна ва 
хоҳари Анваров А.К.- Рав-
шан Каплановна Анварова, 
баромад намуданд.

Бахшида ба чорабинӣ 
нишондиҳандаи биоби-
блиографии АНВАРОВ 
Айманҷон Ковланҷонович 
нашр гардида, ба иштирко-
чиён тақсим карда шуд.

Намоиши асарҳои 
профессор А.К.Анваров, 
стендҳои расм, намоиши 
адабиёти нав ва барномаи 
фарҳангии гурухи «Шифо» 
ба чорабинӣ, ҳусни тоза 
бахшид.

Китобхонаи илмӣ

Дар бинои нави таълимии шаҳраки Шифобахш вохӯрӣ аз силсилаи: 
«Ҳаёти шахсони наҷиб», бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти Аълочии 
тандурустии Тоҷикистон, доктори илми тиб, профессор, АНВА-
РОВ Айманҷон Ковланҷонович доир гардид.
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Паёми Сарвари 
давлат мавриди 

омӯзиш қарор гирифт

Вохӯрии судманд дар МОҚ

Саҳмгузорӣ дар пешгирии 
бемориҳои сироятӣ

Вохӯриро ректори до-
нишгоҳ, профессор Гулзо-
да М.Қ. ифтитоҳ намуда, 
ҳадафу мақсади чораби-
ниро ба иштирокчиён шарҳ 
дод.  Сипас, дар назди 
ҳозирин прокурори назо-
рати тафтишоти пешакӣ 
дар мақомоти прокурату-
раи Прокуратураи генера-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Раҷабзода Н.И. оид ба ма-
съалаи асосии рӯзномаи 
вохӯрӣ баромад намуд. 
Мавсуф аз ҷумла қайд 
кард, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам  
Эмомалӣ Раҳмон дар Паё-
ми навбатии худ тарафҳои 
гуногуни ҳаёти мардуми 
тоҷикро хеле ба таври 
муфассал баррасӣ наму-
данд. Дар Паём аз соҳаи 
иқтисодиёт сар карда, ма-
съалаҳои сайёҳӣ, солимии 
ҷомеа, беҳтар намудани 
шароити иҷтимоии на-
фақахӯрон, маорифу тан-
дурустӣ  ва дигар соҳаҳо 
ба таври васеъ  мавриди 
шарҳу тафсир қарор ги-
рифтаанд.

Раҷабзода Н.И. афзуд, 
ки Сарвари давлат дар Па-
ёми навбатӣ ба баланд бар-
доштани сатҳи маънавиёти 
аҳолӣ диққату эътибори 
махсус зоҳир намуданд. Аз 
ҷумла,  масъалаҳои фаро-
гирии донишҳои замонавӣ, 
мутолиаи китобҳои бадеи-
ву илмӣ, таълими фанҳои 
табиатшиносӣ ва риёзи-
ро дар марҳилаи кунунӣ 
Пешвои миллат шарти асо-
сии баланд бардоштани 
сатҳи маънавиёти қишрҳои 
гуногуни ҷомеа ҳисоби-
данд. Бо назардошти боз 
ҳам беҳтар ба роҳ мондани 
омӯзиши фанҳои дақиқ,та-
биатшиносӣ ва риёзӣ,Пре-
зиденти мамлакат пеш-
ниҳод намуданд, ки солҳои 
2020-2040 «Бистсолаи омӯ-
зиш ва рушди фанҳои таби-
атшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф» 
эълон карда шавад. Ин иқ-
дом, бешубҳа, ба пешраф-
ти минбаъдаи маънавиёти 
аҳолии мамлакат мусоидат 

Рӯзи 18 - январ дар Маркази омодагии қаблӣ вохурии су-
дманде бо кормандони ММТ барпо гардид. Дар вохӯрӣ сардо-
ри раёсати таҳияи маводи имтиҳони ММТ Азим Ҷамшед Ас-
лиддинзода иштирок ва баромад намуд. Дар ҷамъомад қайд 
гардид, ки дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии (ИМД) 
соли 2020 як қатор тағйироту иловаҳо ворид карда шудааст. Аз 
он ҷумла фанҳои имтиҳонӣ ихтисор гардида, имсол довтала-
бон дар як рӯз аз рӯи ҷадвали зерин имтиҳон месупоранд. 

менамояд.
Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз таъ-
рихи пурифтихори халқи 
тоҷик ёдовар шуда, онро 
мактаби бузурги худшиносӣ 
маънидод намуданд. Дар 
шароити ҷаҳонишавӣ ва 
рушди технологияҳои итти-
лоотӣ, ки воридшавии ун-
сурҳои бегона осон шуда-
аст, рӯ овардан ба таърих 
ва огоҳ будан аз аслу наса-
би хеш барои ҳар як фарди 
миллат, хусусан насли нав-
расу ҷавонон хеле зарур ва 
ҳатмӣ мебошад.

Н.И.Раҷабзода инчу-
нин, қайд кард, ки Пешвои 
миллат бо мақсади омӯзи-
ши таърихи пурифтихори 
халқи тоҷик ва дар ин зами-
на дур шудан аз бегонапа-
растӣ, ҳукумати мамлака-
тро вазифадор намуданд, 
ки шоҳасари Бобоҷон Ғафу-
ров-китоби «Тоҷикон»-ро аз 
ҳисоби Фонди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп 
карда, то ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатӣ 
аз номи Роҳбари давлат ба 
ҳар як оилаи кишвар туҳфа 
намоянд. Маърӯзачӣ инчу-
нин, дигар самтҳои Паёми 
Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмонро ба ишти-
рокчиёни вохӯрӣ ба таври 
муфассал шарҳу тавзеҳ 
дод. 

Дар охир ректори до-
нишгоҳ профессор Гулзода 
М.Қ. ба роҳбарияти Проку-
ратураи генералии ҷумҳурӣ 
барои саҳми муносиб гузо-
штан дар ташкили чунин 
чорабиниҳои пурмуҳтаво, 
ки ба баланд гаштани маъ-
рифати ҳуқуқӣ ва донишҳои 
сиёсии донишҷӯён таъсири 
бевосита мерасонад, мин-
натдории самимӣ изҳор 
намуда, омодагии роҳбари-
яти донишгоҳро  барои дар 
оянда боз ҳам вусъат бах-
шидани чунин ҳамкориҳо 
изҳор намуд.

«Ворисони Сино»

Дар толори Сино рӯзи 15 январ ҷаласаи 
вохӯрии устодон ва толибилмони донишгоҳ бо 
кормандони масъули Прокуратураи генералии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт, ки дар он 
Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12. 2019 
мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифт.   

Тағйироти дигар ин 
вобаста ба вақт аст, ки им-
сол 220 дақиқа ё 3 соату 
40 дақиқаро дар бар меги-
рад. Имтиҳонҳои кластери 
панҷум рузҳои 5-6 –и июл 
барпо гардида натиҷаи 
имтиҳон рӯзи 19 июл эъ-
лон мегардад ва натиҷаи 
тақсимот бошад рӯзи 24 – 
июл маълум мегардад. Дар 
охир аз тарафи шунаванда-
гон ва падару модари онҳо 
саволҳои зиёде пешкаш 
гардид, ки онҳо ба ҳамаи 
саволҳои худ ҷавоби му-
шаххас гирифтанд.

Маркази омодагии 
қаблӣ

Тавассути  сиёсати хирад-
мандона ва бунёдкоронаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
кишвар ҳар сол даҳҳо муасси-
саи нави тандурустӣ, ки дорои 
таҷҳизоти замонавии тиббӣ 
мебошанд, ба истифода дода 
шуда, маблағгузории соҳа меаф-
зояд.

Дар соли 2019 бо Қарори 
Шӯрои Маҷлиси миллии Маҷли-
си Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
17 январи соли 2019 бобати таҳ-
лили раванди татбиқи тавсияҳои 
муҳокимаи парламентӣ «Оид ба 
вазъи паҳншавии бемориҳои 
сироятӣ ва роҳҳои пешгирии 
онҳо дар доираи Кодекси тан-
дурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
ҳуҷҷат тасдиқ гардид.

Муассисаҳои давлатии 
«Маркази ҷумҳуриявии мубо-
риза бар зидди бемориҳои тро-
пикӣ», «Маркази ҷумҳуриявии 
пешгирӣ ва мубориза бар зид-
ди бемории вируси норасоии 
масунияти одам», «Маркази 
ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз 
бемориҳои сил» кӯшиш ба харҷ 
медиҳанд, ки дар ин самт му-
шаххасу бештар фаъолият наму-
да, мушкилоти мавҷударо рафъ 
намоянд. Донишҷуёни факулте-

ти тиббӣ бо сарварии муовини 
декани факултет оид ба тарбия 
Бурҳонова З.У., ки дар амалӣ 
гардидани ин иқдомҳо каме бо-
шад ҳам саҳм сањми худро ме-
гузоранд.

Санаи 4 декабри соли 2019 
дар кафедраи биологияи тиббӣ 
бо асосҳои генетика оиди пеш-
гирии бемориҳои сироятӣ дар 
байни аҳолӣ, аз ҷумла бемории 
сил, бемориҳои системаи ҳози-
ма, системаи хунгард ва БПНМ 
(СПИД) ва пӯст аз рӯи нақша- чо-
рабиниҳои беруназдарсӣ, семи-
нар доир гардид, ки аз ҷониби 
гуруҳи куратории 48-уми курси 1 
–и факултети тиббӣ бо маърӯзаю 
намоиши слайдҳо ва саҳначаҳои 
ҷолиб пешниҳод гардонида шуд.

Дар чорабинӣ донишҷӯён 

дар байни ҳамсабақони худ ин-
чунин анкетаронӣ намуданд ва 
ба ҳозирин маводҳои тарғибо-
тии аз ҷониби Маркази ташхи-
сию табобатии БНМО (СПИД) ва 
Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи 
аҳолӣ аз бемории сил дастрас-
шударо паҳн намуданд.

Дар семинар мудири ка-
федраи  биологияи  тиббӣ  бо  
асосҳои генетика дотсент Холбе-
гов М.Ё, саркуратор ва кураторо-
ни кафедра, саркураторони ка-
федраҳои химияи биоорганикӣ, 
гистология, физикаи тиббӣ ва 
биологӣ бо асосҳои информати-
ка ва анатомияи одам ва забони 
лотинӣ иштирок доштанд.

Н.М.Хоҷаева,
декани факултети тиббӣ, д.и.т., 

профессор

Матритса

р/т Номи фан Миқдори 
саволҳо Пушида Мувофи-

қатоварӣ Кушода Хол Балл Фоизи 
саволҳо

1 Забони 
тоҷикӣ 25 20 5 ― 40 75 15%

2 Биология 25 20 5 ― 40 150 30%

3 Химия 27 18 2 7 40 175 35%

4 Физика 27 18 2 7 40 100 20%

Ҷамъ: 104 76 14 14 160 500 100%
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Пӯшида нест, ки омӯзгорӣ 
дар қатори муқаддастарин 
касбҳои рӯи олам қарор до-

шта, омӯзгор ҳамеша шахси мӯъта-
бару соҳибнуфузи ҷомеаи инсонӣ 
маҳсуб меёбад. Зеро муаллим 
чашмҳоро бино, ақлҳоро  равшан, 
дилҳоро пур аз нури сафою сами-
мият намуда, эъҷозгари хушбах-
тии насли наврас ва сармеъмори 
қасри саодату пешрафти миллату 
давлатҳост. Бинобар ҳамин қадр-
шиносӣ аз заҳмату меҳнати устодо-
ну омӯзгорон аз ҷумлаи беҳтарин 
амали инсондӯстонаю ватанпарва-
рона мебошад.
Заҳмати ҳампешаро ҳампеша

 медонад, ки чист,
Захми дасти кӯҳканро теша 

медонад, ки чист.
Мақсад аз гуфтаҳои дар боло 

овардашуда варақгардонӣ намуда-
ни дафтари ҳаёт ва фаъолияти усто-
ди кафедраи биохимияи ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино, номзади 
илми биология, дотсент, докторан-
ти Институти ботаника, физиология 
ва генетикаи растании АИ ҶТ Гулов 
Маҳмалӣ Қодирович мебошад, ки 
ба наздикӣ эшон 60 солагии хешро 
қайд намуданд. Зиёда аз 30 соли 
умри бобаракат дар донишгоҳ 
барои  таълиму тарбияи кадрҳои 
баландихтисоси соҳаи тиббӣ  паси 
сар гаштааст.

Гулов М.Қ. 18 январи соли 
1960 дар деҳаи Янгиобод, яке аз 
деҳаҳои зебоманзари  ноҳияи Ху-
росон ба олами ҳастӣ чашм кушо-
дааст. Ӯ дар хонаводае тавваллуд 
шудааст, ки қиблагоҳи бузаргаш 
Имомов Қодир дар Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ иштирок намуда бо пирӯзӣ 

ди илмӣ фаъолият намуд. Дар он 
давра  дар баробари кори илмӣ 
вазифаи раиси шӯрои олимони ҷа-
вони институтро ба ӯҳда  дошт ва 
фаъолияти онро аз нав дар ҳамон 
давраи бениҳоят вазнин ҷоннок 
намуд.  Гулов М.Қ. дар айни за-
мон аъзои ҷамъияти физиологҳои 
растании Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 

Ӯ аз сентябри соли 1991 то ба 
имрӯз дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино фаъолият дорад. Дар 
донишгоҳ корро аз вазифаи асси-
тенти кафедра оғоз намуда, то ба 
дараҷаи дотсенти кафедра омада 
расид. Айни замон устод дар ара-
фаи ҷамъбаст намудани корҳои 
докториаш мебошад, ки қисми 
таҷрибавии онро сарбаландона 
дар озмоишгоҳи  биологияи моле-
кулавӣ ва биотехнологияи раста-
нии  Институти ботаника, физио-
логия ва генетикаи растании АИ 
ҶТ таҳти роҳбарии узви вобастаи 
АИ ҶТ, профессор Алиев Қ.А. ва 
профессор Партоев Қ.П.ба анҷом 
расонид. 

Самти фаъолияти илмии 
устод гуногунҷабҳа мебошад, ки 
он солҳои гуногун ва мақсадҳои 
мухталифро дар бар мегирад. 
Солҳои аспирантура фаъолия-
ти илмӣ-тадқиқотии  Гулов М.Қ. 
ба– тадқиқи клониронии гене, ки 
дар субвоҳиди калони рибулоза-
бисфосфат-карбоксилаза/окси-
геназа барги пахта ҷой гирифта-
аст,  экспрессияи он ва муқоисаи 
таркиби нуклеотидии он ба дигар 
растаниҳо равона гашта буд. Пас 
аз дифоъ намудани рисолаи ном-
задӣ фаъолияти илмии хешро 
тавассути истифодаи маркерҳои 
молекулавӣ ба омӯзиши сатҳи ге-
номи полиморфизми байнинамуд 
ва дохилинамуд, муайян намуда-
ни муносибати филогенетикӣ ва 
эволютсионии намудҳои мазрӯи 
гандум ба намудҳои ёбоии он, ки 
дар минтақаҳои гуногуни Тоҷики-
стон    мерӯянд, машғул аст. Дар ка-
федра тадқиқотро оиди  омӯзиши 
тағйирёбии оксидшавии перекиси 
чарбҳо дар раванди гуногуни бе-
мориҳои (осебёбии пӯст ҳангоми 
варами бадсифат ва гестозаи хуш-
сифат дар давраи ҳомиладорӣ, бе-
мории нуқсони модарзодии  дил) 
пеш бурда истодааст. Самти  фаъ-
олияти илмии Гулов М.Қ. оиди ри-
солаи докторӣ омӯзиши фаъолияти 
ферментҳои аниоксидантии раста-
ниҳо ва  маҳсулнокии намудҳои  
гуногуни картошка дар шароитҳои 

ба зодгоҳаш баргаштааст. 
Падар ба серкориаш нигоҳ 
накарда бо мактаб алоқаи 
доимӣ дошт ва аз рафтору 
кирдори фарзандонаш дар 
мактаб ҳамеша бохабар буд. 
Аҳли хонаводаи мазкурро 
дар ноҳия ва вилояти Хатлон 
нағз мешиносанд ва  онҳо то 
имрӯз дорои обрӯю эҳтироми 
хоса мебошанд. Аксарияти 
фарзандон маълумоти олӣ 
доранд   ва дар соҳаҳои гуно-
гуни хоҷагии халқ фаъолият 
доранд. Махмалии хурдсол 
ҳанӯз дар овони мактабхони-
аш касби пурифтихори  омӯз-
гориро интихоб карда буд. Бо 
ҳамин орзую ният баъд аз но-
маи камол ба даст гирифтан 
ба пойтахти ҷумҳурии азиза-

мон маркази илму фарҳанг - шаҳри 
Душанбе рахти сафар баст. Бо 
умеду орзуҳои зиёд  ҳуҷатҳояшро 
ба факултаи  биологияи  Дониш-
гоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи 
В.И.Ленин (ҳоло ДМТ) супорид. 
Пас аз бомуваффақият супоридани 
имтиҳоноти дохилшавӣ ба номи 
баланди донишҷӯӣ мушарраф гар-
дид. 

Соли 1983 факултаи номбур-
даро бо дипломи аъло хатм намуд. 
Раёсати донишгоҳ қобилияти ба-
ланди Махмалӣ Гуловро  ба назар 
гирифта, ӯро барои давом додани 
фаъолияти  илмию эҷодӣ  ба Ин-
ститути зоология ва паразитало-
гияи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
кор роҳхат дод. Дар институти ном-
бурда ӯ қариб ду сол фаъолият на-
муд. Гулов М.Қ. соли 1985 ба аспи-
рантура бо ихтисоси «биохимия» 
дар назди Институти физиологияи 
растанӣ ва генетикаи АИ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дохил шуд. Соли 1987 
ӯро ба муддати тулонӣ ба сафари 
хидматӣ ба Институти генетикаи 
молекулавии АИ собиқ ИҶШС са-
фарбар  карданд.  Ӯ  то соли 1989 
дар институти  номбурда кор кард 
ва рисолаи номзадиашро дар мав-
зӯи «Колониронӣ ва тавсифи гении 
субвоҳиди калони рибулозади-
фосфат карбоксилаза/оксигеназаи 
барги пахта» таҳти роҳбарии узви 
вобастаи АИ ҶТ, доктори илми био-
логия, профессор Алиев Қ.А. ва 
доктори илми биология, профес-
сор Пирузян Э.С. ба итмом расо-
нид  ва соли 1990 сарбаландона 
дифоъ кард. Солҳои 1990-1991 дар 
Институти физиологияи растанӣ ва 
генетика ба сифати корманди хур-

Устоди мушфиқ ва тадқиқотчии нозукбин

ТААССУБ - ДАРКИ НОДУРУСТИ ДИН

номусоиди иқлими Тоҷикистон  
мебошад. 

Ӯ устоди пурмаҳсул аст, ки 
муддати фаъолияти хеш беш аз 
140 мақола дар маҷаллаҳои бо-
нуфузи илмии ҷумҳуриявӣ ва хо-
риҷӣ, гузоришҳои зиёди илмиро 
дар маҷмуаи дастҷамъӣ, гузоришу 
конфронсҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва 
берунмарзӣ ба табъ расонидааст. 
Ҳаммуаллифи китоби «Феҳрасти 
намудҳо ва намунаи авлоди эги-
лопсис, ки аз минтақаҳои гуногу-
ни экологӣ-географии Тоҷикистон 
чамъоварӣ намудаанд» аст, ки он 
бо ду забон - русӣ ва англисӣ ба 
дасти чоп расидааст. Ғайр аз ин, 
саҳми ӯ дар корҳои таълимӣ ва ме-
тодии кафедра бениҳоят назаррас 
аст. Ӯ  ҳаммуаллифи 30 дастури ме-
тодӣ мебошад, ки  бо забони дав-
латӣ, русӣ ва англисӣ ба дасти чоп 
расидаанд. Қайд кардан ба маврид 
аст, ки Гулов М.Қ. дар сатҳи баланд 
дар кафедра бо донишҷуёни ҳамаи 
факултаҳои ДДТТ ба номи Абуалӣ 
ибни Сино бо забони давлатӣ ва 
русӣ лексия мехонанд. Дар баро-
бари он бо методу усули ба худ хос 
бо забони давлатӣ, русӣ ва англисӣ 
ба донишҷуён дарси амалӣ аз 
фанни биохимияро мегузаронанд. 
Донишҷуён аз тарзи гузаронида-
ни дарсҳои лексионӣ ва амалӣ аз 
устод Гулов М.Қ. қаноатманданд. 

Дар байни устодон ва корман-
дони донишгоҳ, кафедра ва  до-
нишҷӯён ӯ дорои обрую эътибори 
хоса мебошад. Ҳангоми гузаштани 
аттестатсияи навбатии кормандон 
бори дигар дар назди комисияи 
атестатсионии босалоҳияти инти-
хоб намудаи роҳбарияти ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ  сазовори баҳои ба-
ланди ҳайати коммиссияи бонуфуз 
гардид.  

Гулов М.Қ. бисёр инсони ҳа-
лим, хоксор, зиндадилу меҳрубон  
ва дорои фарҳанги баланд мебо-
шанд. Ҳамчун омӯзгори сахтгир, 
серталаб,  ботамкин, бомулоҳиза, 
дурандеш ва хайрхоҳ буда, ҳамеша 
дар кӯшиши он мебошанд, ки ба 
инсонҳо некӣ кунанд. 

Дар фаъолияти кориашон он 
кас худро ҳамчун шахси пуртаҷри-
ба, устоди нуқтасанҷ, нотиқи равон-
сухан дар соҳаи таълиму тарбияи 
насли ҷавон нишон додаанд.  

Азбаски Гулов М.Қ.  се забони 
таълимии (давлатӣ, русӣ ва англи-
сии) кафедраро дар сатҳи зарурӣ 
медонад ва дар ҳолатҳое, ки ма-
бодо ягон устоди кафедра  бо са-

Дар ҳоли ҳозир яке аз масъа-
лаҳои мубрами рӯз ин ҳифзи ис-
тиқлолияти давлатӣ, ваҳдати мил-
лӣ ва таъмини сулҳу суббот дар 
Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар 
шароити ҷаҳонишавӣ ва торафт 
пурпечутобу мураккаб гардида-
ни авзои ҷаҳони муосир нақш ва 
мақоми рӯшанфикрон ва воизон 
дар побарҷо нигоҳ доштани сулҳу 
субот ва ободии ҷомеа хеле калон 
мебошад. Бинобар ин, рӯшанфи-
крон ва воизонро мебояд, ки баҳри 
пешгирии ҷомеа аз ғарқи таассуб 
ва ифрот шудан, донишҳои динӣ 
ва дунявии худро истифода намо-
янд. Мутаассифона, имрӯз ҷомеаи 
ҷаҳонро зуҳуроти номатлуб ба мис-
ли терроризм, экстремизм ва таш-
кили гурӯҳҳои ифротӣ фаро гирифта 

бабҳои узрнок ба  дарс омада на-
тавонад, ӯ ҳамчун устоди варзида 
ва таҷрибанок чӣ дарси лексионӣ 
ва чӣ дарси амалиро бе ягон хел 
мамониат ва дудилагӣ иваз наму-
да, дар сатҳи баланд мегузаронад. 
Барои ҳамин ҳам дар бисёр ҳолатҳо 
ҳампешаҳояш  ӯро бо номи «Устоди 
дастиёри кафолатноки таълимии 
кафедра» ном мебаранд. Дар кафе-
дра вазифаи бисёр масъули ҷамъ-
иятии мутасадии бахши саркура-
ториро ба ӯҳда дорад, ки корҳояш 
чӣ дар кафедра ва чӣ берун аз он 
ҳамеша намуна ва боиси ифтихор 
мебошанд. 

Устод ҷаҳондида мебошад 
ва сайру саёҳат яке аз шуғлҳои ду-
стдоштаи ӯ ба ҳисоб меравад. Аз 
ҷумла, ҷавобан   ба Паёми соли 
2017-и  Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам  
Эмомалӣ Раҳмон, ки соли 2018-ро 
соли сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон  намуданд, Махмалӣ Қоди-
рович ҳамроҳи як қатор дӯстон ва 
ҳамфикрон аз 6-ум то 13 июли соли 
2018 ба кӯли афсонавии Сарез са-
фар намуда, аз ин минтақаи нодири 
сайёҳӣ таассуроти бениҳоят бой ва 
аксҳои  диданибобро ҳамроҳи худ 
овард, ки онҳоро дар машғулиятҳои 
тарбиявӣ бо донишҷӯён ба таври 
самаранок истифода мебарад.  

Аз тарафи раёсат ва кумитаи 
иттифоқи касабаи донишгоҳ борҳо 
бо сипосномаву ифтихорномаҳо 
қадрдонӣ гаштааст. Соли 2016 бо-
шад, аз тарафи Вазорати маориф ва 
илми Ҷумхурии Тоҷикистон бо ни-
шони сарисинагии «Аълочии мао-
риф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
сарфароз гардонида шуд.

Аз фурсати муносиб истифода 
намуда, мо   устодон ва кормандо-
ни  кафедраи биохимияи донишгоҳ, 
ихлосмандон ва шогирдонаш усто-
ди варзида Маҳмалӣ Қодирович 
Гуловро ба муносибати ҷашни мав-
луди 60 солагӣ  ва фаъолияти пур-
самари 37 - солаи  таълимӣ ва ил-
мӣ-эҷодиаш табрику муборакбод 
намуда, ба ӯ умри дароз, саломатии 
бардавом ва дар корҳои таълимӣ, 
илмӣ-эҷодиашон муваффақиятҳои 
беназирро  таманно менамоем.   

Б.Б.Ҷумъаев, 
узви вобастаи АИ ҶТ, 

профессор, 
А.М. Сабурова, профессор,

М.С.Махсудова, дотсент,
мудири кафедраи биохимия

истодааст ва аз ҳама таассуфоварта-
раш ҳам он аст, ки қисме аз ҷавоно-
ни ноогоҳ фирефтаи чунин гурӯҳҳо 
мегарданд.

Яъне, гурӯҳе аз ҷавонон аз 
паст будани дониш ва кунд будани 
фаҳмиши динӣ гирифтори таассуб 
мегарданд, ки он оҳиста-оҳиста ба 
ифрот ва терроризм мебарад. 

Ин гурӯҳҳои таассубомез ва 
ғарқи фанатизми динӣ хатарзо ба 
ҷомеа ва миллату давлат мебошад, 
ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш 
овардааст.

Гурӯҳҳои террористӣ тавассути 
тактикаи махсуси тарғиби ғояҳои 
ифротгароёнаи хеш ин гурӯҳи таас-
субомезро ба худ шомил мекунанд. 
Бархе аз мутахассисон шомилшавӣ 
ва пайвастани ҷавонон ба гурӯҳҳои 

ифротиро дар паст будани сатҳи 
донишу маърифатнокии динӣ ва 
дунявии баъзе аз ҷавонон арзёбӣ 
кардаанд. 

Яке аз омилҳое, ки имрӯз бо-
иси нигаронӣ гардидааст, ин камса-
вод будани бархе аз ҷавонон, аз мак-
табу таълим дур мондани онҳо ва 
надоштани касби муайян мебошад. 
Маҳз ҳамин гуна ҷавонон бештар 
ба доми афроди тундрави беватан 
ва ифротгаро меафтанд. Созмону 
гурӯҳҳои тафриқаангез низ бештар 
бо истифода аз ҳамин омил дар 
байни ҷавонони миллати миқдо-
ран кам, вале таърихан бойи тоҷик 
ихтилофҳои мазҳабӣ паҳн намуда, 
ба ин васила низову нофаҳмиҳо ба 
вуҷуд меоранд ва мехоҳанд, ки ҳо-
дисаҳои хунини солҳои 90-уми асри 

сипаришударо такрор намоянд. Ин 
тоифа афрод, ки асосан ташкилотчӣ 
ва саркардаҳои гурӯҳҳои ифротгаро 
мебошанд, аз бетаҷрибагӣ ва кам-
саводию бекасбии ҷавонони мо ис-
тифода бурда, онҳоро шомили ҳар 
гуна гурӯҳҳои экстремистию терро-
ристӣ мегардонанд.

Гурӯҳҳои ифротӣ дар ҷомеаи 
имрӯза ҳамчун зуҳуроти номатлуб 
арзёбӣ мегарданд. Ҳамроҳшавии 
ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ма-
съалаи доғи рӯз буда, аҳли ҷоме-
аи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. 
Бо мақсади пешгирии ҷавонон аз 
шомилшавӣ ба ҳар гуна зуҳуроти 
номатлуб аз тарафи намояндагони 
ҳифзи ҳуқуқ дар якҷоягӣ ва дигар 
сохторҳои ҷумҳурӣ ҷамъомадҳо 
дар минтақаҳои гуногуни кишвара-
мон гузаронида мешаванд. Зимни 
мулоқотҳо масъулин омили асо-
сии шомилшавии ҷавононро ба 
гурӯҳҳои ифротӣ дар надоштани до-

ниши кофии сиёсӣ, динӣ ва дунявӣ 
медонанд, ки боиси таассуф аст. 
Яке аз роҳҳои пешгирии ҷавонон аз 
ин тамоюли хатарнок фаҳмондани 
моҳияти аслии дини ислом ба онҳо 
мебошад. Зеро шомил шудани ҷа-
вонон ба гурӯҳҳои ифротгаро аз 
надонистани аркону аҳкоми ислом 
маншаъ мегирад. 

Яке аз роҳҳои босамари пеш-
гирӣ аз терроризм ва амалҳои 
террористӣ бедор намудани ҳисси 
худшиносӣ, баланд бардоштани 
зиракӣ ва фарҳанги сиёсии аҳли ҷо-
меа ба шумор меравад. Танҳо бо ин 
роҳҳо метавон ҷомеаро аз ҳар гуна 
хатарҳо ва таҳдидҳои террористӣ 
эмин нигоҳ дошт, ки дар ин радиф 
нақши ҷавонон ва рӯшанфикрони 
миллат ҳалкунанда аст.

Бахтовар Мавлонов,
устоди кафедраи 
тарбияи ҷисмонӣ 
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Аз ПАЁМ 
то ПАЁМ

Дар Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон ба маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (26.12.2018) оид ба 
стратегияи чоруми мамлакат ома-
дааст: «Дар натиҷаи тадбирҳои 
андешидашуда дар 7 соли охир 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти сано-
атӣ қариб 3 баробар (аз 10 милли-
ард сомонӣ ба 27,5 миллиард со-
монӣ)  ва ҳиссаи соҳа дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилии кишвар 5.1 (аз 
12.6  то ба 17.1) фоиз баланд гар-
дидааст.»

Инчунин дар паём ишора 
шудааст, ки суръати афзоиши 
воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
7.5 фоизро ташкил намуда ва ин 
нишондиҳанда аз ҳисоби зиёд шу-
дани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ   ба андозаи 13.4 фоиз, 
маҳсулоти кишоварзӣ 7.1 фоиз, 
гардиши савдо 8 фоиз ва хизма-
трасонии пулакӣ 1.6 фоиз таъмин 
карда шуд.

Дар баробари ин оид ба даст-
гирии соҳаи тандурустӣ омадааст, 
ки барои ҳар як давлат солимии 
аҳолии ҷомеа зарур мебошад. Аз 
ин рӯ, мо бояд халқамонро солим 
нигоҳ дорем ва барои тандурустии 
он бояд тамоми шароитро фа-
роҳам оварем. Дар соли 2020 ма-
блағгузории давлатии соҳа қариб 
2 миллиард сомонӣ ё худ ба аф-
зоиши қариб 6 фоиз назар ба соли 
2019 пешбинӣ шудааст.

Инчунин дар паём омадааст; 
«Ҳарчанд ки дар натиҷаи таъ-
мин  кардани муассисаҳои тиб-
бии шаҳру ноҳияҳо бо таҷҳизоти 
муосир як қисми мушкилоти соҳа 
рафъ гардидааст, аммо сатҳу сифа-
ти хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва сави-
яи касбии кормандони миёна  ба 
беҳбудӣ ниёз дорад».

Вобаста ба ин, таъкид наму-
данд, ки Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур 
аст, ки фаъолияти муассисаҳои 
тиббиро зери назорати қатъӣ қа-
рор дода, сатҳу сифати хизматра-
сониро ба аҳолӣ беҳтар ба роҳ 
монад ва давра ба давра курсҳои 
бозомӯзиро  дар миёни ҳамаи зи-
наҳои кадрии соҳа ташкил намо-
яд». 

Бо мақсади  баланд бардо-
штани сатҳи иҷтимоии кормандо-
ни соҳаи буҷетӣ Сарвари давлат 
чунин супориши қатъӣ доданд: 
«Музди меҳнати кормандони 
мақомоти ҳокимият ва идораку-
нии давлатӣ, муассисаҳои маориф, 
фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, му-
ассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ 
ва дигар ташкилоту муассисаҳои 
буҷетӣ, инчунин стипендияи до-
нишҷӯён ва дигар намудҳои сти-
пендия  15 фоиз ва музди меҳна-
ти кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва хизматчиёни ҳарбӣ 10 
фоиз зиёд карда шавад».

Аз ҳамин лиҳоз дар ҷавоб ба 
ғамхориҳои падаронаи Пешвои 
муаззами миллат, Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти 
маҳбуби кишвар Эмомалӣ Раҳ-
мон ба мо устодон ва донишҷӯён 
зарурият пеш меояд, ки гуфтаҳои 
Пешвои миллатро сармашқи кори 
ҳаррӯзаи хеш қарор диҳем. 

Б.Б.Ҷумъаев, 
узви вобастаи АИ ҶТ,

д.и.б., профессори
кафедраи биохимия

ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ ТЕРРОРИЗМА
В поисках установления при-

чин и истоков возникновения тер-
роризма  не один десяток лет ведут 
исследования политологи и Между-
народные организации. Потому, что 
эффективность борьбы с этим злом 
будет, зависит от того, насколько объ-
ективно и точно будут установлены 
его причины.  Криминологическая  
наука причинами преступности, в 
том числе и различных видов терро-
ризма, определяет те социальные 
явления, которые порождают пре-
ступность, как свое закономерное 
следствие. К таким фактам,  как пра-
вило, относятся: правовые, социаль-
но-экономические, организацион-
но-управленческие, идеологические, 
психологические, социально-поли-
тические и другие причины, явления  
порождающие  преступность. 

На  VIII Международном кон-
грессе ООН (Гавана,1990г.) по пред-
упреждению преступности были 
определены следующие основные 
причины терроризма: бедность, без-
работица, неграмотность, нехватка 
доступного жилья, несовершенство 
системы образования и подготовки 
кадров, отсутствие жизненных пер-
спектив. Этому  также способствует 
расслоение общества, обострение 
социального неравенства, ослабле-
ние семейных и социальных связей, 
недостаток воспитания, негативные 
последствия миграции, разрушение 
культурной самобытности, нехватка 
или недоступность объектов культур-
но-бытового и спортивного назначе-
ния широким слоям населения, рас-
пространение средствами массовой 
информации чуждых идей и взгля-
дов, ведущих к росту насилия, нера-
венства и нетерпимости.  

Терроризм может иметь пита-
тельную среду там, где народ бед-
ствует, где народ сталкивают в поис-
ках врага. Сюда же можно добавить 
наркоманию и наркобизнес. В насто-
ящее время в мировой юридической 
литературе называют следующие 
глобальные причины терроризма:

1 Социально-экономические;
2.Политические;
3.Религиозные;

А) Социально-экономические при-
чины:

1) Возросшая социальная диф-
ференциация и заметное снижение 
жизненного уровня, вызывающие к 
жизни  такие социально-психологи-
ческие факторы, как злоба, зависть, 
ненависть и т.п.;

2)экономические и энергетиче-
ские кризисы, рост цен, инфляция;

3) кризисное положение ряда 
социальных и профессиональных 
групп, особенно военных и других 
силовых структур, имеющих военный 
опыт и лиц, имеющих опыт военных 
профессий;

4) Дезориентации личности в 
условиях рыночной экономики рост 
безработицы, миграции, бродяжни-
чество, психологическая и професси-
ональная деградация;

5) Доступность и широкое 
распространение среди населения 
оружия, особенно  в тех странах, где 
была гражданская война;

6) распространение средствами 
массовой информации чуждых идей 
и взглядов, внушение населению 
всесильности и вседозволенности 
террористов и неадекватные меры 
наказания и др.
Б) Политические причины:

В международном и внутри-
государственном терроризме наи-
более значительно проявление по-
литического терроризма.  Ведущую 

роль в детерминации политического 
терроризма, как и всей политической 
преступности, занимают политиче-
ские причины. 

1) столкновение политических 
интересов двух государств, в ка-
ком-либо регионе 

2)обострение внутриполитиче-
ских конфликтов внутри самого госу-
дарства;

3)ошибки в национальной по-
литике, пренебрежение к интересам 
малочисленных народов, допускае-
мые правительством; 

4) навязывание правящей пар-
тией  нетрадиционных для данного 
общества социально-политических 
нововведений; 

5) целенаправленное разжига-
ние национальной розни отдельны-
ми людьми, группами, партиями (к 
примеру, «движение Ваххабитов», 
«Хизб ул.тахририя», «Исламское го-
сударство», «Талибан» и их последо-
ватели «ПИВТ»); 

7) агрессия в отношении дру-
гого государства и его оккупация в 
большинстве случаев влечет за со-
бой вооруженное сопротивление 
мирного населения, использующего 
террористические методы (взрывы 
важных объектов, поджогов и т.д.); 

8) поощрение терроризма на 

уровне государственной политики, 
как это делают Ливия, Иран, Ирак, 
Афганистан; 

9) недовольство деятельностью 
правительства иностранных госу-
дарств, в связи с чем, совершаются 
террористические акты сначала про-
тив его представителей, учреждений, 
а потом и против государства (США 
в отношении арабских стран Сирии, 
Ирака, Египта и Кореи) с целью под-
чинения или превращения их прави-
тельств в марионеток.
В) Религиозные причины:

  В настоящее время, осо-
бенно широкое распространение, 
получили религиозная нетерпимость 
(религиозный фанатизм). Вначале 
1990-х, с началом разрушения двух-
полюсного мира, в странах пропове-
дующих ислам количество  мечетей, 
увеличивалось геометрически, а 
количество школ  недостаточно уве-
личиваются. Увеличение количества 
религиозных школ это не криминал, 
но надо задаться вопросом, кто и что 
в них проповедует, какие идеи там 
звучат?. Известно, что в 90-е годы 
многие культовые работники нашей 
республики тоже обучались в Сау-
довской Аравии и других арабских 
странах, под присмотром спецслужб, 
как арабских, так и других, которые 
принесли нам идеи воинственного 
Ваххабизма и «Хизб- ут- тахрир».

В своей работе «Психология 
терроризма» Д.В. Ольшанский пи-
шет: «Террор характеризуется фа-
натизмом-предельно суженным 
восприятием действитель-ности, 

неприятием отличающихся от «един-
ственно верных» взглядов. 

Фанатизм разделяют на поли-
тический, идейный и религиозный. 
Самый страшный  из них, религиоз-
ный фанатизм основан на абсолют-
ной вере в то, что после убийства 
«неверных» – убийца попадает в 
рай. Это внушается в сознание веру-
ющих с детства: и в семье, и в школе, 
и в мечетях. Поэтому так решительно 
идут на убийство и на верную смерть, 
в том числе и женщины-шахидки. 
У террористов слишком «сладкая» 
и доступная приманка для необра-
зованных или слабо образованных 
людей. В настоящее время дипло-
мированных слишком много, а коли-
чество образованных стремительно 
сокращаются.

«Террористы – запрограммиро-
ванные люди с пеленок» – говорит А. 
Добрович - врач-психиатр (Известия 
13 сентября 2005г). Эти люди, воспи-
тывающиеся в абсолютно мифоми-
зированном мире, разделенном на 
своих  и чужих. «Свои - на стороне 
добра, света и чистоты. Чужие – на 
стороне зла, тьмы и нечисти. Шахид 
в собственных глазах, в глазах свое-
го окружения – вовсе не убийца. Он 
очистительный огонь. Для шахида 
предстоящая ему смерть - вовсе не 

смерть, а секундное преодоление 
боли перед обретением вечной жиз-
ни в раю. Он расстается с близкими,  
но когда-нибудь в раю шахид встре-
тится с ними,  и в этом его  убеждают 
с самого детства.  Детское сознание, 
как губка, впитывая и запоминая этот 
бред, сохраняет  его навсегда.

«Террорист – не сумасшед-
ший» - говорят психологи, он хо-
рошо зомбированный человек с 
раннего детства.  Вот поэтому сила 
веры «райский миф, за убийство не-
верных» воспитывается с детства в 
мусульманском фанатичном мире. В 
раю мусульманскому юноше 14-18 
лет в период полового созревания 
обещают общество 72-х прекрасных 
гурий.  А на грешной земле ему, за-
давленному всевозможными рели-
гиозными и родовыми, сексуальны-
ми запретами, нужно годами тяжело 
трудиться, чтобы заработать на выкуп 
невесты. Кроме пояса шахида терро-
рист-смертник часто надевает еще 
один пояс, который должен уберечь 
его половой орган для сексуальной 
жизни в раю. Какая красивая, мно-
гообещающая сказка. И в это верят, 
потому, что с раннего детства ему 
внушают это.

В мусульманском мире пока не 
найдется  духовный лидер или авто-
ритетная группа людей, осуждающих 
террор, которые скажут, что дороже 
человеческой жизни нет ничего, что 
убийство – это грех, что при любом 
акте террора льётся  кровь и «невер-
ных», и шахидов. Поэтому каждый 
верующий должен сам определять 

своё отношение к Богу и не навязы-
вать его другим. 

Есть разногласие не только сре-
ди мусульман разного течения, оно 
есть  между католиками и протестан-
тами и даже между христианами. Но 
они не хватаются за оружие. Отчасти 
и  потому, что у них современное и 
относительно качественное обра-
зование и хорошее воспитание, до 
недавнего времени  (в Европе) суще-
ствовали и стабильные социальные 
условия. 

Природное  богатство более 
отсталых (арабских и африканских) 
стран не дают покоя, сильным стра-
нам. Они исторически действуют по 
принципу «все ваше, должно быть 
нашим», но приобщить отсталые 
страны к европейскому образованию 
и  цивилизации, они не спешат. Они  
своими, различного рода програм-
мами и подачками в виде грантов, 
делают все возможное, чтобы  об-
разование и культура этих народов 
оставалась на уровне 19 века. Отста-
лые страны с низкими социальным 
уровнем жизни гораздо легче деста-
билизи-ровать.

Правда и то, что причиной за-
рождения терроризма не всегда 
является только бедность и низкий 
социальный уровень. Если б каждый  
бедный житель земли был террори-
стом, земной шар давно бы рухнул. 
Значить, одним из основных спосо-
бов  ликвидации причин терроризма 
является  система образования, кото-
рая чуть ли не с пелёнок (наподобие 
подготовки шахидов) внушала детям, 
что проливать кровь нельзя, что не-
обходимо уважать мнение других, 
по типу Советского трехступенчатого 
образования, где начиная  с детского 
сада  детей, учили,  что есть добро, а 
что зло.

Примером могут служить  со-
бытия в Ливии. Муаммар Каддафи 
создав все социальные условия в 
стране (он построил «арабский со-
циализм»), но слишком либерально 
относился к работе силовых струк-
тур, качеству среднего образования 
и подготовки кадров. Результаты из-
вестны. Многие кадры силовых струк-
тур очень быстро переметнулись на 
сторону оппозиции подготовленной 
зарубежными спецслужбами. Изре-
чение самой известной личности ХХ 
века «все решают кадры», особенно 
подбор и подготовка кадров для си-
ловых структур, остается актуальным 
и сегодня. Система подбора кадров 
для государственных учреждений, 
особенно для силовых структур СССР, 
остается и сегодня  непревзойден-
ной.

Чтобы победить терроризм, 
необходима ликвидация причин по-
рождающих терроризм. Обеспече-
ние социальных условий для жизни и 
трудовой деятельности недостаточна 
чтобы уберечь молодежь от влияния 
чуждых экстремистских религиозных 
взглядов, тем более, что пропаганда 
таких взглядов, как правило, подкре-
пляется финансовыми вливанием. 
Террористов готовят  с колыбели, 
также и  граждан, не поддающихся 
террористическим взглядам  тоже 
необходимо готовить с колыбели.  С 
малых лет по системе трехступенча-
того образования формировать в мо-
лодом человеке моральные нормы, 
формировать политические убежде-
ния, чувства патриотизма к родине, 
национальным и общечеловеческим 
ценностям. Таких результатов можно 
достичь исключительно не количе-
ственным (шаблонным),  а качествен-
ным  образованием.

С.С.Муродов,   к.и.н., доцент
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Пешвои миллат Эмо-

малӣ Раҳмон дар баромадҳо-
яшон қайд мекунанд, ки “тер-
роризм ватан, забон, сарҳад, 
нажод ва дин надорад. Ин 
бадбахтии оламшумуле аст, 
ки ба муқобили он якҷоя му-
бориза бурда, ба ҳамдигар 
кумак расонида, тадбирҳои 
худро мувофиқ сохтан зарур 
аст”. Терроризм ва ифрот-
гароӣ ба ҳодисаҳои аз ҳама 
хавфноктарин ва қариб пеш-
гӯинашаванда мансуб аст, ки 
шаклу намудҳои нав ба нави 
он масоҳатҳои хеле калонро 
дарбар гирифта, шумораи 
амалҳои террористӣ сол то 
сол дар дунё рӯ ба афзоиш 
аст.

Ин зуҳурот мушкили гу-
ногунҷабҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ 
буда, дорои таърихи чанди-
насра ва хусусиятҳои равия-
вию даҳшатнок мебошад, ки 
диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба 
худ ҷалб менамояд. Террор 
ҳамчун системаи сиёсии тар-
сонидани аҳолӣ бо мақсади 
нигоҳ доштани ҳизб, ё ин ки 
ҳукумат буда, баҳри раси-
дан ба мақсадҳои гуногун 
анҷом дода мешавад. Терро-
ризм - даҳшат, тарсонидан, 
дар дили аҳолӣ ҷой намуда-
ни тарсу ваҳм бо намоиши 
ҳукмҳои қатл, одамкушӣ, ки 
сарҳади ин мафҳумро васеъ-
тар намудааст.

Терроризм ва ифротга-
роӣ яке аз зуҳуроти номат-
луб дар замони имрӯза ба 
шумор меравад, зеро боиси 
ба миён омадани оқибатҳои 
нохуш мегардад. Алҳол тер-
роризм дар минтақаҳои гуно-
гуни ҷаҳон доман паҳн карда, 
хатари бузурги иҷтимоӣ эҷод 
карда истодааст. Айни замон 
марбут ба амалҳои террори-
стӣ дар ҷаҳон вазъият мута-
шанниҷ боқӣ мемонад. Во-
баста ба вазъияте, ки имрӯз 
дар ҷаҳон ба амал омадааст, 
яке аз самтҳои афзалиятно-
ки сиёсати сарони давлатҳо, 
ин мубориза бар зидди экс-
тремизм ва терроризм мебо-
шад.

Имрӯз дар як қатор дав-
латҳои Ховари Миёна ва Аф-
риқои Марказӣ ҷангҳои харо-
биовар идома дошта, боиси 
афзоиши шумораи фирориё-

ни иҷборӣ, бекорӣ, гуруснагӣ 
ва шиддат гирифтани про-
блемаҳои дигари иҷтимоӣ 
гардидаанд. Ифротгароӣ дар 
кадом шакл набошад, онро 
мо қабул надорем, чунки он 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрвандонро поймол меку-
над. Қайд кардан ҷоиз аст, ки 
ифратгароӣ асосҳои маъна-
вии ҷомеаро вайрон намуда, 
ба амнияти минтақа, тамоми 
ҷаҳон, аз он ҷумла ба амния-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам 
таҳдид мекунад. Ба муқоби-
ли ифротгароӣ бояд ҳама 
мубориза баранд.

Экстремист шахсест, ки 
дар фаъолияти худ ҷониб-
дори амалҳои якравию тун-
дравӣ аст. Ин амалу зуҳу-
рот метавонад, дар тамоми 
соҳаҳои фаъолияти инсон 
- дар дин, сиёсат, идеология, 
илм ва ҳатто дар варзиш низ 
ба миён ояд. Дар таблиғи 
ақидаҳои ифротӣ ташки-
лотҳои махсуси хориҷӣ дар 
минтақа манфиат доранд ва 
ин андешаҳоро миёни ҷаво-
нон таблиғ ва интишор ме-
кунанд. Мақсадҳои асосии 
ин гурӯҳҳои ифротӣ, пеш аз 
ҳама ноором кардани дав-
лат ва гумроҳ кардани қишри 

Ҳазар аз ифротгароӣ!

ШУҶОАТИ ТАБИБ-ОМӮЗГОР ҚАДРДОНӢ ЁФТ

ояндасозу ҷавони кишвар 
мебошад.

Ифротгароӣ ҳоло ба шуу-
ри ҷамъиятӣ, иродаву психо-
логияи ҷамъиятӣ, ахлоқ ва 
идеологияи омма паҳн гар-
дида, ба муносибати байни 
гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, миллат, 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 
мазҳабҳои динӣ таъсир ме-
расонад. Иғвоангезӣ ва ҷудо-
иандозӣ дар ин гурӯҳҳо аҳдо-
фи асосӣ ба ҳисоб меравад. 
Дар ин радиф ҷалб намудани 
ҷавонони дорои донишҳои 
нокофии илмӣ ва динӣ барои 
ин гурӯҳҳо осон аст. Қишри 
ояндасози кишвар бинобар 
зудбовар будан ба ҳар гуна 
ақидаҳо ва овозаҳои дурӯғ 
фирефтаи ақидаҳои ботил 
ва ифротии гурӯҳҳои тундрав 
мегарданд. Сабаби гарави-
ши теъдоди зиёди ҷавононро 
метавон дар чанд омил дид:

1. Дарки нодурусти 
ҳақиқати таълимоти динӣ.

Дин ва эътиқоди динӣ 
имрӯз василаи ҷалби ҷаво-
нон ба гурӯҳҳо гардида аст. 
Боварӣ ва эътиқодмандӣ ва 
маълумоти динии нокофияи 
ҷавонон боиси гаравидани 
онҳо ба равияҳои номатлуб 
мегардад. Ин раванд ба он 

оварда мерасонад, ки аҳдо-
фи тундгарои гурӯҳҳо аз эъ-
тиқодмандии динии ҷавонон 
истифода бурда, ба онон аз 
таълимоти динӣ, ки ягон асо-
си шаръӣ надоранд, мисолҳо 
меоранд ва барои иҷро кар-
дани амалҳои номатлуб ва 
иғвоангез истифода меба-
ранд.

2. Паст будани бинишҳои 
дунявӣ

Ноогаҳӣ аз пешрафти 
ҷаҳони муосир, дур будан 
аз раванди ҷаҳонишавӣ ва 
гуфтугӯйи тамаддунҳои ба-
шарӣ омили дигари гумроҳ 
шудани ҷавонон ба ақоиди 
ғайриилмӣ ва дур аз ҳақиқати 
замон мегардад. Огаҳ будан 
аз пешрафти илму техника 
ва кашфиётҳои бузурги аср 
боиси он мегардад, ки дарку 
фаҳмиш ва ҷаҳонбинии илмӣ 
ва дунявии ҷавонон васеъ 
гардад. Ин огаҳии дунявӣ ва 
илмӣ барои ҷавонон сипар 
мегардад ва пайвастшавӣ 
ба гурӯҳҳои тундгаро аз ҷо-
ниби онҳо қатъ мегардад.

3. Меъёри истифодаи 
сомонаҳо ва шабакаҳои 
иҷтимоиро надонистан.

Имрӯз паст будани 
фарҳанги истифода аз со-

Муаллими коромӯзи ка-
федраи таълими асосҳои бе-
мориҳои кӯдакона Муродова 
Фирӯза Саидбековна, ки ҳам-
замон  ва дар шуъбаи ёрии 
таъҷилии Маҷмааи тандуру-
стии «Истиклол” ҳамчун дух-
тури эҳё фаъолият менамояд, 
ҳангоми аз даъвати бемор 
ба ёрии таъҷилӣ баргаштан, 
дар назди бозори Ҷал-Ҷам 
ҳолати ногувореро мушоҳи-
да мекунад.  Дуди ғализи аз 
тарафи бозор намоён, ки ба 
ҳаво мепечид, диққати ӯро ба 

монаҳо ва шабакаҳои иҷти-
моӣ боиси пайвастагии 
зиёди ҷавонони гумроҳ ба 
ҳаракатҳои хусусияти тер-
рористӣ ва ифротгароӣ до-
шта гардид. Интернет дар 
ҳоли ҳозир силоҳи асосии 
гурӯҳҳои ҷудоихоҳ барои 
ҷалби одамон дар ҷаҳон гар-
дидааст. Бо номҳои мустаор 
тарғиб намудани зуроварӣ, 
ваҳшоният ва таҷовузкорӣ 
дар сомонаҳои иҷтимоӣ аз 
ҷониби гурӯҳҳои ба ном ис-
ломӣ боиси таъсиррасонӣ 
ба тафаккур ва шуури ода-
мон гардидааст. Бинобар 
ин риоя ва дуруст истифо-
дабарии сомонаҳо ва шаба-
каҳои иҷтимоӣ ва фирефта 
нашудан ба ҳар гуна маълу-
мотҳои дур аз ҳақиқат омили 
дигари пешгирии ҷавонон аз 
гумроҳшавӣ мебошад.

Вобаста ба пешгирии ин 
раванди гаравидани ҷавоно-
ни гумроҳ, ки фирефтаи ин 
гурӯҳҳои ифротӣ мешаванд 
дар Тоҷикистон як қатор са-
надҳои меъёрии ҳуқуқӣ қа-
бул гардидаанд, ки замина 
барои мубориза бар зидди 
терроризм ва ифротгароӣ 
мебошанд. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Консепсияи яго-
наи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизм 
(ифротгароӣ) қабул карда 
шудааст, ки дар он гуфта 
мешавад: “Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон Консепсияи ягона 
оид ба мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизмро 
бо мақсади баланд бардо-
штани самарабахшии мубо-
риза бар зидди терроризм 
мутобиқи қонунгузорӣ ва 
уҳдадориҳои байналмила-
лии дар ин соҳа ба зимма ги-
рифтааш қабул менамояд”. 
Қабули ин ва дигар санадҳо 
барои пешгирии гаравидани 
ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу 
ҳаракатҳо нақши назаррас 
дорад. Инчунин, барои боз 
аз байн бурдани ақидаҳои 
ифротӣ ва иғвоангезона са-
водноккунӣ ва азхудкунии 
касбу ҳунар барои ҷавонон 
зарур аст.

Шамсиддин Носиров, 
устоди кафедраи 
тарбияи ҷисмонӣ 

худ ҷалб кард.  Дар вақти на-
здиктар шудан маълум гашт, 
ки дар назди бозор сӯхтор сар 
зада истодааст. Фирӯза Саид-
бековна фавран  ба хадамоти 
оташфишонӣ хабар дод. Ин 
лаҳза гиряву фарёди модаре  
диққати дастаи кормандони 
ёрии таъҷилиро ба худ ҷалб 
намуд ва баъди пурсупос маъ-
лум шуд, ки фарзанди ӯ дар 
бинои оташгирифта мондааст.   
Фирӯза Саидбековна бе ҳеҷ 
дудилагӣ ба дохили ошёна во-
рид гашта, кӯдакро аз онҷо ба-

роварда ёрии аввалини тиббӣ 
расонид. Рафтори наҷибонаи 
табиб ва ҳамкорони ӯ боиси 
таҳсину офарини садҳо нафар 
одамоне гашт, ки ин манзараи 
нохушро тамошо мекарданд. 

Ба Муродова Фирӯза Са-
идбековна барои иштироки 
фаъолона дар машқи такти-
кии оташнишонӣ дар маркази 
тиҷоратии «Ҷал-ҷам» Сипос-
нома супорида шуд.

Кафедраи таълими асосҳои 
бемориҳои кӯдакона
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Ба меҳан ҷони ширини худро фидо кард...

Дар иртибот ба ҳаёт ва фаъ-
олияти ҷангӣ, диловарию 
ватандӯстии Темурмалик ва 

тасарруфи Хуҷанд аз ҷониби урдӯи 
Чингиз дар аҳди муғул дар бузургта-
рин қомусномаи кишвар “Энсикло-
педияи советии тоҷик” (ҷилди 7 
Душанбе, 1987, саҳифаи  1009) ома-
дааст.

“Темурмалик (соли таваллуд 
ва вафоташ номаълум), ҳокими 
Хуҷанд дар замони ҳукмронии Хо-
размшоҳиён дар нимаи аввали асри 
ХIII, лашкаркаши тоҷик. 

Темурмалик аз ҳуҷуми муғулҳо 
ба Мовароуннаҳр огоҳ шуда, аз паи 
ташкили мудофиаи ватан афтод. Дар 
натиҷа истилогарон ба дарунтари 
мамлакат даромада натавонистанд.

Бинобар ин Темурмалик дар 
ҷазирае, ки дар миёнаи дарёи Сир 
(Сайҳун) вақеъ буд, қалъаи му-
стаҳкаме бино кард. Ин қалъа аз сан-
ги манҷаниқ (аз ин асбоб чингизиён 
ҳам ба хубӣ истифода бурдаанд) ва 
оташи нафт дар амон буд. Темурма-
лик дар қалъа озуқа ва аслиҳаро низ 
захира кард.

12 киштии бодбонӣ сохт ва ба 
аҳолии шаҳр кори ҳарбӣ омӯхт.

Чингизхон тирамоҳи соли 1219 
бо лашкари 200 ҳазора ба хоки дав-
лати Хоразмшоҳиён ҳуҷум овард. Ӯ 
қӯшунашро ба се  қисм тақсим кар-
да, як гурӯҳи онро бо сардории пи-
сараш Чағатой барои забт кардани 
Хуҷанд фиристод.

Муғулҳо бо 20 ҳазор аскар ва 
50 ҳазор асирони худ бар зидди 
ҷанговарони Темурмалик ҳуҷум сар 
карданд(аз тарафи рости дарё тара-
фи кӯҳ, ҳоло онро кӯҳи муғул) мено-
манд.

Дар марҳалаи якуми мудофиаи 
Хуҷанд ҳарбузарб дар соҳили рости 
дарё бо амалиёти фаъолонаи Те-
мурмалик мегузашт.Темурмалик ба 
муғулҳо имкон надод, ки аз санг об-
банд сохта аз дарёи Сир гузаранду 
шаҳр ва қалъаро ишғол кунанд. Вале 
марҳалаи дуюми мудофиаи шаҳр 
бебарор шуд: қисме аз лашкари 
муғул ба соҳили чапи дарё гузашта 
ва аз хоинии ашрофи шаҳр (савдога-
рон, рӯҳониён ва ғайра), ки шабона 
дарвозаҳои шаҳрро ба душман боз 
карда буданд, истифода бурд.

Қалъаи шаҳр баъди ҷангҳои 
шадиди кӯчагӣ ба дасти душман аф-
тод.

Истилогарон шаҳрро ғорат ва 
аҳолии онро қир карданд. Темур-
малик бо аскаронаш муҳорибаро 
давом дод.

Баъди кам мондани захираи 
озуқа ва яроқ сипоҳиёни Темурма-
лик  ба киштиҳо савор шуда, ба та-
рафи ш.Урганҷ  (пойтахти Хоразм) 
равона шуданд. Аскарони муғул 
аскарони Темурмаликро таъкибку-
нон аз ду тарафи дарёи Сир ба сӯи 
онҳо тирпарронӣ карданд. Ниҳоят, 
муғулҳо пеши ҳаракати  киштиҳоро 
бо занҷири оҳанин бастанд, вале 
ҷанговарони Темурмалик занҷирро 
пора намуда, ба пеш ҳаракат кар-
данд.

Оқибат аскарони Темурмалик 
бо муғулҳо рӯ ба рӯ омаданд ва ҷан-
ги тан ба тан сар шуд. Пас аз тала-
фоти зиёд Темурмалик бо як гурӯҳи 
хурди ҷанговарони худ ба Хоразм 
омад, ки он ҷо боқимондаҳои лаш-
кари дар ҷангҳои дигар шикастхӯр-
даи Муҳаммади Хоразмшоҳ ҷамъ 
омада буданд. Темурмалик мубо-

қаландар дар ҳолате, ки ашки шодӣ 
аз чашмонаш мечакид.

Ҷавон бо шунидани ин сухан ба 
ҳаяҷон афтода, эҳтиёторона худдорӣ 
карда гуфт:

-Як пирамард ҳаст, ки “пада-
ратро мешиносам” мегуяд, агар 
ӯро оварда бо шумо рӯбарӯй кунам, 
ҳақиқати ҳол равшан мешавад.

-Зудтар он пирамардро ҷеғ 
зан!-гуфт Темурмалик ба писар.

Пирамардон баъди чанде ба 
кулба даромаданд. Чун чашми ҳам-
сӯҳбати дирӯзаи Темурмалик ба ӯ 
афтод, фарёди шодиёна бароварда 
ӯро ба бағал кашид ва сару рӯяшро 
бӯсида гуфт:

-Худи дирӯз ман пай бурда бу-
дам, ки ту Темурмалик мебошӣ, гар-
чи ту сирри худро накушодӣ.

Ин ду пирамард падару писар-
ро бо як ҷаҳон шодӣ танҳо гузашта 
худҳошон рафтанд ва аз об гузашта 
ба шаҳр даромадан ва сирри ома-
дани Темурмаликро кушоданд, ле-
кин дар бораи ҷои писариш ба касе 
лаб накушоданд. Дар натиҷа хабари 
омадани Темурмалик дар шаҳр ово-
за шуд.

Хабари омадани Темурмалик 
ба маъмурони муғул ҳам расид. 
Онҳо ба кофту ков даромада, ин ха-
барро ба Чағатой расонданд. Темур-
малик ба ташвиш афтод, ки баногоҳ 
дастгир ё кушта шавад, писараш ҳам 
дастгир ва кушта хоҳад шуд. Бино-
бар ин шабе, дар вақти хоб будани 
ӯ табарзин ва сӯтаи қаландариро 
ба даст гирифта оҳиста аз кулба ба-
ромада ба қаиқе, ки дар канори об 
буд, ба тарафи рости дарёи Сир аз 
об гузашт ва қаиқро ба канори об 
баста, худаш ба тарафи кӯҳистони 
Консой нигоҳ карда равон шуд.

Писари Темурмалик як вақт аз 
хоб бедор шуда дид, ки падараш 
дар ҷои хобаш нест. Рӯз ҳам шуда 
буд, ҷавон ба гузаргоҳи ҷазира, ба 
ҷое ки қаиқ одатан дар он ҷо ме-
истод, рафт. Қаиқ дар ҷояш набуд.

Ба тарафи дасти рости дарёи 
Сир чашм андохта ҷазираро гардиш 
кард. Дар он ҷо як қаиқи холиро дид 
ва донист, ки падараш ба тарафи ро-
сти об гузашта аст.

Ҷавон хост, за паи падараш ра-
вад, аммо қаиқ набуд. Аз кулба ду 
чубкадуи калонро баста, сару либо-
сашро аз тан кашида кадуҳоро дар 
зери бағалаш аз ду тараф баст ва 
бӯхчаро ба сараш банд карда ба об 
фаромад. Дар андак фурсат моҳи-
вор обро бурида ба он тарафи об ба 
пеши қаиқи худ гузашт.

Ҷавон баъд аз гузаштани анча 
вақтҳои кофту кови падар аз болои 
як баландӣ сиёҳии падари худро дар 
вазъияте дид, ки падарашро чандин 
савори мусаллаҳи муғул пеш андох-
та мебурданд. Саворон Темурмали-
кро бурда ба хонаи сиёҳе даровар-
данд. Сардори лашкари чингизиён 
Қатаганӯғлон ба Ясовулаш гуфт, ки 
зону зада, таъзим ва эҳтиром намо-
яд. Темурмалик гуфт: ман дар дунё 
ба касе таъзим нахоҳам кард!

Ба ясовул нигоҳ карда гуфт:
-Зону заданаш лозим нест.
Бигзор монанди як одами 

шубҳанок ба пурсишҳо рост истода 
ҷавоб диҳад.

-Ту Темурмалик нести,- боз пур-
сид аз ў ?

Темурмалик инкор карданро 
ба шаъну шарафи худ муносиб на-
дида:

-Оре ман ҳамон Темурмалики 
Хуҷандиям, ки яккаву танҳо ҳазорҳо 
шумо чингизиёни хунхорро, чунон 
ки саги газандаро кушанд, куштам!- 
гуфт.

Дар ҳамин вақт як муғули пир-
соли якчашма ба Темурмалик хитоб 
карда гуфт:

-Вақте ки дар майдони ҷанг 
озод будӣ ва бо як тири бепайкон 
чашми маро зада кӯр кардӣ, ингу-
на лофзаниҳо ба ту мезебад. Акнун 
ту ба дасти мо асир афтодаӣ, дасту 
поят аз замину осмон канда шуда-
аст, ба чӣ ғарра шуда калонгапӣ ва 
ваъдаҳои баҳодурӣ мекунӣ?

Темурмалик бо шунидани ин 
суханҳо чолокона камону тирро аз 
пеши Катағанӯғлон гирифта синаи 
он муғулро, ки чандин сол пеш аз ин 
чашми ӯро бароварда буд, нишон 
гирифт:

-Дар ҳолати асирӣ ҳам метаво-
нам монанди ту чандин саги разилро 
ба ҷаҳаннам фиристонам!-гуён тир-
ро аз даст раҳо кард ва муғули як-
чашма ба замин яксон шуд.

Муғулон шӯрида бо шам-
шерҳои луч аз ҷо бархостанд ва бо 
ишорати Катағанӯғлон шамшерҳоя-
шонро ба сари Темурмалик ҳавола 
карданд.

Темурмалик ҳам аз ҷо бархост 
ва сӯтаи дарвеширо бар дами теғи 
муғулон сипар карда, табарзинро ба 
кор даровард. То захмҳои корӣ хӯр-
да ба замин ғалтидан чандин муғу-
лонро бо зарбаи табарзин ба замин 
хобонид.

Дар ҳамин вақт ҷавоне 
барқвор аз дари хонаи сиёҳ дарома-
да аз байни гурӯҳ ба худ роҳ кушода 
ба Темурмалик наздик шуда дид, ки 
ӯ ғалтида ва дастаи табарзинро ба 
даст гирифту дар навбати аввал бо 
як зарба сари Катағанӯғлонро мо-
нанди ошкадуи лухсида пош хӯрон-
да ва баъд аз он бо зарбаҳои паёпай 
чандин муғулро аз по афтонд ва бо 
захмҳои гарон худаш ҳам ба болои 
мурдаи Темурмалик афтид. Ин ҷа-
вон писари Темурмалик буд.

Ҳамон рӯз ин фоҷиа дар шаҳри 
Хуҷанд ва атрофи он овоза шуда 
хурду калон ба тазъиқ ва фишори 
маъмурони Чағатой нигоҳ накарда 
ҷомаҳои сиёҳ пӯштда миёнашонро 
аз рӯй баста, чунон чи падарашон 
кушта шуда бошад, барои падари 
қаҳрамонашон Темурмалик мотам 
гирифтанд.

Муғулон мурдаҳои худро бар-
дошта, мурдаи Темурмалик ва пи-
сарашро дар он ҷо монда рафта бу-
данд.

Хуҷандиён дар он ҷо ду қабр 
кофтан ва мурдаҳоро монанди 
шаҳидшудагон бо либоси хунолу-
дашон гӯр карданд. Аммо бинобар 
эҳтиёт пеш аз гурондани мурдаҳо 
ҷайбу кисаҳои онҳоро кофта ди-
данд, ки шояд васиятномае барояд. 
Дар миёнбанди Темурмалик хатчае 
ёфтанд, ки дар вай як каф хок ва 
як порча қоғази хатнок буд, ки ин 
сатрҳо сабт ёфта буданд: Э он ки 
мурдаи ман ба дастат меафтад, агар 
некхоҳи одамон ва ватандӯст бошӣ, 
маро бо ин каф хок гӯрон, ки ин ёд-
гории ватани азизи ман аст!

Дар охири хат ин байт ҳам буд:
Атри кафан зи хоки ватан кардам

 орзу,
Во ҳасрате, ки мебарам ин орзу ба

 хок.

Таҳияи Абдуғаффор Воҳидов
ассистенти кафедраи 

беҳдошти муҳити зист

ризаро ба муқобили истилогарони 
муғул давом дод ва шаҳри Урганҷро 
далерона муҳофизат кард. Писари 
Муҳаммад Хоразмшоҳ султон Ҷа-
лолуддин ҳам ба муқобили қушӯни 
Чингизхон муқовимати ҷиддӣ на-
муда, ҳамроҳи Темурмалик чандин 
зарбаи шадид расонид.

Лекин қувваи вай нисбат ба 
қувваи Чингизиён хеле кам буда, 
ҳамеша ҷангҳои нобаробар мебурд. 
Чингизиён бошанд, паё пай қувваи 
нав гирифта ба муқобили Ҷалолуд-
дин ҳуҷумҳои пуршиддат мекар-
данд.

Дар як шабе, ки лашкариёни 
Ҷалолуддин ва худи ӯ дар хоб бу-
данд, Чингизиёни бисёре ногаҳонӣ 
ба ӯрдуи вай ҳуҷум оварданд ва 
қариб ҳамаи лашкариёнаш кушта 
гаштанд ва султон Ҷалолуддин аз 
миён ғоиб шуд ва касе надонист, 
ки ӯ гурехта баромада дар кадом 
дашту биёбон дар дасти дуздон та-
лаф гардид.

Чингизиён ҳам барои даст-
гир кардани Темурмалик чораҳои 
бисёре дида, ба ҳар ҷонибу атроф 
ҷосусҳо фиристода кӯшиш мекар-
данд, ки Темурмаликро зудтар нест 
намоянд. Бинобар ин Темурмалик 
маҷбур шуда буд, ки тағйири либос 
карда, яъне либоси дарвешӣ пӯши-
да, ба дигар ҷойҳо равад.

Вай муддати дароз дар ғарибӣ 
дар давлатҳои Шом, Арабистон ва 
дигарҳо бо либоси дарвешӣ гардиш 
кард. Дар ин миён Чингизхони хун-
хор мурда, ба ҷои ӯ писараш Ӯктой-
қоон бар тахти хонӣ нишаст.

Темурмалик баъд аз рӯзу 
моҳҳои дуру дароз ба шаҳри Хуҷанд 
омад, ки дар он ҷо зоида шуда буд. 
Аммо ӯ дар онҷо фаҳмид, ки ҳанӯз 
ӯ ва қаҳрамонии ӯ аз ёди дӯсту душ-
ман набаромадааст. Бинобар ин ӯ 
дар Хуҷанд доимӣ монданро му-
вофиқ наёфта, ба Фарғона рафт ва 
бошгоҳи доимии худро дар қалан-
дархонаи онҷо кард, аммо гоҳ-гоҳ 
ба Хуҷанд меомад. Аз ҳар кас аҳволи 
мамлакатро мепурсид. Дар вақти 
истилои чингизиён ҷудо шудани 
Темурмалик аз Хуҷанд, фарзанди ӯ 
навзод буд, ки бо занаш дар шаҳр 
монда буд. Дар баъзе вақтҳо гап, 
ҳикояҳо дар болои Темурмалик ме-
омад, аз аҳволи зану фарзанди ӯ 
ҳам мепурсид. Дар яке аз рӯзҳо яке 
аз пирамардони деҳаи Қистақӯз бо 
Темурмалик ҳамсӯҳбат шуда, дар 
вақти пурсидани зану фарзанди Те-
мурмалик пирамард гуфт: ҳарчанд 
аз он вақеа зиёдтар аз 20 сол вақт 
гузашта бошад ҳам, муғулон ҳанӯз 
душмании Темурмалик ва авлоди 
ӯро аз ёд набаровардаанд. Агар 
ту сирро нигоҳ дошта тавонӣ, ман 
ҳақиқати ҳолро ба ту маълум меку-
нам.

Темурмалик ваъда дод, ки ҳар 
чизе, ки дар ин ҷо шунавад, дар 
ҳаминҷо мемонад. Оре, зани Те-
мурмалик ҳам дар он дарёи хуни 
оташи монанди ҳазорон занон, ба-
чагон, пирон ва беморон гарқ шуда 
рафт, аммо тифли навзоди ӯ саломат 
монд...

Темурмалик қариб буд, ки шо-
дикафак шавад. Пирамард аз ҳаяҷон 
ва изтироби фавқулоддии ҳамсӯҳба-
ти худ пай бурд, ки ин қаландар худи 
ҳамон Темурмалик аст. Аммо худро 
ба нофаҳмӣ зада сухани худро да-
вом кунонид.

Аз деҳаи мо дар ҳарами Те-
мурмалик хизматгоре буд. Вақте 

ки муғулон ҳамаи аҳолии Хуҷандро 
аз шаҳр бароварданд, он хизмат-
гор тифли навзоди Темурмаликро 
бардошта ҳамроҳи зани ӯ аз шаҳр 
баромадааст. Муғулон бо тирборон 
ва ханҷару шамшер ҳамаро қатли 
ом карданд. Зани Темурмалик дар 
ин миён кушта шудааст, аммо он 
хизматгор бо вуҷуди аз чанд ҷояш 
захмдор шудан тифлро аз бағали худ 
напартофтааст ва тани худро ба ҷони 
он кӯдак сипар карда ва худро мур-
да сохта дар қатори кушташудагон 
хобидааст ва баъд аз торик шудани 
шаб ӯ тифлро бардошта ба тарафи 
кӯҳистон рафтааст, ки аҳолии деҳаи 
мо ҳам гурехта ба онҷо рафта бу-
данд...

Хизматгор, ки ў аз ханҷари 
ҷангиёни  муғул захм гирифта буд, 
дар ҳамон рӯзҳои вазнини гуреза-
гӣ фавтид.Аммо падару модараш 
он тифлро парвариш карда ба воя 
расонданд. Онҳо ҳам баъд аз ба воя 
расидани он кӯдак яке паси дигаре 
вафот карданд.

Темурмалик бо дили пур аз 
шодӣ аз пеши пирамард баромад 
ва шабона ба лаби дарё рафт, ки ба 
ҷазира гузарад. Дар ҷазира аз қалъа 
асар намонда буд, аммо дар ҷои 
вай як кулбаи пастак менамуд, ки аз 
тобдонаш рӯшноии чароғ ба назар 
намоён мегардид. Темурмалик рост 
ба пеши он кулба рафт ва дар торикӣ 
истода аз тобдон даруни кулбаро аз 
назар гузаронид. Дар он ҷо як ҷаво-
ни баландқомати тахминан бисту ду 
сола, ки нав муйлаб сабз карда буд, 
таом мехӯрд. Ӯ ба пеши дари даро-
мади кулба омада сурфа кард.

Ҷавон дартоз аз кулба баромада:
-Кист? – гӯён ояндаро пурсид.
-Ман, - яке аз ҷураҳои пада-

рат!- гӯён Темурмалик ба ҷавон на-
здик шуд ва ӯро ба оғӯши пиронаи 
худ, ки ғояти шавқу ҳаяҷон чун оғӯ-
ши ҷавонон гарм шуда буд, ба ишти-
ёқ ва шодмонӣ кашида падарона бӯ-
сид ва ҳарду ба кулба даромаданд.

Пӯстакеро паҳн карда қалан-
дарро ба рӯи вай шинонд ва аз нону 
таоми тайёри худ ба пеши ӯ кашида 
ӯро зиёфат кард.

-Шумо бо падари ман дар куҷо 
ва чӣ гуна ҷӯра шуда будед?

-Агар падаратро бинӣ, меши-
носӣ ?

-Ман падари худро надидаам, 
ӯро ҳам намедонам. Худам ба дари 
хонаҳои мардум гашта ба ин синну 
сол расидам.

-Ман падари ту мебошам!-гуфт 

Ба 800 солагии муҳорибаи шаҳри Хуҷанд бо сарварии Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик бахшида мешавад.

Соли ҷорӣ аз замони қаҳрамониҳои мудофиакунандагони шаҳри Хуҷанд бо сарварии марди ҷасури 
ҷангӣ Темурмалик алайҳи ҳуҷуми лашкаркашиҳои Чингизхони хунхор 800 сол пур мешавад. 
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МЕДИЦИНСКИЙ КРОССВОРД

По горизонтали

5. Препарат – ингибитор ангиотензин-превращающего фермента.
8. Лекарственное средство группы пенициллинов.
9. Это лекарство показано при морской и воздушной болезнях.
10. Синоним витамина В1.
11. Сбор гипогликемического и общеукрепляющего средства, 
используемый при лечениия сахарного диабета.
12. Одно из древнейших эфиромасляничных и лекарственных растений.
14. Полученный из масла багульника сексвитерпеновый спирт 
противокашлевого действия.
16. Лекарственное средство – 2-меркаптоэтансульфоновая кислота в 
виде натриевой соли.
17. Венгерское противодиабетическое средство, гидрохлорид 
бутилбигуанида.
18. Болгарский аналог силибинина.
19. Финское средство на основе дилтиазема.
20. Противоопухолевый препарат алкилирующего действия на основе 
мелфалана.

По вертикали

1. Французский препарат, вырабатывающийся из гинкго и 
улучшающий мозговое кровообращение.
2. Аналог пробукола производства Македонии.
3. Противодиабетическое средство, известное также как 
буформин.
4. Основным веществом этого препарата 
миорелаксирующего действия является хлорид 
суксаметония.
6. Синоним левомепромазина.
7. Ненаркотический противокашлевый препарат.
12. Спиртовая вытяжка из репчатого или зеленого лука.
13. Общеанестезирующее, анальгезирующее средство.
14. Противогрибковый препарат.
15. Торговое название пропранолола.
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Тарроҳ: Умаров Комрон
Мусаҳҳеҳ: Таманно

Дар матбааи «Мега Принт»
ба табъ расидааст.

МУАССИС: ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО. НИШОНӢ КӮЧАИ РӮДАКӢ 139 ТЕЛ: 985-11-06-34

Ҳуҷайрадармонӣ ҳангоми шикасти сегментарӣ 

Тамошои ҳунаристони рассоми номӣ

Дар бахши ҷар-
роҳии эксперименталии 
ОМИТ санаи 14.01.2020 
давраи охирини қисми 
эксперименталии кори 
илмӣ-тадқиқотии дароз-
муддат (кори номзадӣ) 

Дар Донишкадаи дав-
латии санъати тасвирӣ 
ва дизайни Тоҷикистон 
намоиши корҳои эҷодии 
яке аз рассомони чира-
дасти тоҷик, собиқ раи-
си Иттифоқи рассомони 
Тоҷикистон, декани фа-
култети санъати тасвирии 
ҳамин донишкада Фаррух 
Хоҷаев баргузор гардид. 
Хоҷаев Фаррух дар баро-

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ЭЪЛОНҲО

Т А Ъ З И Я

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро 
деканати факултети тиббӣ соли 2018 таҳти 
№ 011122/2018 ба Исоева Наргис Одилҷоновна 
додааст, аз эътибор соқит дониста шавад. 

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

деканати факултети тиббӣ соли 2018 таҳти 
№ 010763/2018 ба Ҷумъабоев Ғолибҷон 
Қобилҷонович додааст, аз эътибор соқит 
дониста шавад. 

Ҳамкасбони мӯҳтарам!
Раёсати МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷи-

кистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ҳамаи донишҷӯён 
ва олимони ҷавонро (то 35-сола) барои иштирок дар 
XV-умин конференсияи байналмилалии илмӣ-ама-
лии олимони ҷавон ва донишҷӯёни ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино бо иштироки намояндагони хориҷӣ 
дар мавзӯи: «Проблемаҳои муосир ва самтҳои пе-
шомадноки рушди инноватсионии илм», бахшида 
ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои марду-
миро (2019-2021), ки 24-уми апрели соли 2020 дар ш. 
Душанбе (Ҷумҳурии Тоҷикистон) баргузор мегардад 
даъват менамояд.

«Нақши китобхона дар ташаккули 
фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа»

Китобхонаи давлатии патентию техникии Муасси-
саи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, ба самъи Шумо мерасонад, ки санаи 16-17 
апрел дар бинои Муассиса ҳаштумин Конфронси 
ҷумҳуриявии «Сарватҳои иттилоотии китобхонаҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши онҳо дар рушди иқти-
содиёт, инноватсия ва маърифати ҷомеа»-ро дар 
мавзӯи «Нақши китобхона дар ташаккули фарҳанг ва 
маънавиёти ҷомеа»  баргузор менамояд. Шумо мета-
вонед  мақолаҳои худро то санаи 20.03.2020 тариқи 
почтаи электронии Китобхона gptb.tj@mail.ru ирсол 
намоед.

Фаъолияти Ҷамъ-
ияти илмии до-
нишҷӯён дар ка-

федраи травматология, 
ортопедия ва ҶҲС солҳои 
охир хеле ҷоннок гашта-
аст. Он ҳар моҳ ду маро-
тиба баргузор гашта, шу-
мораи зиёди донишҷӯён, 
интернҳо, ординаторҳои 
клиникӣ, докторони PhD, 
магистр ва духтурони ҷа-
вонро ба худ ҷалб мена-
мояд.  

Роҳбари Ҷамъия-
ти илмии донишҷӯёнро 
номзади илмҳои тиб, дот-
сент Мирзо Абдуллоевич 
Шарипов ба ӯҳда дорад. 
Таҳти роҳбарии ин устоди 
варзида ва мутахассиси 
кордон аъзоёни маҳфил 
бо навбат дар мавзӯъҳои 
гуногун маърӯзаҳо тайёр 
намуда, баромад меку-

нанд. Аз ҷумла, маҳфи-
ли навбатии Ҷамъияти 
илмии донишҷӯён  рӯзи 
9 январи соли ҷорӣ хеле 
ҷолиб баргузор гашт. 
Зимни он  дар мавзӯи 
«Шоки осебӣ» лаборанти 
кафедра Мираков Беҳруз 
бо маърӯзаи пурмуҳтаво  
баромад намуд. Баъди 
баромад аз тарафи ишти-
рокчиён  саволҳо дода 

шуд, ки маърӯзачӣ ба 
онҳо ҷавобҳои мушаххас 
дод. 

Роҳбари маҳфил, дот-
сент М.А.Шарипов дар 
охир чорабинии илмиро 
ҷамъбаст намуда, оид ба 
тарзи гузаронидани пре-
зентатсия бо тарзи инте-
рактивӣ ба иштирокчиён 
маслиҳатҳо дод.  

Фаъолияти ҶИД дар кафедраи 
травматология ҷоннок мегардад

ри кори номзадӣ д.и.т. 
Қурбонов С.) гузаронида 
шуд. Қаблан дар ҳайво-
ноти озмоишӣ ( 20 адад) 
бо шикасти устухони 
рон ворид намудани 
ҳуҷайраҳои бунёдӣ гуза-
ронида шудааст. Барои 
натиҷагирӣ дар ҳайвоно-
ти озмоишӣ экзартику-
лятсияи андоми қафои 
қаблан ҷарроҳишуда 
барои ташхиси морфо-
логӣ фиристода шуданд. 
Ташхисҳои морфологӣ 
дар бахши морфологияи 
ОМИТ гузаронида меша-
ванд. 

ОМИТ

Раёсат,  Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони 
донишгоҳ ва  ҳайати устодони кафедраи забони 
тоҷикии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» 
ба мудири кафедраи  забони тоҷикӣ, д.и.ф., 
проф.Қосимов Олимҷон Ҳабибуллоевич нисбати 
даргузашти БАРОДАРАШ  изҳори ҳамдардӣ баён 
намуда, ба хешу пайвандони марҳум сабри ҷамил ва 
изҳори тасаллият баён менамоянд.   

*** *** ***
Раёсат,  Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони 

донишгоҳ ва  ҳайати устодони кафедраи фармакология  
ба муаллими калони  кафедра Насруллоева Малика 
Ҳусейновна  нисбати даргузашти ПАДАРАШ  ҳамдардӣ 
изҳор менамоянд.   

дар мавзӯи “Ҳуҷайра-
дармонӣ ҳангоми ши-
касти сегментарӣ дар 
устухонҳои дароз” аз 
тарафи аспиранти ка-
федраи травматология 
Шарипов А.А. (роҳба-

бари санъати тасвирӣ бо 
мақсади рушди яке аз ҳу-
нарҳои қадимаи тоҷикон- 
кулолгарӣ рӯй ба ин ҳунар 
овардааст. Эҷодиёти вай 
асосан аз гили пухта офа-
рида шуда, аз лонаҳо, 
ҳайвонот ва шаклҳои гу-
ногуни офаридаҳои таби-
ат иборатанд. Асарҳои ин 
рассом дар осорхонаҳо, 
нигористонҳо, коллекси-

яҳои Тоҷикистон, Русия, 
Аврупо ва давлатҳои 
Осиёи Миёна мавҷуд аст. 
Як қатор устодони Дониш-
гоҳи тиббӣ ва донишҷӯ-
духтарони факултети тиб-
бӣ дар намоиш иштирок 
намуда аз осори ҷовидо-
на, ки давоми умри рас-
сом ҳастанд, дидан наму-
да, бо ҳаёт ва фаъолияти 
ӯ шинос гардиданд.  


