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ВОХӮРӢ БО ХАТМКУНАНДАГОНИ ФАЪОЛ

ДДТТ бо дипломи  Академияи миллии 
илмҳо сарфароз гардонида шуд

Бахшида ба «Рӯзи илм» 
дар    Академияи    миллии   
илмҳои Тоҷикистон 14 апре-
ли соли ҷорӣ маҷлиси тан-
танавӣ ва конференсияи 
илмии «Саҳми бонувон дар 
рушди илм» баргузор гар-
дид. 

Нахуст президенти 
Академияи миллии илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, акаде-
мик Фарход Раҳимӣ бо сухани 
табрикотӣ баромад намуда,   оли-
мони мамлакатро бо иди касбиа-
шон табрику таҳният гуфт.

Аз Донишгоҳи  давлатии тиб-
бии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино дар ин ҳамоиш н.и.т., 
дотсент Гулнора Ҳоҷиева ва як 
гурӯҳ олимаҳои ҷавони дониш-
гоҳ бо маърӯзаҳои илмӣ баромад 
намуданд.  ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино барои иштироки фаъо-
лонаи донишҷӯёни донишгоҳ дар 
олимпиада  барои дарёфти «Ҷоми 
Академияи миллии илмҳои Ҷумху-
рии Тоҷикистон» сазовори дипло-

24 апрел Конфронси XV-уми солонаи илмӣ-амалии  олимони ҷавон ва донишҷӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино дар мавзӯи «Проблемаҳои муосир ва пешомадноки рушди инноватсионии илм» ба кори худ оғоз 
менамояд, ки он ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ  (2019-21) бахшида мешавад».

 Дуруд, ба  меҳмонон ва иштирокчиёни конфронс!

Ҷаласаи раёсати донишгоҳ

ми дараҷаи 3 дониста шуд, ки он 
дар вазъияти тантанавӣ ба муовини 
ректори донишгоҳ оид ба таълим 
профессор С.Т.Ибодзода супори-
да шуд. Инчунин, раиси шӯрои за-
нони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино Г.Б.Ҳоҷиева барои иштироки 
фаъолона дар кори конференсияи 
илмии «Саҳми бонувон дар рушди 
илм» ва ба муносибати рӯзи касбии 
олимон бо Ифтихорномаи Акаде-
мияи миллии  илмҳои Ҷумхурии 
Тоҷикистон сарфароз гардонида 
шуд.

Шӯрои бонувон

3 апрел ректори до-
нишгоҳ профессор Гулзо-
да М.Қ. бо хатмкунанда-
гони факултетҳои тиббӣ, 
педиатрӣ, стоматологӣ ва 
нигаҳдории тандурустии 
ҷамъиятӣ, ки дар давоми 
таҳсил танҳо бо баҳои хубу 
аъло таҳсил намудаанд, 
ахлоқи намунавӣ дошта, 
дар корҳои ҷамъиятии до-
нишгоҳ иштироки фаъол 
доштанд ва номзадон ба-
рои гирифтани “Дипломи 
аъло” мебошанд, мулоқот 
доир намуд.

Дар рафти мулоқот 
ректори донишгоҳ иброз 
намуд, ки соли ҷорӣ барои 
гирифтани “Дипломи аъло” 
аз факултаи тиббӣ 61 на-
фар, аз факултети педиа-
трӣ 1 нафар, аз факултети 
стоматологӣ 4 нафар ва 
аз факултети нигаҳдории 
тандурустии ҷамъиятӣ 1 
нафар, дар маҷмӯъ аз до-

Дар ҷаласаи навбатии раёсати донишгоҳ, ки рӯзи 15 апрели 
соли ҷорӣ  баргузор гашт, нахуст ректори муассиса, профессор Гул-
зода М.Қ. президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, профессо-
ри кафедраи химияи  фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ, д.и.б. ва д.и.ф. 
Ғуломқодир Бобизодаро ба муносибати  60-солагӣ ва дотсенти кафе-
драи анатомияи одам Қаҳрамон Эргашевро ба муносибати 75 сола-
гиии зодрӯзашон аз номи раёсати донишгоҳ табрику таҳният гуфта, 
ба онҳо Ифтихорнома ва туҳфаи хотиравии раёсати донишгоҳро су-
порид.

 Сипас, аъзои ҷаласа   ҳисоботи мудири кафедраи бемориҳои 
кӯдаконаи № 2, д.и.т., профессор К.И.Исмоилов оид ба корҳои таъ-
лимию илмӣ ва тарбиявӣ аз давраи интихоб шуданаш ба вазифа  ва 
ҳисоботи директори Маркази таълимӣ илмӣ ва истеҳсолии «Фар-
матсия» Г.О.Раҷабовро оид ба фаъолияти марказ дар давоми соли 
2019 шуниданд. Дар ҷаласа оид ба тайёрии шуъбаи таълим, дека-
натҳо ва кафедраҳо ба имтиҳоноти хатми давлатӣ муовини ректор 
оид ба таълим, профессор С.Т.Ибодзода ахбор пешниҳод намуд.  

Ҷаласаи раёсат инчунин, як қатор масъалаҳои дигари муҳими  
илмиву таълимӣ ва хоҷагии донишгоҳро  баррасӣ намуда, аз рӯи 
онҳо қарорҳои дахлдор қабул намуд. 

Ҷаласаи раёсатро ректори донишгоҳ, д.и.т., профессор Гулзо-
да М.Қ. ҷамъбаст намуда, барои дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин  ислоҳ 
намудани камбудиҳои мавҷуда ба шахсони масъул супоришҳои му-
шаххас дод. 

«Ворисони Сино»

Конфронси солонаи илмӣ-амалии олимони 
ҷавон ва донишҷӯёни донишгоҳ

нишгоҳ 67 нафар хатмку-
нандагон ариза пешниҳод 
намудаанд. Боиси тазаккур 
аст, ки аз шумори номзадҳо 
ба гирифтани “Дипломи 
аъло”- 9 нафарашон бо 
Квотаи Президентӣ таҳсил 
намудаанд.

Ҳамчунин, қайд кар-
да шуд,  ки  ба  28  нафар 
хатмкунандагоне, ки холҳо-
яшон нисбатан камтар аст, 
дар асоси Низомномаи 
Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
барои такроран супорида-
ни имтиҳонҳо аз 1 то 3 фан 
иҷозат дода мешавад, ба-
рои такроран супоридани 
имтиҳон танҳо як мароти-
ба рухсат дода шуд. Агар 
солҳои пешин имтиҳонҳо 
дар кафедраҳои фанни 
интихобӣ доир мегардид, 
соли   ҷорӣ   имтиҳонҳои  
такрорӣ дар Маркази яго-
наи тестӣ шаффофона ва 

одилона дар зери назорати 
бевоситаи ректори дониш-
гоҳ ба таври хаттӣ тестӣ 
доир мегарданд.

Тибқи  анъана   ба  
хатмкунандагони “Дипло-
ми аъло” барои фаъоли-
яти минбаъда ва такмили 
тахассусу рушди илм, дар 
кафедраҳои назариявии 
тиббии донишгоҳ таҳсилу 
фаъолият пешниҳод карда 
мешавад.

Дар рафти вохӯрӣ рек-
тори донишгоҳ ба ҳар як 
хатмкунанда дар алоҳида-
гӣ оид ба масъалаҳои ҷой-
дошта дар рафти таҳсил, 
нақшаҳои минбаъдаи онҳо 
сӯҳбат намуд.

Дар хотима, ректори 
донишгоҳ ба хатмкунанда-
гон барои бомуваффақият 
супоридани имтиҳонҳои 
давлатии хатм аз номи 
раёсати донишгоҳ муваф-
фақият орзу намуд.
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Рухшона Ҷамолова: “Барои фаъолияти илмии олимони 
ҷавон тамоми шароитҳо таъмин гаштаанд”

Ҳамасола конфронси ил-
мии солонаи олимони ҷавон ва 
донишҷӯёни донишгоҳ теъдо-
ди зиёди муҳаққиқони ҷавони 
соҳаи тибро ба ҳам оварда,  
он ба майдони ҳақиқии баҳсу 
андешаҳои тозаи илмӣ таб-
дил меёбад. Хушбахтона, им-
сол низ ҳамоиши мазкур бо 
омодагиҳои зиёде ба кори худ 
оғоз менамояд. Дар арафаи 
конфронси мазкур мо бо муди-
ри шуъбаи илм ва инноватси-
яи донишгоҳ, н.и.т., дотсент 
Рухшона Ҷалолиддиновна Ҷа-
молова ҳамсуҳбат гашта, оид 
ба ин самти муҳими фаъолия-
ти донишгоҳ ва саҳми олимо-
ни ҷавон дар пешбурди корҳои 
илмӣ- тадқиқотӣ бо чанд 
савол муроҷиат намудем, ки 
муҳтавои ин суҳбатро манзу-
ри шумо мегардонем:

-Рухшона Ҷалолиддинов-
на, мехостем дар аввал вазъи 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар 
донишгоҳ дар давоми як соли 
сипаришуда ба таври мухтасар 
шарҳ медодед. 

- Дар вохӯрӣ бо олимони 
кишвар, ки 18 марти соли ҷорӣ 
баргузор гашт, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр 
масъалаҳои вобаста ба рушди 
илму инноватсияро мавриди таҳ-
лили ҷиддӣ қарор дода аз ҷумла 
қайд намуданд,  ки “бе мавҷуди-
яти озмоишгоҳҳои муҷаҳҳазу 
замонавӣ, пояи устувори мод-
диву техникӣ ва кадрӣ пешраф-
ти илмҳои техникиву табиӣ ва 
хусусан, илмҳои таҷрибавӣ 
(эксперименталӣ) ғайриимкон 
аст”. Хурсандибахш аст, ки та-
вассути талошу кӯшишҳои роҳ-
барияти донишгоҳ дар муассисаи 
таълимии мо солҳои охир шаро-
иту имкониятҳо барои фаъоли-
яти пурсамари илмии олимону 
муҳаққиқон, махсусан олимони 
ҷавон хеле беҳтар гашта, рушди 
босуботи ин самти муҳими фаъ-
олияти донишгоҳ то андозае таъ-
мин гаштааст. Давоми соли гуза-
шта корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар 
донишгоҳ аз рӯи 14 лоиҳа бо на-
зардошти самтҳои афзалиятнок 
ба роҳ монда шуда, тибқи  корҳои 
анҷомдодашуда  97 мақола, 219 
фишурдаи илмӣ ба чоп расони-
да, 1 пешниҳоди навоварӣ ва 4 
патент ба қайд гирифта шуд. На-
тиҷаҳои ба дастовардаи олимони 
донишгоҳ гувоҳи татбиқи самара-
ноки лоиҳаҳои аз ҷониби буҷети 
давлатӣ маблағгузоришаванда 
мебошанд. Барои иҷрои ло-
иҳаҳои номбурда 373915 сомонӣ 
пешбинӣ шуда буд, ки  соли 2019 
азхудкунии ин маблағҳо 83,89% 
- ро ташкил дод. Азхудкунии ма-
блағҳои лоиҳаҳои илмӣ нисбат ба 
соли 2018 6,99% зиёд шудааст.

Бояд қайд кард, ки дониш-
гоҳ дар ҳамкорӣ бо шарикони 
байналмилалӣ якчанд грантҳоро 

низ амалӣ менамояд. Соли 2019 
ҳамагӣ ду лоиҳаи грантӣ дар мав-
зӯи “Қавигардонии ташхис, тибби 
озмоишгоҳӣ ва тадқиқоти саҳроӣ 
-бактерияҳои ниҳоят хатарнок 
Bacillus anthracis ва Francisella 
tularensis дар Тоҷикистон” ба ма-
блағи 7796 Евро аз ҳисоби гранти 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳу-
рии Федералии Олмон амалӣ 
карда мешуд, ки  муҳлати он ба 
охир расид. Инчунин лоиҳаи 
грантӣ дар мавзӯи “Диабети қан-
ди гестатсионӣ дар Осиёи Мар-
казӣ” ба маблағи 103370 Евро 
аз ҳисоби лоиҳаи Вазорати илми 
Олмон (Донишгоҳи Людвиг Мак-
симилиани Мюнхен) амалӣ карда 
мешуд ва мӯҳлати он низ ба охир 
расид. 

Лоиҳаи «CHILDCARE» бо 
буҷаи умумии 59828 сомонӣ аз 
ҷониби Барномаи Erasmus Plus 
(Италия, Олмон, Лаҳистон) тас-
диқ шудааст, ки мӯҳлати амали-
шавии лоиҳа то декабри соли 
2021 пешбинӣ шудааст. 

-Дар самти омода наму-
дани кадрҳои ҷавони илмӣ 
донишгоҳ ба чӣ дастовардҳо 
ноил гаштааст?

-Омода намудани кадрҳои 
илмӣ яке аз самтҳои муҳими 
фаъолияти ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино буда, тайёр намудани 
кадрҳои илмӣ тибқи 
барномаи аспиран-
тура, докторантура 
аз рӯи ихтисос (PhD), 
докторантура  ва ун-
вонҷӯи дараҷаи илмии 
номзадӣ ва докторӣ ба 
роҳ монда шудааст. 
Инчунин, аз соли 2015 
тибқи Барномаи док-
торантура аз руи их-
тисос омода намудани 
кадрҳои илмӣ ба роҳ 
монда шудааст. Дар 
соли 2019 8 нақшаи 
таълимӣ барои зинаи 
магистратура ва 8 
нақшаи таълимӣ барои докторан-
тура аз рӯи ихтисоси  PhD  таҳия 
ва аз ҷониби Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тас-
диқ карда шуд.

Дар соли 2019 теъдоди уму-
мии довталабони дараҷаҳои 
илмӣ бо магистрантон 216 на-
фарро ташкил медиҳад, ки ин 
нисбат ба соли 2018  30 нафар  
зиёд мебошад. Бояд қайд кард, 
ки теъдоди  унвонҷӯёни номзадӣ 
(10 нафар) ва докторӣ (3 нафар)  
дар соли 2019 нисбат ба соли  
гузашта 13 нафар  зиёд гардид.  
Миқдори аспирантон, унвонҷӯён 
ва докторантон аз рӯи ихтисос аз 
ҳисоби хатмкардаҳои соли 2019  
55 ва қабулшудагон 78 нафар-
ро ташкил медиҳад. Аз ин бар-
меояд, ки қабули довталабони 
дараҷаҳои илмӣ дар соли 2019 
нисбат ба соли 2018 21 нафар 
зиёд шудааст. 

-Алҳол дар донишгоҳ чанд 
шӯрои диссертатсионӣ амал 
менамояд?

-Дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино 7 Шӯрои диссертат-
сионӣ фаъолият менамоянд, аз 
инҳо як Шӯро - Д 737.005.01 дар 
назди Комиссияи олии аттестат-
сионии Федератсияи Россия ва 
чор  тои дигар дар назди Комис-
сияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фаъолият доранд. Давоми соли 
2019 дар Шӯрои диссертатсионии 
Д 737.005.01, ки  аз рӯи ихтисо-

сҳои 14.01.12 – саратоншиносӣ, 
14.01.17 – ҷарроҳӣ, 14.01.19 – 
ҷарроҳии кӯдакон иҷозаи ҳимоя 
дорад, 10 рисолаи  номзадӣ  ва 
1 рисолаи докторӣ ҳимоя гардид. 

Дар Шӯрои диссертатсионии 
6D.КОА-010  КОА назди Прези-
денти ҶТ 5 рисолаи  номзадӣ ва 
1 рисолаи докторӣ , дар Шӯрои 
диссертатсионии 6D.КОА-025   9 
рисолаи  номзадӣ ва 2 рисолаи 
докторӣ, дар Шӯрои  диссертат-
сионии 6D.КОА-038 12 рисолаи  
номзадӣ ва дар Шӯрои  диссер-
татсионии 6D.КОА-048 КОА назди 
Президенти ҶТ 2 рисолаи  ном-
задӣ ҳимоя гардид.  

Дар маҷмуъ, дар соли 2019 
таҳти роҳбарии олимони дониш-
гоҳ 46 рисолаи илмӣ, аз он ҷумла 
41 рисолаи номзадӣ ва 5 рисолаи 
илмии докторӣ ҳимоя гардидааст, 
ки нисбат ба соли 2018 (дар соли 
2018 - 34 рисолаи номзадӣ, ри-
солаи докторӣ - 5) 6  адад зиёд 
мебошад. 

-Фаъолияти ихтироъкорӣ 
ва ратсионализаториро дар 
донишгоҳ чӣ гуна баҳогузорӣ 
намудан мумкин аст?

-Ихтироъкориву ратсиона-
лизаторӣ яке аз самтҳои муҳими 
фаъолияти олимони донишгоҳ 
муайян гардида, дар соли гуза-
шта 26 ихтироот ва 63 пешниҳоди 

ратсионализаторӣ ба қайд гириф-
та шудааст, ки ихтироот нисбат 
ба соли гузашта мутаносибан 4 
адад ё 18,2%  зиёд ва пешниҳоди 
ратсионализаторӣ 2 адад ё 3,2 % 
кам мебошад. 

Таҳлили ихтироотҳои олимо-
ни ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни 
Сино дар соли 2019 нишон ме-
диҳад, ки онҳо ба таҳияи усулҳои 
нави ташхис, пешгирӣ ва табоба-
ти бемориҳои сироятию ғайриси-
роятӣ, солимии репродуктивӣ ва 
таҳияву коркарди доруҳои ватанӣ 
бахшида шуда, дар оянда барои 
боз ҳам беҳтар намудани сифати 
хизматрасониҳои тиббӣ, ки самти 
афзалиятноки Стратегияи мил-
лии солимии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2010 – 
2020 ба ҳисоб меравад, мусоидат 
хоҳанд намуд. 

Дар соли 2019 миқдори 
умумии таълифоти илмӣ 2304 
(мақолаи илмӣ – 1150, фишур-
да – 1154) ададро ташкил дод. 
Аз 1150 мақолаи илмии нашр 
гардида, 351 тои он дар маҷал-
лаҳои илмии тақризшаванда, ки 
дар феҳристи маҷаллаҳои КОА 
номнавис аст, ба табъ расонида 
шудааст, ки ин нисбат ба соли 
2018 49 адад ё 16,2 фоиз  зиёд 
мебошад.  

-Иштироки олимони ҷаво-
ни донишгоҳ дар чорабиниҳои 
илмиии дохилию хориҷӣ дар 
кадом сатҳ қарор дорад?

 -Чун солҳои пешин дар соли 
2019 низ кормандон ва муҳас-

силини донишгоҳ пайваста дар 
чорабиниҳои илмии ватаниву 
хориҷӣ ширкат варзида, натиҷаи 
корҳои илмии тадқиқотиашонро 
пешниҳод намуданд. Дар соли 
гузашта 33 корманд ва муҳасси-
лини донишгоҳ дар якчанд чора-
биниҳои илмии бонуфузи мин-
тақаҳои Аврупову Осиё ширкат 
варзиданд.   

Дар ин давра ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино бо ҶММ “Ки-
тобхонаи илмии электронӣ” шарт-
нома ба имзо расонид. Китобхо-
наи илмии электронӣ доранда 
ва соҳибҳуқуқи захираи мута-
марказонидаи иттилоотии илмӣ 
дар шабакаи Интернет, аз ҷумла 
Индекси россиягии иқтибосгирии 
илмӣ (ИРИИ) ба ҳисоб меравад. 
Шартнома бо мақсади ба махзани 
Индекси россиягии иқтибосгирии 
илмӣ ворид намудани маҷмӯаи 
маводи конференсияи илмӣ-ама-
лии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино имзо шудааст, ки эътибори 
конференсияҳои баргузоршуда 
ва ҳам индекси иқтибоси ишти-
рокчиёни онро баланд мебардо-
рад. 3 декабри соли сипаришуда 
3 ҷилд маводҳои конференсияи 
илмии солонаи олимони дониш-
гоҳ  ба ин ташкилот фиристони-
да шуданд ва корҳо дар ин самт 
идома доранд. Дар маҷмӯъ, дар 

соли 2019 олимони до-
нишгоҳ дар бештар аз 
25 чорабиниҳои илмии 
хориҷӣ иштирок наму-
данд.

Дар соли 2019 2 
нафар корманд Бо-
раҷабова Нозирабегим 
ва  Ҷаборова Соҳиба ва 
1 нафар донишҷӯ Ма-
нижаи Холмурод – бо 
дипломи иштирокчии 
универсиадаи патен-
тии Авроосиё “Нигоҳ ба 
оянда” мукофотанида 
шудаанд. Инчунин кор-
манди ОМИТ Маҳка-

мова Биҳомида ғолиби озмуни 
АИҶТ аз руи номинатсияи “Зи-
ёдтарин патент барои ихтироот” 
шуданд.  Ассистенти кафедраи 
кимиёи фарматсевтӣ ва заҳрши-
носӣ Раҳимова Робия Набиев-
на барои ихтирои маводи зидди 
паразитарӣ бо медали нуқраги-
ни Форуми занҳои ихтироъкори 
ҷаҳон, ки 26 июн дар шаҳри Се-
ули Кореяи Ҷанубӣ баргузор гар-
дид, сарфароз гардонида шуд. 

-Олимони ҷавон дар ин ра-
ванди пурҷӯшу хурӯши корҳои 
илмӣ то чӣ андоза саҳмгузо-
ранд? 

-Тибқи талаботҳои муосири 
стандартҳои давлатии таҳсилот 
ва системаи таҳсилоти олии бай-
налмилалӣ муассисаҳои таҳсило-
ти олии касбӣ уҳдадор мебошанд, 
ки дар баробари таъмини ҷараё-
ни таълим, инчунин баҳри фаъо-
лияти илмиву эҷодии донишҷӯён 
шароити мусоид фароҳам оранд. 

Бояд гуфт, ки роҳбарияти 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
баҳри омода намудани кадрҳои 
салоҳиятноки дорои малакаву 
истеъдодҳои муосир чораҳои 
мушаххас меандешад. Фаъоли-
яти илмиву эҷодии донишҷӯёнро 
дар донишгоҳ Ҷамъияти илмии 
ҷавонон ҳамоҳанг месозад.  
Дар назди кафедраҳои донишгоҳ 
50 маҳфилҳои илмӣ фаъол ме-
бошанд, ки донишҷӯён ба корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ ҷалб карда ме-
шаванд. Корҳои илмӣ-тадқиқотии 

донишҷӯён дар доираи лоиҳаҳои 
илмии кафедраҳо сурат мегирад.

Дар баробари маҳфилҳои 
илмии наздикафедравӣ, инчунин 
маҳфили «ҷарроҳони ҷавон», 
маҳфили «Инноватсия», мактаби 
муҳаққиқони ҷавон ва мактаби 
тобистонаи илмӣ фаъолияти са-
маранок доранд, ки дар баланд 
бардоштани потенсиали фикр-
рониву эҷодӣ ва омӯзиши мала-
каҳои касбӣ барои донишҷӯён 
нақши калидӣ мебозанд.  

Қобили зикр аст, ки роҳба-
рияти донишгоҳ баҳри татбиқи 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон “Дар бораи ҷудо карда-
ни грантҳои хурд ҷиҳати ҷалби 
донишҷӯён ба таҳияи лоиҳаҳои 
инноватсионӣ ва кашфиёту их-
тироъкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон” тадбирҳои муассирро 
амалӣ менамояд. Аз ҷумла, дар 
давоми ду соли охир дар Озмо-
ишгоҳи марказии илмӣ-тадқиқо-
тии донишгоҳ 7 лоиҳаи хурд 
бо иштироки донишҷӯён анҷом 
дода шуд. Лоиҳаҳо аз ҷониби 
маблағҳои донишгоҳӣ пардохт 
гардида, маводҳои экспримен-
талӣ ба пуррагӣ дастрас карда 
шуданд.

Ҳамасола, дар бахши ҷар-
роҳии эксприменталии Озмоиш-
гоҳи марказии илмӣ-тадқиқотӣ 
аъзои маҳфили «ҷарроҳони ҷа-
вон» бештар аз 250 амалиётҳои 
ҷарроҳии тадқиқотӣ-омӯзиширо 
дар харгӯш ва қурбоққа анҷом 
медиҳанд.

Дар маҷмуъ, ҳамасола 7-10 
лоиҳаи илмии донишҷӯён таҳти 
роҳбарии илмии олимони дониш-
гоҳ таҳия ва татбиқ карда меша-
вад, ки баҳри баланд бардоштани 
маҳорати эҷодиву ихтироъкории 
донишҷӯён ва омӯзиши мала-
каҳои касбӣ нақши калидӣ мебо-
зад.

-Ба олимони ҷавон чӣ мас-
лиҳат медиҳед?

-Дар ин маврид мехоҳам як 
нуктаи муҳимеро, ки Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони 
кишвар  ба олимони ҷавон ишо-
ра намуданд, ёдовар шавам: “Ба 
олимони ҷавон муроҷиат карда, 
онҳоро даъват менамоям, ки ҳар 
як сарчашмаро шахсан мутолиа 
кунанд, бо тарзи таҳқиқи олимо-
ни дигар шинос шаванд ва баъ-
дан хулосаҳои илмии худро дар 
рисолаҳояшон ҷамъбаст намо-
янд.” Ин дастури Пешвои муаз-
зами миллат бешубҳа дар назди 
олимони ҷавони мо вазифаҳои 
азимро пеш  мегузорад. Онҳо як 
чизро набояд фаромӯш созанд, 
ки барои ба дунёи пурсрори илм 
ворид гаштан ҳанӯз аз давраи 
донишҷӯӣ омодагӣ бояд гирифт. 
Зеро қадамҳои аввал барои му-
ваффақиятҳои оянда калиди 
асосӣ маҳсуб меёбанд. Барои ин 
бояд олими ҷавон бо ёрии усто-
дони варзида самти мушаххаси 
фаъолияти илмии худро муайян 
намуда, аз имкониятҳои фаровон, 
таҷриба ва дониши қавии устодон 
ҳамарӯза ба таври пурсамар ис-
тифода намояд. Шоҳроҳи илм 
пасту баландиҳои зиёд дорад ва 
аз ин хотир, дар ҳама лаҳзаҳои 
мушкил сабурию қаноатпешагиро 
мароми зиндагии худ қарор бояд 
дод.

Мусоҳиб М.Мазиёев
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Мизоҷон аз натиҷаҳои ҳуҷайрадармонӣ 
қаноатмандӣ мекунанд

Таъсиси Озмоишгоҳи 
кишти селлулаҳои бу-
нёдӣ (ОКСБ)  яке аз дасто-
вардҳои беҳтарини ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино дар давоми солҳои 
охир маҳсуб ёфта, имрӯз 
он як ҷузъи асосии му-
стақили сохториву илмию 
- тадқиқотии донишгоҳ ва    
ҳамзамон   танзимгару    ҳа-
моҳангсози   раванди    ма-
съалаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 
ҳуҷайрадармонӣ ба ҳисоб 
меравад. Мақсади асосии 
кормандону мутахассисо-
ни озмоишгоҳ, ин бунёди 
маркази илмию методӣ ва 
клиникию – экперимента-
лии умумидонишгоҳӣ ба-

номи Абӯалӣ ибни Сино, 
курсҳои омӯзиши асосҳои 
ҳуҷайрадармониро таш-
кил менамояд.

Самтҳои асосии фаъ-
олияти ОКСБ-ро гуза-
ронидани амалиётҳои 
ҳуҷайрадармонии экспе-
рименталӣ дар  ҳайвонҳои 
озмоишӣ бо иштироки 
омӯзгорон, олимон, ун-
вонҷӯён, аспирантҳо, ма-
гистрҳо ва донишҷӯён, 
гузаронидани амалиёти 
ҳуҷайрадармонӣ дар бе-
морон, гузаронидани 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
дар самти иммунология, 
гузаронидани корҳои ил-
мӣ-тадқиқотӣ бо ҳуҷай-
раҳои гуногун дар шаро-
ити озмоишгоҳӣ (in vitro), 
таҳия ва чопи мақолаҳо ва 
рисолаҳои  илмӣ дар асо-
си тадқиқотҳои гузарони-
дашуда ташкил медиҳад. 

ОКСБ дар бахши 
корҳои илмӣ- тадқиқотӣ 
хамкориро барои рушди 
минбаъдаи корҳои илмӣ- 
тадқиқотӣ   бо  кафедраи 
осебшиносӣ ва ортопедӣ, 
ОМИТ, Маркази ташхи-
сию табобатии донишгоҳ,  
МТК «Стоматология»,  
кафедраи фтизиопулмо-
нология, кафедраи ҷар-
роҳии асаб ва садамаҳои 
омехта хеле хуб ба роҳ 
мондааст.  

Дар бахши ҳуҷайра-
дармонӣ дар якҷоягӣ бо  
кафедраи осебшиносӣ 
ва ортопедии ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино 
ва Маркази ташхисию 
табобатии  донишгоҳ ҳа-
магӣ ба 59 бемор, ки аз 
он 54 бемор бо  ташхиси 
остеоартроз,1 бемор бо 
ташхиси диабети қанд ва 
1 бемор бо ташхиси скле-
рози сершумор (рассея-

ный склероз), 2 бемор бо 
шикасти сутунмуҳра, 1 бе-
мор бо артрити ревмато-
идӣ буд, ҳуҷайрадармонӣ 
гузаронида шуд. Мағзи 
сурхи устухони беморон 
ба ОКСБ оварда шуд, ки 
тавассути беҳискунии 
таҳҷоии устухони қафаси 
сина гирифта шуда, дар 
озмоишгоҳ мавод тариқи 
раванди протоколи стан-
дартии ҳуҷайраҷудокунӣ 
тавассути фраксияку-
нонӣ дар градиенти фи-
кол, омода мешуд. Баъди 
ҷудо намудан, ҳуҷайраҳои 
мононуклеарӣ шумурда 
шуда, маводи ҳуҷайравӣ 
дар дохили ях ба бемор-
хона равон карда мешуд. 
Инчунин, ба 64 бемор бо 

ташхиси артрози буғумҳо 
плазмолифтинг гузарони-
да шуд. Аксари беморо-
не, ки давоми 3 соли охир 
ҳуҷайрадармониро қабул 
кардаанд, то ҳол зери на-
зорати мо қарор доранд. 
Самараноркии  ҳуҷайра-
дармонӣ махсусан, дар бе-
морони артрози буғумҳои 
косу рон, зону, оринҷ, 
буғуми буҷулак нисбат ба 
дигар бемориҳо тезтар ба 
мушоҳида расид. Мизоҷо-
ни ин навъи бемориҳо 3-4 
маротиба ҳуҷайрадармо-
ниро қабул намуданд ва 
аллакай дар муолиҷаҳои 
аввал аз таъсири мусбии 
ин навъи табобат изҳори 
қаноатмандӣ намуданд.  
Махсусан, ҳуҷайрадар-

монӣ дар беморони шика-
сти сутунмуҳра бо қисман 
кандашавии ҳароммағз 
равшан мушоҳида гардид. 
Масалан, бемор Х.М. (с.т. 
1989),  ки бар асари сада-
маи автобилӣ осеби сахти 
сутунмуҳра гирифта, қо-
билияти ҳаракат кардан-
ро аз даст дода буд, баъ-
ди 3 маротиба гузаштани 
ҳуҷайрадармонӣ хушбах-
тона, акнун бо ёрии асо-
бағал метавонад, мустақи-
лона роҳ гардад ва  умед 
аст, ки бо гузашти вақт са-
ломатии ӯ боз ҳам беҳтар 
мешавад.  Аз ҳама муҳи-
маш имрӯз дили бемори 
мазкур ба зиндагӣ гарм 
гаштааст ва ӯ ба оянда бо 
умеди нек менигарад.  

 Алҳол таҳти назорати 
мутахассисони ОКСБ 59 
нафар мизоҷон қарор до-
ранд ва мо боварӣ дорем, 
ки ба туфайли дар дигар 
навъҳои бемориҳо ҷорӣ 
намудани усулҳои муо-
лиҷа бо селулаҳои бунёдӣ 
дар ояндаи наздик теъдо-
ди мизоҷон боз ҳам беш-
тар мегардад. 

И.А.Юнусов,
директори ОКСБ,  д.и.т., 

профессор

Чорабинии илмӣ-тарбиявӣ
8  апрели   соли 2020 

дар кафедраи бемориҳои 
кӯдакони №1  чорабинии 
илмӣ-тарбиявӣ дар мавзӯи 
“ Пандемияи коронавируси 
COVID 19 ва пешгирии  он” 
гузаронида шуд. Дар аввали 
чорабинӣ мудири кафедра 
н.и.т., дотсент Мамадҷоно-
ва Г.С маълумот доданд, ки 
коронавирусҳо вирусҳои 
суперкапсид мебошанд. Ҳа-
маи ин вирусҳо сирояти ба-
ланд доранд ва ба масуният 
муқовимат мекунанд, аммо 

аз ҷониби дигар, вирусҳо 
дар капсиди муқаррарӣ, 
қобилияти нисбатан пасти 
берун аз мизбон ва осебпа-
зирии дезинфексиониро 
доранд. Воситаҳои муҳофи-
зати одамон нисбат ба ҳама 
намудҳо ва мутатсияҳои 
коронавирусҳо универсалӣ 
мебошанд, аммо ҳассосият 
ба антиспетсияҳо ва ҳарорат 
байни коронавирусҳои гуно-
гун каме фарқ мекунад.

Сипас донишҷӯёни 

курси 6  факултети тиббӣ,  
гурӯҳи  57  Худойбердива 
Зайнура   оиди пешгирии 
коронавирус     бо презен-
тасия  баромад карда  қайд 
намуд, ки  аломатҳои асосии 
гирифторӣ ба ин беморӣ 
-ҳарорати баланди бадан, 
сулфаи хушк, нафастангӣ, 
миалгия мебошад.  Як қа-
тор беморон метавонанд 
дардҳои гуногун, дарди 
бинӣ, фарингит ё дарунра-
виро аз сар гузаронанд. Ода-
тан, ин аломатҳо тадриҷан 

инкишоф меёбанд ва нарм 
мебошанд. Баъзе шахсони 
сироятёфта ягон аломати 
беморирори эҳсос намеку-
нанд. Дар аксарияти одамон 
(тақрибан 80%), беморӣ ба 
барқароршавӣ хотима меё-
бад ва ягон чораҳои мушах-
хаси табобатӣ талаб карда 
намешавад. Тақрибан дар 
ҳар шаш ҳолати COVID-19 
аломатҳои шадид бо инки-
шофи нокомии нафас ба 
вуҷуд меоянд. Дар одамони 
калонсол, инчунин одамоне 

ки бемориҳои соматикӣ , ба 
монанди гипертония, бемо-
риҳои қалб ё диабет доранд, 
эҳтимолияти ҷараёни вазни-
нии ин беморӣ зиёдтар аст.

Дар охир ба донишҷӯён 
оиди ин мавзӯъ саволҳо дода 
доираи ҷаҳонбинии онҳо 
оид ба масъалаи мазкур 
санҷида  шуд. 

М.Н.Ҳотамова,
мутасаддӣ оиди корҳои 

тарбиявии кафедра

рои гузаронидани маҷмӯи 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 
таҷрибавӣ, таълимӣ оид 
ба ҳалли проблемаҳои 
тиббию биологӣ ва кӯ-
мак расонидан ба корҳои 
илмӣ- тадқиқотии ун-
вонҷӯёни ҷавон мебошад. 

ОКСБ барои тайёр 
намудани мутахассисони 
соҳаи “ҳуҷайрадармонӣ” 
дар гирифтани маълу-
моти умумӣ шароит фа-
роҳам меорад ва барои 
донишҷӯёни ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино 
ва муҳассилини  дигар 
донишгоҳҳо дар асоси 
шартнома бо ДДТТ ба 
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ЧОРАҲОИ  ФАҲМОНДАДИҲӢ ОИД 
БА  ПЕШГИРИИ ВИРУСИ COVID-19 

ДАР БАЙНИ ДОНИШҶӮЁН

30-юми марти соли 
2020 муовинони декани 
факултети тиббӣ дар курси 
5 Зокиров Р.А. ва Ахмедов 
Ф.С. аз кафедраҳои онко-
логия ва ташхиси шуоӣ, 
бемориҳои сироятӣ, ҷар-
роҳии асаб ва садамаи 
омехта дидан намуданд. 
Дар кафедраҳои номбур-
да давомоти донишҷӯён, 
раванди таълим ва тарзи 
либоспӯшии донишҷӯён 
санҷида шуд. Аз рӯи нақ-
ша-чорабиниҳои тасдиқ-
гардида донишҷӯён оиди 
пешгирии пайдошавӣ 
ва паҳншавии вируси 
COVID-19 (гарчанде дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳо-
лати сироятёбӣ ба қайд ги-
рифта нашудааст) маълу-
мотнок гардонида шуданд.

Дар кафедраи онколо-
гия ва ташхиси шуоӣ оид 
ба риояи қоидаҳои дохи-
лидонишгоҳӣ бо устодону 
донишҷӯён суҳбат гузаро-
нида шуд.  

Дар кафедраи ҷар-
роҳии асаб ва садамаи 
омехта низ давомоти до-

нишҷӯён санҷида шуд. Ҳа-
маи донишҷӯён бо сарули-
боси тиббӣ дар кафедра 
қарор дошта, бо навбат 
дар ҷарроҳиҳо аз рӯи мав-
зӯи дарсиашон иштирок 
менамуданд.

Дар гурӯҳҳои 6-10-и 
курси 5 дар кафедраи бе-
мориҳои сироятӣ (кафе-
дра муваққатан дар кафе-
драи гистология ҷойгир 
карда шудааст) давомоти 
донишҷӯён хуб буда, дар 
ҳузури муовинони декан 
профессори кафедра Ҳу-
саинов О.Ҳ. этиология, па-
тогенез, роҳҳои пешгирии 
пайдошавӣ ва паҳншавии  
вируси COVID-19-ро дар 
намуди лексия ба ҳозирин 
фаҳмониданд. Қайд карда 
шуд, ки донишҷӯёни кур-
сҳои 5 ва 6-и Донишгоҳи 
тиббӣ бояд аввал худ оиди 
ин вирус ва роҳҳои паҳн-
шавию аломатҳои беморӣ 
маълумоти саҳеҳу дақиқ 
дошта бошанд, баъдан ху-
дро ҳимоя карда битаво-
нанд ва дар ҳолати эҳти-
моли пайдошавии ин вирус 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар қатори дигар корман-
дони соҳаи тандурустии 
кишвар барои пешгирии 
паҳншавии он (маълумот-
нок гардонидани аҳолӣ) 
дар ҳолати омодабош қа-
рор дошта бошанд.

Инчунин дар ҳамин 
сана муовинони декан 
Зокиров Р.А. ва Ахмедов 
Ф.С. бо донишҷӯёни курси 
5 гурӯҳҳои 6-16 дар толо-
ри №2-и донишгоҳ сӯҳбат 
– вохӯрӣ ташкил намуда, 
мушкилиҳои ҷойдоштаи 
потокҳоро баррасӣ на-
муданд. Ҳамзамон фикру 
ақида ва донишу малакаи 
донишҷӯён оиди роҳҳои 
сироятёбӣ, нишонаҳои бе-
морӣ ва роҳҳои пешгирии 
пайдошавӣ ва паҳншавии 
вируси COVID-19 шунида 
шуд. Маълум гашт, ки до-
нишҷӯён то ҳадде аз ин бе-
морӣ хабардор буда, барои 
маълумотнок намудани 
аҳолӣ омода мебошанд. 

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

Миниконфронс оид ба   ВНМО
Дар кафедраи бемо-

риҳои сироятии кӯдакона 
пойгоҳи БСКБШК санаи 8 
апрел миникофронс дар 
мавзӯи: «ВНМО/БПНМ» 
гузаронида шуд. 

Дар чорабинӣ  му-
дири кафедра дотсент 
н.и.т Саидмуродова Г.М.,  
профессори фахрии ка-
федра Рахматов Н.А,  
ассистентони кафедра 
Исоева М.Ф, Ҷабборова 
Ю.Ю, Умарова Г.А,  ор-
динатори клинникии соли 
якуми хониши кафедра 
Абдураҳимов Д.Р. ва до-
нишҷӯёни курсҳои 5  фа-
култети тиббӣ (гурӯҳҳои 
39,40,41,42), донишҷӯёни 
курси 6, факултети педи-
атрӣ (гурӯҳи 3) иштирок 
намуданд.

Бо ташаббуси роҳ-
барияти донишгоҳ дар 
ҳамҷоягӣ бо Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва нақ-
ша-чорабиниҳои шуъбаи 
кор бо ҷавонон бо мақ-
сади додани маълумоти 
бештар оид ба коронави-
рус ва вазъияти имрӯзаи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ, 80-нафар 
волонтёрон-донишҷӯёни 
курсҳои болоии дониш-
гоҳ зери роҳбарии муди-
ри шуъбаи кор бо ҷаво-
нон дар мавзӯи “Роҳҳои 
пешгирӣ аз коронавирус, 
риояи гигиенаи шахсию 
ҷаъмиятӣ” бо омӯзго-
рону мактаббачагони 
муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ ва лит-
сейҳои ноҳияи Исмои-
ли Сомонии пойтахт, аз 
ҷумла 20 муассисаи таъ-
лимї бо фарогирии 8000 
хонандагони мактаб суҳ-

Дар маҳфили илмии донишҷӯёни 
(МИД)  кафедраи фармакология 21 нафар  
донишҷӯён аз факултетҳои гуногун аъзо 
мебошанд. Дар давоми сол аз рӯи нақ-
шаи тасдиқшуда  якчанд маҳфил баргузор 
гардид, ки дар он донишҷӯён маърӯзаҳои 
ҷолиби худро баррасӣ карданд  ва беҳта-
рини онҳо барои чоп ва иштирок дар кон-
ференсияи  солонаи олимони ҷавон ва до-
нишҷӯёни донишгох пешниҳод гардиданд. 

Мавзӯи илмии кафедраи фармако-
логия «Кор карда баровардани доруҳои 
растанигии Тоҷикистон, ки хосияти зидди-

Дар аввал донишҷӯи 
курси 5 факултети тиббӣ, 
гурӯҳи №40 Машарипов 
Х. оиди ин мавзӯъ бо на-
муди презентатсия баро-
мад кард.  Қисми дуюм 
вобаста ба мавзӯъ ба 
таври саволу ҷавоб сурат 
гирифт. Дар охири мини-
конфронс мутасаддӣ оид 
ба таълим Комилов И.А. 
дар ин мавзӯъ баромад 
намуда, қайд кард, ки до-
нишҷӯёни донишгоҳи мо 
ҳамчун табибони оянда  
бояд  на танҳо аз гириф-
торӣ ба бемории ВНМО/
БПНМ худро  эмин нигоҳ 
доранд, балки инчунин 
дар тарғибу ташвиқи тар-
зи ҳаёти солим дар ҷомеа 
бояд саҳмгузор бошанд. 

Волонтёрони донишгоҳ  
дар мактабҳо

Корҳои илмӣ- тадқиқотӣ дар 
кафедраи фармакология

бат-вохўриҳо баргузор 
намуданд.

Роҳбарият ва омӯз-
горони муассисаҳои таҳ-
силоти миёнаи умумӣ 
ва литсейҳо миннатдо-
рии худро ба роҳбария-
ти МДТ «ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино» ва 
волонтёрони он баён 
намуда ташкил ва бар-
гузор намудани чунин 
сӯҳбат-вохӯрӣ дар муас-
сисаҳои таҳсилоти миё-
на ва олии касбии шаҳри 
Душанбе баҳри маълу-
моти бештар додан оиди 
роҳҳои пешгирии гириф-
тор шудан ба бемории 
коронавирус мусоидат 
намуда, то андозае нига-
ронӣ ва ба таҳлука афти-
дани мардумро нисбат ба 
он  паст менамояд.

Шуъбаи кор бо
 ҷавонон

диабетӣ ва антиоксидантӣ доранд» буда,  
роҳбари илмӣ  д.и.т., профессор Ишонқу-
лова Б.А.  мебошад.

Дар  ОМИТ – и донишгох аз рӯи нақ-
ша як қатор корҳои таҷрибавӣ гузаронида 
шуданд. Баъзе таҷрибаҳоро донишҷӯён- 
аъзои маҳфил  таҳти роҳбарии устодони 
кафедра дар ҳайвонҳои лабораторӣ иҷро 
карданд. Қайд кардан лозим аст, ки ҳамаи 
ин таҷрибаҳо бо риояи талаботҳои коми-
тети этика, яъне  «Қоидаҳои гузаронидани 
корҳои таҷрибавӣ бо ҳайвонҳои  экспери-
менталӣ» иҷро шудаанд.



№ 7-8 (2093-2094) 24 апрели соли 2020 5

Мусаллам аст, ки инсони бе-
илм ба шӯразоре монанд аст, ки 
қобили кишт нест ва аз ӯ манфи-
ате нест, зеро илм ба мисли чаш-
маест,ки ташнагон аз он ташнагӣ 
бишкананд ва роҳгумзадагон 
роҳи худро дарёбанд.
Роҳе, ки туро ба ҳақ расонад, 

илм аст, 
Моле, ки зи ту кас наситонад, 

илм аст.
Президенти кишварамон, 

Пешвои маҳбубу муаззами мил-
лат, Асосгузори Сулҳу Ваҳдати 
Миллӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон дар Паёму баромадҳои хеш 
таъкид намудаанд: 

“Имрӯзҳо масъалаи маво-
ди дорувории қалбакӣ ва ба та-
лабот ҷавобгӯй набудани он на 
танҳо дар Тоҷикистон, балки дар 
бисёре аз кишварҳои дунё мав-
риди нигаронӣ қарор дорад. Ба 
табобати беморон ҳамон вақт 
кафолат дода мешавад, ки агар 
сифати доруворӣ таъмин карда 
шавад. Аз ин рӯ, вазорату идо-
раҳои дахлдорро зарур аст, ки 
барои кам кардани муомилоти 
дорувории қалбакӣ ва пастсифат 
дар мамлакат чораҳои зарурӣ ан-
дешанд”. 

Ин гуфтаҳои Пешвои муаз-
зами миллатро мо кормандони 
кафедраи кимиёи фарматсевтӣ 
ва заҳршиносӣ дар ҳар сатри 
дафтари кориамон бо хатҳои 
заррин сабт менамоем ва барои 
рушди илми кимиё, ки асоси 
тиб ва фарматсия ба шумор ме-
равад, кӯшиш ба харҷ медиҳем 
ва пайвастаҳои комплексиро, ки 
сарчашмаи эҳёи маводи доруист 
такмил медиҳем. Мавзӯи илмии 
кафедраи кимиёи фарматсевтӣ 
ва заҳршиносӣ лоиҳавӣ буда, 
«Синтез, омӯзиш, санҷиши пайва-
стаҳои комплексӣ, татбиқи онҳо 
дар тиб ва истеҳсолот» ном до-
рад ва дар АИ ҶТ ба қайд гирифта 
шудааст, ки диққати аксари оли-
мони ватанӣ ва хориҷиро ба худ 
ҷалб намудааст. Ба мо муяссар 
гашт, ки равандҳои комплексҳо-
силкунии филизоти интиқолӣ ба 
мисли оҳан, мис ва нуқраро дар 
маҳлули обӣ бо пайвастҳои гете-
росиклӣ омӯхта, хулосаҳои илмӣ 
барорем.  

Пайвастаҳои комплексӣ пай-
вастаҳое мебошанд, ки зимни 
истифодаи онҳо тамоми ретсеп-
торҳои дар узвият буда ба ҳаяҷон 
меоянд ва хосияти биологии ма-
води ибтидоӣ аз 2 то 10 маротиба 
зиёд мешавад. Туфайлиҳо, яъне 
паразитҳо ва микробҳо ба ин ма-
вод унс гирифта наметавонанд, 
яъне устуворӣ зоҳир карда наме-
тавонанд. Натиҷаи ҳамин аст, ки 
Албкупрол ва аксари маводҳои 

ИЛМ ҒИЗО БАҲРИ
ҶАВОНОН ДИҲАД...
дар кафедраи кимиёи фармат-
севтӣ ва заҳршиносӣ синтезшуда 
дар тибби ветеринарӣ ҳамчун 
маводи доруии зиддимикробӣ, 
зиддитуфайлӣ, зиддизамбӯруғӣ 
барои муолиҷаи бемориҳои сал-
монелиоз, пастерелиоз, брутсе-
лиоз, дерматофитоз, монезиоз 
ва диктиокаулез эътироф шуда-
анд ва санҷишҳои амалии хешро 
бомуваффақият гузаштанд. Ҳа-
маи маводҳои зикршуда тавассу-
ти патентхои ҶТ дифоъ шуда, бо 
медали тиллоии Созмони бай-
налмиллаллии ҳифзи моликияти 
зеҳнӣ кадрдонӣ гашта, ҳуҷҷатҳои 
меъёриву техникии онҳо аз та-
рафи Шурои техникии Хадамоти 
назорати давлатии ветеринарии 
Вазорати кишоварзии ҶТ (айни 
замон Кумитаи бехатарии озука-
вории назди Ҳукумати ҶТ) тасдиқ 
шудаанд ва имрӯзҳо истеҳсоли 
саноатии онҳо ба роҳ монда ме-
шавад. Барои амалӣ намудани 
ин бо ташаббус ва дастгирии 
ректори ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино д.и.т., профессор Гул-
зода М.Қ. дар кафедра озмоиш-
гоҳи илмии химиявӣ таъсис дода 
шуд ва озмоишгоҳи кафедра бо 
асбобҳои муосири физико ки-
миёӣ муҷаҳҳаз шудааст ва дар 
он унвонҷӯён, аспирантҳо ва 
докторантҳо кор мебаранд. Та-
вассути асбобҳои  муосири дар 
кафедра муҷаҳҳазшуда таркиби 
пайвастаҳои комплексӣ, усту-
ворӣ ва хосияти термодинами-
кии онҳо муайян карда мешавад. 
Кушандагӣ ва хосияти биоло-
гии пайвастаҳои комплексӣ дар 
озмоишгоҳи марказии илмӣ- 
тадқиқотии ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино, ки назираш дар Тоҷи-
кистон нест, омӯхта мешавад. Ба 
хотири он, ки  ин маводҳо имрӯз 
дар тибби ветеринарӣ ба таври 
маъмул дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои нест намудани моне-
зиозҳо ва диктокаулёзҳо, ки кир-
мҳои тасмашакл ва риштаиянд, 
истифода мешаванд, истеҳсоли 
ин маводҳо дар пойгоҳи Дониш-
гоҳи давлатии тиббии Тоҷики-
стон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
ва дар асоси қарордоди илмӣ 
дар Институти масоили амния-
ти биологии АИКТ ба роҳ монда 
шудааст. Боиси хурсандист, ки 
имрӯзҳо сулфати мис, ки барои 
нест намудани монезиозҳо дар 
саросари хоҷагиҳои Тоҷикисто-
ни азизамон истифода мешуд, 
пурра ба маводи мо албкупрол 
иваз карда шуд. Синкас ва ферас, 
ки пайвастаҳои комплексии руҳ 
ва оҳан бо аминокислотаҳо ба 
шумор мераванд, дар кафедраи 
фтизопулманологияи ДДТТ, ки бо 
кафедраи кимиёи фарматсевтӣ 
ва заҳршиносӣ ҳамкории илмӣ 
доранд дар намуди витро барои 
600 мариз бо истифодаи оби 
даҳони маризҳо барои муолиҷаи 
беморони гирифтори бемориҳои 
роҳҳои нафас бронхоэктаз, пнев-
мония, бронхопневмония, бе-
мории фибрози-булёзии шушҳо, 

сили шушҳо, поликистози шушҳо, 
думмали шушҳо, санҷишҳои 
то дармонгоҳии хешро гузашта 
истодаанд.

Маводҳои ватании профес-
сори кафедраи кимиёи фармат-
севтӣ ва заҳршиносӣ академик 
Бобизода Ғ.М. тимосин ва тимо-
гарро, ки пайвастаи комплек-
сии руҳ бо пептиди изолейсил 
триптофан ба шумор меравад, 
соли 2009 Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ ба-
рои истифода иҷозат дод ва кор-
хонаи масъулияташ маҳдуди тиб 
истеҳсоли саноатии ӯро ба роҳ 
монд ва имрӯзҳо яке аз беҳтарин 
маводи баландкунандаи масуни-
яти инсон дар саросари ҶТ исти-
фода мешавад. Маводи зикршу-
да дар ҷумҳурии Қирғизистон ва 
Туркманистон низ ба қайд гириф-
та шудааст.

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар 

ҳамкорӣ бо озмоишгоҳи қимиёи 
мураккаботи координатсионии 
Институти илмӣ-тадқиқотии на-
зди Донишгохи миллии Тоҷики-
стон,  Институти кимиёи АИ ҶТ ба 
номи Никитин, Институти илмию 
тадқиқотии ветеринарии АИК ҶТ 
ва Институти масоили амнияти 
биологии АИК ҶТ, Пажӯҳишгоҳи 
давлатии ғизои Вазорати саноат 
ва технологияҳои нави ҶТ, Инсти-
тути илмӣ- тадқиқотии физико 
- техникии АИ ҶТ ба номи акаде-
мик Умаров бурда мешавад ва 
дар ин замина якҷоя кору фаъо-
лият менамоем. 

Маводҳои доруии ватании 
дарёфт намудаи мо пайвастагии 
комплексӣ буда, тавассути ду хо-
сияти хеш аз маводҳои аз хориҷи 
кишвар воридшаванда фарқ ме-
кунанд. Аввал ин ки заҳрнокиаш 
паст ва хосияти муолиҷавиаш 
баланд аст. Ба ин васила туфай-
лиҳо яъне паразитҳо, кирмҳо ба 
ин мавод унс гирифта наметаво-
нанд, яъне устуворӣ зоҳир карда 
наметавонанд. Баъдан, дорухои 
аз хориҷ воридшаванда танҳо як 
намуди туфайлиҳоро нобуд кар-
да метавонанд. Доруҳои истеҳ-
сол намудаи мо, ки пайвастаҳои 
комплексианд, ҳама намуди ту-
файлиҳо нематод, трематод ва ё 
сестодҳоро якбора нобуд меку-

нанд, ки ин барои иқтисодиёти 
кишвари азизамон арзон ва қо-
били истифода буда метавонад.

Олимон ва ихтироъкорони 
ҷавони ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино, мушаххасан кафе-
драи химияи фарматсевтӣ ва 
заҳршиносӣ дар байни ихтироъ-
корони ҷумҳурӣ ва дунё мавқеи 
муайян пайдо намудаанд ва им-
рузҳо парчами илму маърифати 
тоҷику тоҷикистониёнро баланд-
тару баландтар мебардоранд.
Илм ғизо баҳри ҷавонон диҳад, 
Қуввату хурсандӣ ба пирон 

диҳад. 
Илм раҳоӣ зи хатар медиҳад, 
Зиндагиро зиннату фар 

медиҳад.
Соли 2018, ки аз тара-

фи Пешвои муаззами Миллат 
«Соли рушди сайёҳӣ ва ҳу-
нарҳои мардумӣ», эълон шуд, 

дар 11–умин намоиш ва Фору-
ми ихтироъкорони дунё, ки дар 
шаҳри Сеули Кореяи Ҷанубӣ 
баргузор гашт, 9 адад ихтирои 
ихтироъкорони Тоҷикистон бо 
медалҳо: аз ҷумла: 4 адад тил-
ло, 4 адад нуқра ва 1 адад би-
ринҷӣ қадрдонӣ карда шуданд. 
Боиси ифтихор аст, ки дар ин 
радиф се нафар аз ихтироъко-
рони Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино аз ин теъдод 2 нафар 
аз байни ҷавонон бо медалҳои 
тилло ва 1 нуқра қадршиносӣ 
шуданд. Боиси тазаккур аст, ки 
Шоҳҷоизаи Ассотсиатсияи ихти-
роъкорони Олмон ва сертифи-
кат аз Ассостсиатсияи ихтироъ-
корони Таиланд ба Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино сазовор 
дониста шуд. Аз байни ҷавонон 
аспиранти кафедраи химияи 
фарматсевтӣ ва заҳршиносии 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
Мижгони Шӯҳратзода барои их-
тироъ дар соҳаи кимиё ва до-
русозӣ «Метрарги дорои фаъо-
лияти зиддимикробӣ» соҳиби 
медали тилло гардид ва ин бои-
си ифтихори Тоҷикистон ва ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино аст. 

26 апрели соли 2019 бах-
шида ба Рӯзи байналмилалии 

моликияти зеҳнӣ кормандони 
кафедраи химияи фарматсевтӣ 
ва заҳршиносӣ, дар асоси қа-
рори комиссияи озмуни «Ихти-
роъкори беҳтарини Тоҷикистон 
барои солҳои 2017-2018» ва бо 
мукофоти олӣ -шаҳодатнома 
ва нишони фахрии Муассисаи 
давлатии Маркази миллии па-
тенту иттилооти Вазорати руш-
ди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сарфароз гардонида 
шуданд. Дар Намоиши ихтироот 
ва форуми занҳои ихтироъкори 
дунё дар шаҳри Сеули давлати 
Корея 26 июни соли 2019 асси-
стенти кафедраи кимиёи фар-
матсевтӣ ва заҳршиносӣ Раҳимо-
ва Р.Н. дар мавзӯи «Малбсинкат 
ҳамчун маводи зиддитуфайлӣ» 
иштирок намуда, ба гирифтани 
медали нуқра мушарраф гашт.

Бо ташаббуси Кумитаи кор 
бо ҷавонон ва варзиши назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар санаи 28 декабри соли 2019 
Озмуни ҷумҳуриявии “Беҳтарин 
лоиҳаи инноватсионӣ” миёни 
ҷавонон баргузор гардид. Дар 
ин озмун дар бахши беҳтарин 
«Лоиҳаи инноватсионӣ» аспи-
рантони кафедраи химияи фар-
масевтӣ ва заҳршиносӣ Мижгон 
Шуҳратзода ва Рауфҷон Султо-
нов ба гирифтани  ҷойҳои 1-ум 
ва 2-юм ноил гашта, бо диплом 
ва туҳфаҳои хотиравӣ сарфароз 
гардонида шуданд. 

Барои рушд, дарёфт ва 
ба роҳ мондани истеҳсоли ма-
водҳои доруи ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ду пеш-
ниҳод дорам:

Аввало, алҳол мо барои 
нест намудани туфайлиҳо, яъне 
паразитҳо кирмҳои тасмашак-
ли монезиоз, ки дар хоҷагиҳои 
гӯсфандпарварии ҷумҳурӣ паҳн 
шудааст, маводҳои доруи албку-
прол ва дигарҳоро дар шароити 
лабораторӣ, дар Пойгоҳи Инсти-
тути масоили амнияти биологии 
АИК ҶТ ва “ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино” истеҳсол мекунем ва 
истеҳсоли яксолаи он 100 кг –ро 
ташкил мекунад, вале эҳтиёҷи 
ҷумҳурӣ барои нобуд намудани 
туфайлиҳои монезиоз дар як сол 
5 тонна, яъне 5 млн воя (доза–
ро) ташкил мекунад. Нуран ало-
нур мешуд агар Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон барои бунёди 
корхонаи истеҳсолии ин мавод 
кумак мекарданд.

Дуввум, барои дарёф-
ти маводи доруӣ ва анҷоми 
санҷишҳои дармонгоҳӣ яке аз 
зинаҳои таҳлилу ташхис муайян 
намудани хосияти зидди сарато-
нии мавод ба шумор меравад. 
Дар Тоҷикистон имрӯз марказ 
ва ё озмоишгоҳе барои муайян 
намудани хосияти зиддисарато-
нии маводи доруӣ ҷой надорад. 
Агар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон марказе барои омӯзиш ва 
муайян намудани хосияти зид-
дисаратонии маводи дарёфт-
шуда таъсис медод, кори хайре 
мешуд ва дар оянда маводҳои 
коркардшуда  дар нимароҳ на-
мемонданд.

У.Р.Раҷабов,
мудири кафедраи химияи

 фарматсевтӣ
ва захршиносӣ, д.и.х., 

профессор
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Хазинаи тиллоии таърихи халқи тоҷик
Пас аз Истиқлолияти 

давлатӣ Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ 

— Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба ҳифзи ёдгориҳои таъ-
рихӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир 
намуда, қайд менамоянд, ки 
дар шароити ҷаҳонишавӣ 
яке аз вазифаҳои асосии 
ҳар як давлат-ҳифзи асола-
ти миллӣ, забон, фарҳанг, 
аз ҷумла ёдгории таърихӣ 
мебошад ва ин муҳтаво дар 
Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ муқаррар 
шудааст.

Маҳз бо ҳамин сабаб, 
Саразм, ки яке аз нахустин 
ёдгориҳои давраи ориёӣ 
ва намунаи беҳамтои ин 
тамаддун дар Суғд мебо-
шад, бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 
сентябри соли 2000 ҳам-
чун маркази ташаккулёбии 
фарҳанги кишоварзӣ, ҳу-
нармандӣ ва шаҳрсозии 
тоҷикон мамнӯъгоҳи таъ-
рихӣ-бостоншиносӣ эълон 
гардид. Баъдан бо дастгирӣ 
ва супориши Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон тайи солҳои 
2004-2008 5 иншооти ёд-
горӣ бо маблағи 1,3 млн со-
монӣ болопӯш ва атрофи он 
бо панҷарадевор иҳота кар-
да шуд ва ҳангоми ташри-
фи худ ба Саразми бостонӣ 
солҳои 2003 ва 2005, ба ин 
шаҳри қадима чунин баҳо 
доданд: «Саразм-хазинаи 
тиллоии таърихи халқи 
тоҷик мебошад».

Аҳамияти муҳими Са-
размро ба назар гирифта, 
Пешвои муаззами миллат 
соли 2020-ро соли ҷашн-
гирии Саразми бостонӣ, 
ҳамчун маркази ташакку-
ли тамаддуни кишоварзӣ, 
ҳунармандӣ ва шаҳрсозии 
тоҷикон эълон намуданд, ки 
ин боз як нишонаи бузурги 
арҷгузорӣ ба арзишҳои таъ-
рихии миллати тоҷик мебо-
шад.

Мамнӯъгоҳи таърихи-
ву бостоншиносии Саразм 
ганҷинаи миллии мероси 
халқи тоҷик мебошад. 31-
июли соли 2010 ёдгории 
Саразм дар сессияи 34-уми 
ЮНЕСКО, ки дар Бразилия 
баргузор гардид, ба феҳри-
сти Мероси фарҳанги уму-
мибашарӣ шомил шуд.

Пажӯҳишҳои бостон-
шиносӣ аз бисёр ҷиҳат та-
саввуроти маъмулиро оид 
ба марҳилаҳои қадимта-
рини таърихи халқи тоҷик 
дигаргунӣ бахшиданд. Дар 
соли 1976, замоне, ки А. 
Тайлонов табарчаи мисинро 
ёфта, ба Осорхонаи таъри-

хии шаҳри Панҷакент супо-
рид, масъалаи мавҷудияти 
марҳилаҳои ибтидоӣ дар 
таърихи халқи тоҷик танҳо 
фаразан баррасӣ мешуд. 
Имрӯз аз дидгоҳи баланди 
кашфиётҳои бостоншиносӣ 
сухан доир ба марҳилаи 
қадимтарини ташаккули та-
маддунҳои таърихӣ марҳи-
лае меравад, ки ҷабҳаҳои 
гуногуни фаъолияти аҳолии 
ин маркази бузургро дар 
давраи ташаккулёбии та-
маддуни нахустшаҳрӣ дар 
миёнаи ҳазорсолаи IV-охи-
ри ҳазорсолаи III то мелод 
нишон медиҳад.

Ёдгории бостоншино-

сии Саразм намунаи фаъ-
олияти муштараки экспе-
дитсияҳои байналмилалӣ 
бо мактабҳои мухталифи 
бостоншиносии ҷаҳон буд, 
ки метавонад ҳама методоло-
гияҳои пажӯҳиши фарҳангҳои 
ҳамзамони мамолики ҳамҷа-
вори Тоҷикистонро ҷалб 
созад. Дар замони Истиқло-
лият ҳафриётҳои бостон-
шиносӣ дар мавзеи Саразм 
боз ҳам вусъат ёфт.

Дар ҳудуди ёдгорӣ 12 
хандақи санҷишӣ ковиш 
гардида, 13 ҳафриёт гуза-
ронида шудааст, ки 55%-
и замини ишғолкардаи ин 
маркази нахустшаҳриро 
ташкил медиҳад.

Пажӯҳишҳои муштара-
ки намояндагони бостон-
шиносии Руссия, Фаронса, 
Амрико, Италия ва бостон-
шиносони Тоҷикистон дар 
тадқиқи мероси қадимтари-
ни ҳалқи тоҷик ҳиссаи бу-
зург мегузоранд.

Ковишҳои бостонши-
носӣ, ки аз оғози солҳои 
40-и асри ХХ инҷониб дар 
болооби Зарафшон сурат 
гирифтаанд, шумораи зиёди 
ёдгориҳоеро ошкор сохта-
анд, ки бостоншиносон ба 
ибтидои асри миёна, замони 

антиқа ва ягон ягон ба дав-
раи биринҷӣ тааллуқ дорад.

Агар мо имрӯз бо бурҳо-
ну далелҳои бебаҳо деҳ-
шаҳри Саразмро гаҳвораи 
тамаддуни Моваруннаҳри 
бузург шуморем, пас аҷдо-
дони мо суғдиён бевосита 
гаҳвораҷунбони таъриху 
фарҳанги ин сарзамин ме-
бошанд. Зиёда аз 50 сол 
аст,ки дастаи бостонши-
носон осорҳои маданияти 
моддӣ ва маънавии ниёго-
намон – суғдиёнро аз ха-
робаҳои Панҷакенти қадим 
ҷустуҷӯ доранд. Деворни-
гораҳои пурмазмун, муҷас-
самаҳо, кандакориҳои на-

фиси рӯи чӯбҳо, олотҳои 
фарҳангу рӯзгори суғдиёни 
Панҷакент, имрӯз шоҳиди 
барҷастаи гузаштагонам 
мебошад. Саҳнаҳои набард, 
муҳофизати кӯшку қалъаҳо, 
базму бозиҳои ҳамдиёрона-
мон, ки дар рӯи деворҳои 
қасру толорҳои Панҷакен-
ти қадим наққошӣ шуданд, 
ифодакунандаи ғаму шодии 
халқамон ба шумор мера-
ванд.

Дар таърих номи 
профессор Абдуллоҷон 
Исҳоқов ҳамчун нахусткаш-
шофи Саразми бостонӣ 
маълум аст.  Фаъолияти 
илмии Абдуллоҷон Исҳоқов 
саҳифаи навро дар таъри-
хи тоҷикон кушодааст. Ин 
шахсияти накӯном умри га-
ронбаҳои худро барои эҳёи 
миллати тоҷик сарф наму-
да ва маҳз ба шарофати ӯ 
Деваштичу Спитамен ва 
алифбои суғдиёни мову 
гузаштагои 5500 солагии 
ниёгонамон ба саҳифаҳои 
таърих дарҷ шуд.

Шаҳраки Саразмро ти-
рамоҳи соли 1976 сокини 
маҳаллї Ашӯралӣ Тайло-
нов, ки якчанд ашёи қади-
маро ҷамъ оварда, ба осор-
хонаи ба номи Абӯабдуллоҳ 

Рӯдакии шаҳри Панҷакент 
супорид, кашф намуд. Ба 
маконе, ки бозёфтҳо кашф 
ва ошкор гардидаанд, бо-
стоншинос А.Исҳоқов роҳ 
пеш гирифт. Дар натиҷаи 
пажӯҳиши мунтазам маъ-
лум шуд, ки аз неолити 
миёна шурӯъ карда дар 
ин ҳудуд бошишгоҳи қа-
димӣ-кишоварзии нахуст-
шаҳрӣ вуҷуд дошт. Ин ёд-
горӣ дар сарҳади маҷрои 
болоӣ ва миёнаи рӯди За-
рафшон, 15 киллометр Ғар-
бтар аз шаҳри Панҷакент 
ва 45 киллометр Шарқтар 
аз шаҳри Самарқанд воқеъ 
аст.

Тӯли фаъолияти худ 
А. Исҳоқов дар бисёр кон-
фронсҳои байналмилалӣ 
иштирок намуда бо далелу 
санадҳои раднопазир собит 
намудааст, ки Панҷакент 
маркази тамаддуни кишо-
варзӣ, тиҷорат, фарҳанг ва 
шаҳрсозии Мовароуннаҳр 
аст. Умдатарин хулосаи ко-
вишҳо ва тадқиқотҳои А. 
Исҳоков буд, ки соли 1995 
бостоншиносон аз дав-
латҳои узви созмони бай-
налмилалӣ омада, даъвои 
Исҳоқовро дар ин бора, ки 
кишоварзӣ ва шаҳрсозии 
Панҷакент таърихи 5500 
сола дорад, ҷонибдорӣ на-
муданд. Ин бузургтарин да-
стовард дар илми бостон-
шиносии тоҷик, волотарин 
баҳо ба мақом ва тамадду-
ни қадими Панҷакент аст.

Тадқиқоти илмӣ - бо-
стоншиносии ёдгории Са-
разм аз соли 1976 то соли 
1997 таҳти роҳбарии наху-
стмуҳаққиқи он А.Исҳоқов 
сурат гирифтааст. Аз соли 
1997 то имрӯз корҳои 
тадқиқоти илмӣ таҳти роҳ-
барии бостоншинос, ном-
зади илмҳои таърих яке аз 
шогирдони ӯ А.Раззоқов 
идома дорад.

Хулоса, кашфи Саразм 
дар шаҳри Панҷакент яке 
аз дастовардҳои маъмули 
даҳсолаҳои охири асри XX 
дар илми бостоншиносии 
тоҷик ба ҳисоб меравад. 
Ҳамчунин далелҳо моро 
водор менамоянд гӯем, ки 
Панҷакенти кӯчаки баъзан 
дар харитаи олам номаш 
ҷой надошта, аз ҷиҳати 
мавқеи таърихӣ аз як зумра 
марказҳои давлатҳо ва ви-
лоятҳо бо чунин ёдгории бе-
назираш мавқеи баландро 
соҳиб гардидааст. Бо ибо-
раи бостоншиносон ёдго-
риҳои музофоти Панҷакент 
бо баррасиҳои худ энсикло-
педияи бостоншиносии 
Осиёи Марказӣ мебошад.

Дар Саразм чаҳор дав-
раи ҳаёт , ки ёдгориҳои  он 
С-I, II, III, IV ном гирифта-
анд, ошкор  шуд.  Аҳолии  
Саразм  асосан бо деҳқонӣ  
чорводорӣ, моҳигирӣ, ши-
кор, инчунин  косибӣ  ва 
маъдангузоӣ (мис, тилло, 
қалъагӣ)  машғул  буд.  Мис  
ва  қалъагиро доромехта та-
бар, корд, ханҷари дудама, 
пайкон, чангаки моҳигири 
дарафш сӯзан месохтанд. 
Пӯшоку  палоси  саразмиён  
аз пашму пӯст  буд.

 Кулолони Саразм  ба 
воситаи  чархи  кулолӣ,  
коса, табақ, ҷом, пиёла,  
кӯза хумча  сохта,  бо ран-
ги  сиёҳ, қирмизӣ,  сурх,  
гулобӣ,  зардча  оро  медо-
данд. Сокинони  Саразм, бо 
кишварҳои  соҳили  халиҷи 
форс, баҳри Араб давлати 
Ҳинд ва Бадахшон  роби-
таи тиҷоратӣ  (корд ханҷар, 
табари  дудама), сангҳои 
дастадори тарозу, зарфу 
гушмоҳиҳо асбоби зебу зи-
нати (аз фирӯза,  лоҷувард, 
ақиқ) ёфтшуда шоҳиди 
онанд.

Дар байни аҳолии Са-
разм сохти авлодӣ ҳукмрон  
буд. Дар натиҷаи  тадқиқоти  
архиологӣ маълум  гардид, 
ки Саразм яке аз қадимта-
рин шаҳрҳои  Мавороун-
наҳр  буда, бозёфтҳои он 
шаҳодат медиҳад, ки аҷдо-
ди тоҷикон ҳанӯз то ҳуҷуми 
Ҳахоманишиёну  Искандар  
Маќдунӣ  дорои маданияти  
мутараққӣ  будаанд. Омӯ-
зиши Саразм дар таъри-
хи тамаддуми  тоҷикон ва 
халқҳои дигари Осиё  Миё-
на  саҳифањои  наверо ме-
кушояд.

С.Т.Ҷураева,
дотсенти кафедраи 

эндокринология
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ЭҲТИЁТ БОЯД КАРД?
Шароитҳои таҳсил  дар кафедраи 

тибби ҳарбӣ беҳтар мешаванд

Дар Маркази ташхи-
сию табобатии МДТ «ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино» 
бо мақсади пешгирии паҳн-
шавии сирояти коронавирус 
дар байни кормандон семи-
нар-машварат  дар мавзӯи 
«Коронавирус ва роҳҳои пеш-
гирии он» гузаронида шуд. 

Дар семинар қайд гардид, 
ки коронавирус  аз оилаи ви-
русҳоест, ки зиёда аз 30 намудро 
дар бар мегирад. Намудҳо ба 2 
субфамилия муттаҳид карда 
мешаванд. Онҳо метавонанд 
на танҳо ба одамон, балки ба 
ҳайвонот - гурба, саг, парран-
да, хук ва чорвои хонагӣ низ 
сироят кунанд.  

Як намуди нави вирус, 
2019-ncoV, моҳи декабри соли 
гузашта дар Чин дар Ухани 
музофоти Хубэй ошкор карда 
шуд. Сипас, коршиносон дар 
бораи паҳншавии пневмони-
яи пайдоиши номаълум гузо-
риш доданд. Олимони чинӣ 
тавонистанд, ки манбаи сиро-
ятро муайян кунанд. Шояд ин 
як бозори баҳрӣ дар Ухан буд.

Бо мақсади дарёфт кар-
дани вируси мувофиқе, ки ме-
тавонад муттаҳам шавад ва аз 
ҳайвон ба инсон гузарад, оли-
мони чинӣ сохти 2019-ncoV-ро 
омӯхтанд ва онро бо ҳама ко-
ронавирусҳои маъруф муқои-
са карданд. Геномҳои ду вирус 
танҳо дар як минтақа фарқ 
мекарданд. Роҳи дигари ин-
тиқоли вируси мутаассиршу-
да аз ҳайвон ба одам морҳои 
заҳролуд буда метавонанд, ки 
онро дар бозорҳои Чин пай-
до кардан мумкин аст. Дар 
ҳақиқат, дар кишварҳои Осиё 
морҳоро мехӯранд.

Ба гуфти олимон, ин на-
муди нави вирус хатарнок аст, 
зеро он боиси рушди босуръ-
ати пневмония мегардад. Як 
маротиба дар бадани инсон, 
вирус барои интиқоли ода-
мон мутобиқ карда шуда буд, 
бинобар ин хавфнок шуд.

Давраи инкубатсия  6-12 
рӯз давом мекунад. 

Зуҳуроти синдроми на-
фасӣ ҳангоми сирояти вируси 
коронавируси 2019-ncoV ме-
тавонад аз набудани пурраи 
нишонаҳо (асимптоматикӣ) 
то пневмонияи шадид бо но-
расоии нафас, ки метавонад 
ба марг оварда расонад, фарқ 
кунад.

 Дар бемор табларза, 

сулфа, кӯтоҳ будани нафас, 
дарди сандуқи сина, дарди 
сар, миолгия ва беморӣ бо-
иси нигаронӣ аст. Дар ин ҳо-
лат, пневмония на ҳама вақт 
метавонад ривоҷ ёбад. Дар 
баъзе ҳолатҳо, нишонаҳои 
гастроинтестиналӣ, аз ҷум-
ла дарунравӣ метавонанд ба 
амал оянд. Зуҳуроти вазнини 
ин беморӣ метавонанд ҳабси 
нафаскаширо дар бар гиранд, 
ки беморро ба дастгоҳи сунъ-
ии нафаскашӣ ва кӯмак ба 
шӯъбаи эҳёгарӣ талаб кунад. 
Дар заминаи ҷараёни шади-
ди беморӣ сирояти такрории 
сирояти fungal ва бактериявӣ 
имконпазир аст.

Ба назар чунин менамо-
яд, ки ин вирус барои шахсо-
ни дорои иммунитети заиф ва 
пиронсолон, инчунин бемо-
рони гирифтори бемориҳои 
ҳамроҳ, масалан, диабети 
қанд, бемориҳои музмини 
шуш ва ғайра хатарнок аст.

Қариб ҳама ҳодисаҳои 
сирояти вируси нав дар Чин 
ба қайд гирифта шуда бу-
данд, аммо ҳолатҳо дар дигар 
кишварҳо, аз ҷумла Тайланд, 
Ветнам, Сингапур, Ҷопон, Ма-
лайзия, Кореяи Ҷанубӣ, Тай-
ван, Непал, Фаронса, ИМА, 
Австралия, Париж, Италия, 
Индонезия, Ҳиндустон, Борд, 
Руссия, Қазоқистон ва Ӯзбеки-
стон ба қайд гирифта шуданд.

Усулҳои табобати коро-
навирус дар одамон

Ваксина. Дар айни замон 
ягон ваксина барои  намуди 
нави коронавирус вуҷуд на-
дорад. Маълум аст, ки олимо-
ни чинӣ ба таҳияи он шурӯъ 
кардаанд. Онҳо тавонистанд, 
ки вирусро ҷудо кунанд, дар 
айни замон барои интихоби 
штамп барои истеҳсоли вак-
сина корҳо идома доранд.

Барои эътимод бахши-
дани ҷомеаи мо: тақрибан 30 
доруе, ки имрӯз дастрасанд, 
табобат мегиранд ва бар зид-
ди ин вирус кор мекунанд. 
12 намуди онҳо, ки мо барои 
ВИЧ истифода менамоем. 
Ба монанди «Индинавир» ва  
«Саквинавир». Ин намуд до-
рувориро мо метавонем дар 
бемории коронавирус исти-
фода барем.

П.Қ.  Носирова,
табиби муолиҷавии МТТ

Кафедраи тибби ҳарбӣ яке аз 
кафедраҳои аввалини донишгоҳ 
буда, он 2 сентябри соли 1941 таҳти 
фармони №126-и  вазири мудофиаи 
Иттиҳоди шӯравӣ дар аввал ҳамчун 
кафедраи тиббӣ- санитарии ҳарбӣ 
таъсис ёфтааст. Аввалин хатмку-
нандагони донишгоҳ баъд аз хатм 
ба фронт равона гардида буданд. 
Табибон асосан дар беморхонаҳои 
ҳарбии ақибгоҳӣ, ки дар Тоҷикистон 
кушода шуда буданд ва нуқтаҳои тиб-
бии қисмҳои ҳарбӣ кор ва фаъолият 
менамуданд. 

Соли 1944 дар асоси фармоиши 
вазири мудофиаи Иттиҳоди Шуравӣ 
таҳти №87 аз 29 июли соли 1944  ба 
кафедраи тибби ҳарбӣ табдил дода 
шуд, ки то ҳол фаъолият менамояд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба масъалаи баланд бардоштани 
қобилияти мудофиавии давлат, му-
каммалгардонии системаи тайёрии 
ояндаи насли ҷавон ҳамчун муҳо-
физатгарони Ватан, дар онҳо бедор 
намудани сифатҳои баланди тарби-
явӣ-сиёсӣ, касбӣ-ҷангӣ ва равонӣ 
барои иҷрои карзи зарурии консти-
тутсионии шаҳрвандон барои мудо-
фиаи марзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
диққати ҷиддӣ медиҳад.

Мақсад аз тайёрии ҳарбии до-
нишҷӯён ин тайёр намудани онҳо ба-
рои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, садоқати онҳо ба Ватан, 
омодагии онҳо дар рӯҳияи баланди 
шуурноки ва маънавӣ, ахлоқи усту-
вор, нигаҳдорандаи сирри давлатӣ 
ва ҳарбӣ, дорои сифатҳои ғоявӣ-маъ-
навӣ, инчунин дорои дониш, заковат 
ва малакаҳои зарурӣ барои иҷрои 
бомуваффақияти вазифаҳои хизматӣ 
дар қисмҳои ҳарбӣ, муасиссаҳо, кор-
хонаю идораҳои ҳарбӣ мебошад.

Таҳсил дар кафедраи тибби ҳар-
бӣ тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти №344 аз 30.05 соли 
2017 бо забони давлатӣ (тоҷикӣ) ба 
роҳ монда шудааст. Баъд аз хатми 
донишгоҳ ба хатмкунандагон муво-
фиқи фармоиши вазири мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон рутбаи аввали-
ни ҳарбӣ «лейтенанти хурди хизмати 
тиббӣ»-и эҳтиёт дода мешавад. Дар 
ин давра барои Қувваҳои мусаллаҳи 
ҷумҳурӣ тақрибан 18000 нафар афса-
рони хадамоти тиббӣ омода гарди-
данд.

Кафедраи тибби ҳарбӣ тайёрии 
тибби ҳарбиро бо донишҷӯён аз кур-
си 2-юм то 6-ум ба роҳ монда, аз рӯи 
чор ихтисоси ҳарбӣ муттахассисонро 
омода менамояд:
- духтури умумиқӯшунӣ;
- духтур стоматолог;
- духтур гигиенист-эпидемиолог;
- фармасевт- провизор- дорусоз.  

Таҳсил дар кафедраи тибби 
ҳарбӣ барои шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад. Пеш аз 
таҳсил дар кафедраи тибби ҳарбӣ 
донишҷӯён дар курси 2-юм муоинаи 
ҳатмии тиббиро дар комиссариати 
ҳарбӣ мегузаранд ва бо фармоиши 
ректори донишгоҳ ба кафедра барои 
таҳсил ҷалб мегарданд.

Аз таҳсил дар кафедра озод ме-
бошанд:

- шаҳрвандони хориҷӣ;
- шахсоне, ки бо қарорҳои ко-

миссияҳои тиббӣ ғайри қобили хиз-
мат дониста шудаанд;

- шахсоне, ки то лаҳзаи хатми 
донишгоҳ ба сини соли ниҳои 27 со-
лагӣ марасанд (Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадориҳои 
умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ»);

- шахсоне, ки хизмати ҳарбиро 
дар ҚМ гузаштаанд бо тариқи ихти-
ёрӣ.

Кафедраи тибби ҳарбӣ аз чор 
давр иборат аст: даври тайёрии уму-
миҳарбӣ, даври ташкил ва тактикаи 
хадамоти тиб, даври токсикологияи 
ҳарбӣ ва муҳофизати тиббӣ ва сик-
ли таъминоти тиббӣ. Ҳамагӣ муфо-
фиқи барномаҳои тасдиқгардидаи 
тайёрии афсарони эҳтиётии хизмати 
тиббӣ 350 соати аудиторӣ иборат ме-
бошад, ки аз он 20-25% -ро тайёрии 
мустақилона бо роҳбарии омӯзгор 
ташкил менамояд.  

Даври тайёрии умумиҳарбӣ 
дар курси 2-юм гузаронида шуда 54 
соати таълимиро дар бар мегирад 
(ба истиснои духтарон). Дар ин давр 
мафҳумҳои асосии сиёсати давлат-
дорӣ доир ба хизмати ҳарбӣ, омо-
дабошӣ ва зиракию ҳушёрии ҳайати 
шахсии хадамоти тибро меомӯзонад. 
Ҳамзамон дар ин сикл дар бораи 
оинномаҳои ҳарбӣ, интизоми ҳарбӣ 
инчунин асосҳои муосири ҷанг, си-
лоҳу аслиҳа ва дарсҳои сафороӣ гуза-

ронида мешаванд. 
Даври ташкил ва тактикаи хада-

моти тиб 104 соати (барои духтарҳо 
66 соат) таълимиро дар бар гириф-
та, яке аз курсҳои асосӣ ҳисобида 
шуда, дар курси 3 гузаронида меша-
вад. Дар ин сикл мафҳумҳои тибби 
ҳарбӣ, вазифаҳои он, ташкили хада-
моти тибби қӯшунҳо, ёрии аввалин 
дар марҳилаҳои таҳлияи беморон, 
таъминоти тиббӣ, асосҳои ташкили 
чорабиниҳои санитарию гигиенӣ ва 
зиддиэпидемиявӣ, тарзу усулҳои ку-
шодани бунгоҳи тиббӣ ва госпитали 
саҳроиро дар саҳро меомӯзонад. 

Даври токсикологияи ҳарбӣ ва 
муҳофизати тиббӣ дар курси 4 гуза-
ронида шуда 56 соати таълимиро 
дар бар мегирад. Дар ин сикл дар 
бораи моддаҳои заҳролудкунандаи 
муосир, таъсири омилҳои зарар-
расони яроқҳои қатли ом, патало-
гия, клиника ва табобати беморони 
заҳролудшуда, воситаҳои тиббии 
муҳофизаткунанда, инчунин тарзу 
усули кушодани майдончаҳои кор-
карди махсус омӯзонида мешаванд. 

Сикли таъминоти тиббӣ дар 
курси 4 гузаронида шуда танҳо барои 
факултети фармасевтӣ пешбинӣ шу-
дааст, он дар худ мафҳумҳои асосии 
таъминоти тиббӣ, таҷҳизоти тиббӣ 
табелӣ, тарзу усулҳои нигоҳдорӣ, 
муҳофизат ва боркашонии доруворӣ 
ва тақсимоти онро барои хадамоти 
тибби қисмҳои ҳарбӣ меомӯзонад. 

Омӯзиши ҳарбии донишҷӯён 
дар кафедраҳои ҳамҳудуди дониш-
гоҳ низ ба роҳ монда шудааст, ба мо-
нанди: ҷароҳии ҳарбии саҳроӣ, тера-
пияи ҳарбии саҳроӣ, гигиенаи ҳарбӣ, 
эпидемиологияи ҳарбӣ ва стоматоло-
гияи ҳарбӣ.

Дар курсҳои 2, 3 ва 4 донишҷӯён 
санҷишҳо супорида ва дар курси 4 се-
сияи тобистона имтиҳони гузаришро 
аз фанни тайёрии ҳарбӣ бо тариқи 
тестӣ месупоранд.

Баъд аз супоридани 

имтиҳонҳои хатми давлатӣ дар курси 
6 бо донишҷӯписарон ҷамъомадҳои 
таълимии саҳроӣ гузаронида меша-
ванд. Ин ҷамъомадҳо дар муддати 
30 ш.р. гузаронида шуда 144 соати 
таълимиро дар бар мегирад. Баъд 
аз анҷоми ҷамъомадҳои таълимӣ 
хатмкунандагон имтиҳони хатмро 
оиди гирифтани рутбаи аввалини 
ҳарбӣ бо иштироки комиссия, ки аз 
тарафи Вазорати мудофиа таъин ме-
гардад, месупоранд.

Тавассуити дастгирии ректори 
донишгоҳ д.и.т. профессор Гулзода 
М.Қ. кафедраи тибби ҳарбӣ аз таъми-
ри капиталии замонавӣ бароварда 
шуда,  тамоми шароитҳо барои фаъ-
олияти дурусти кафедра роҳандозӣ 
карда шуданд. 

Кафедра дорои 10 синфхонаи 
барҳаво, 1 адад толори лексионӣ, 
1 адад озмоишгоҳ, ҳуҷраи қисми 
махфӣ, ҳуҷраи силоҳу аслиҳаи таъ-
лимӣ ва дорои 7 ҳуҷра барои омӯз-

горон, 1адад ҳуҷраи сардор ва 1 
адад ҳуҷраи қисми таълим мебо-
шад. Роҳравҳо бо овезаҳои замонавӣ 
муҷаҳаз гардида, синфхонаҳои таъ-
лимӣ бо мизу курсиҳо нав, доскаҳои 
бо маркер навишташаванда ва таҷҳи-
зотоҳои таълимӣ таъмин гаштаанд.

Айни замон ҳайати асосии афса-
рон-омӯзгорони кафедра хатмкунан-
дагони донишгоҳи тиббӣ мебошанд, 
ки саҳми арзандаи худро барои омо-
да намудани афсарони эҳтиёти хада-
моти тиббӣ гузошта истодаанд.

Кафедраи тибби ҳарбӣ айни 
замон яке аз кафедраҳои беҳтарин 
ва замонавӣ дар байни дигар кафе-
драҳои ҳарбии мактабҳои олии мам-
лакат ба ҳисоб меравад ва тамоми 
дастурҳои методӣ, китобҳои дарсӣ 
дар кафедра омодагардида дар мат-
бааи донишгоҳ нашр мегардад, ки 
мавриди истифодаи донишҷӯёни до-
нишгоҳ қарор доранд.

Ҳамасола афсар-омӯзгорони 
кафедраи тибби ҳарбӣ, собиқадоро-
ни меҳнат ва ҷанговарони интернат-
сионалист дар рӯзи ҷашни «Артиши 
Миллӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷониби роҳбарияти донишгоҳ бо 
мукофоту ифтихорномаҳо қадрдонӣ 
карда мешаванд.

Бо дастгирии ректори дониш-
гоҳ д.и.т., профессор Гулзода М.Қ. 
дар доираи нақша-чорабиниҳо ба-
рои кушодани майдончаи сафороӣ 
ҷиҳати гузаронидани машғулиятҳои 
амалии ҳарбӣ корҳои таъмирӣ рафта 
истодааст, ки дар арафаи ҷашнгирии 
30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди исти-
фода қарор дода мешавад.   

З.И. Баратов, полковник– сардори 
кафедраи тибби ҳарбӣ,

М.Н.Расулов, подполковник – 
сардори сикли ташкил ва тактикаи 

хизмати тиббии кафедраи
 тибби ҳарбӣ



№ 7-8 (2093-2094) 24 апрели соли 20208

Н О В О С Т И     М Е Д И Ц И Н Ы
Генетики узнали, как восстановить тело 

после сердечного приступа
Кембриджский университет 

сделал открытие: ген, отвечающий 
за развитие рака, одновременно 
способен запускать регенерацию 
клеток сердца. Как передает РИА 
«Новости», в центре внимания 
оказался ген Myc. Известно, что 
механизм деления клеток контро-
лируется в теле. Если он выходит 
из-под контроля, развивается рак. 
И здесь активную роль играет ген 
Myc.

Ученые решили использо-
вать данную функцию, сделав ген 
гиперактивным в печени и легких 
мышей. Как и ожидалось, клетки 
органов начали размножаться с 
огромной скоростью и число их 
резко возросло всего за несколько 
дней. Тогда специалисты попыта-
лись воспроизвести это в сердце. 
Но, хотя в сердце Myc и продуци-
ровал фактор транскрипции - бе-

лок, необходимый для размножения клеток, клетки ор-
гана не начали реплицироваться, потому что белок не 
мог активировать экспрессию генов должным образом.

Оказалось, активность Myc в сердце зависит от 
уровня другого белка - Cyclin T1. Его выработка обу-
словлена деятельностью гена Ccnt1. Соответственно, 
когда ученые добавили Cyclin T1 в клетки с гиперак-
тивным Myc, те начали размножаться. Это, по мнению 
ученых, позволит сердцу восстановиться после сердеч-
ного приступа за счет увеличения числа работающих 
клеток.

Педиатры узнали, как предотвратить 
заражение крови у новорожденных

Университет Вашингтона и 
Клиника Майо, передает Xinhua, 
установили на примере новоро-
жденных мышат: эпидермальный 
фактор роста в грудном молоке ак-
тивирует рецепторы в клетках ки-
шечника, которые не дают опасным 
бактериям мигрировать в кровоток, 
вызывая сепсис. Был проведен экс-
перимент - мышатам вводили бак-
терии Escherichia coli. При этом мы-
шат кормили грудным молоком, со-
держащим разную концентрацию 
эпидермального фактора роста.

В итоге бактериальный сепсис 
развивался у животных, получав-
ших молоко с низкой концентраци-
ей соединения. По мнению специ-
алистов, детское питание и молоко 
с высокой концентрацией эпидер-
мального фактора роста могут спа-
сти недоношенных детей. В отличие 
от антибиотиков, убивающих все 

бактерии без разбора, грудное молоко способствует 
формированию внутренней защиты, сдерживающей 
именно вредные бактерии.

Оно не может справиться, если инфекция уже раз-
вилась, но в качестве превентивной терапии грудное 
молоко прекрасно справится. Известно: так называ-
емый поздний сепсис может развиться в промежуток 
с 72 часов после родов до 60 дней после появления на 
свет. И он стоит за 26% детских смертей среди недоно-
шенных.

Микрофлора кишечника поможет в 
диагностике заболеваний

Ученые из Института био-
энергетики и технологии био-
процессов Циндао при Акаде-
мии наук Китая и Центра инно-
ваций в области микробиома в 
Калифорнийском университете 
в Сан-Диего разработали новую 
стратегию выявления заболева-
ний, опираясь на данные о ми-
крофлоре. По мнению специа-
листов, это не только надежный 

метод диагностики, но и максимально быстрый, пишет Xinhua.
Идея в том, чтобы сравнивать состав микрофлоры пациента по показателям 

здоровья (степень соотношения вредных и полезных бактерий, зафиксированная в 
базе данных и привязанная к конкретным недугам).

Более 3000 тестов микрофлоры кишечника показали: метод позволяет выявить 
множество заболеваний кишечника с точностью более 80%. Причем, на диагности-
ку уходит не более половины секунды. В созданной референсной базе данных на-
считывается свыше 230000 образцов экосистем кишечника, кожи, ротовой полости, 
среды в домах, океанах и почве.

Если у человека в детстве было ожирение, 
это повысит у него риск ранней смерти

Как отмечает РИА «Ново-
сти», этот вывод сделали ученые 
из Каролинского института. 
Они ссылаются на результаты 
эксперимента, в котором приня-
ли участие примерно 7000 чело-
век в возрасте 3-17 лет, имевшие 
ожирение, и 34000 человек того 
же возраста, но без проблем с 
весом.

Оказалось, за 3,5 года на-

блюдений в первой группе показатель смертность составила 0,55%, а во второй - 0,19%. 
При этом средний возраст на момент наступления смерти составил 22 года. В отчете 
специалистов говорится: «Дети с ожирением имеют значительно более высокий риск 
преждевременной смерти уже в молодом возрасте.

Также было установлено, что дети с избыточной массой тела чаще страдают от 
тревоги и депрессии. Для родителей критически важно следить за Индексом массы 
тела детей. В том случае, если вес ребенка выходит за рамки нормы, следует незамед-
лительно обращаться к врачу для коррекции питания, образа жизни или выявления 
заболеваний, влияющих на обмен веществ».

Штаты проводят активные испытания 
экспериментальной вакцины против коронавируса

В США проходит второй этап 
испытаний безопасности новой 
вакцины против коронавируса, пи-
шет The Daily Mail. Речь идет о вак-
цине, требующей подкожного вве-
дения, а не внутримышечного, как 
обычно. По словам доктора Джона 
Ирвина из Центра фармацевтиче-
ских исследований, многие мечта-
ют попасть в испытание вакцины, 
и это самый важный эксперимент 
из всех, что проводился.

Разработчик вакцины - Inovio 
Pharmaceuticals. Спонсирует иссле-
дование Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс. Даже если испытания сей-
час проведут успешно, пройдет не 
менее года, прежде чем будет осу-
ществлена массовая вакцинация. 
В рамках испытаний каждый до-
броволец получит две дозы экспе-
риментальной вакцины с кодовым 
названием INO-4800 с интервалом 
в четыре недели.

Известно, что исследователи Inovio поместили 
часть генетического кода вируса в кусок синтетической 
ДНК. Вводимые элементы заставляют клетки человека 
производить безвредные копии вируса, а иммунитет 
вырабатывает против него антитела, которые помогут 
в случае реальной инфекции. Ученые признают: чтобы 
обеспечить работу системы (синтетическая ДНК имеет 
большой размер и с трудом проникает в клетки челове-
ка), после инъекции требуется подержать над местом 
укола специальное устройство. Оно выдаст небольшой 
электрический разряд, что гарантирует проникновение 
синтетической ДНК в клетки.

Исследователи узнали много нового о 
депрессивном расстройстве

Депрессия - одно из самых 
распространенных психиче-
ских отклонений. При этом 
только 40% пациентов реаги-
руют на антидепрессанты сра-
зу, пишет Medical Express. Уни-
верситет Макгилла и Универ-
ситетский институт психиче-
ского здоровья Дугласа проли-
ли свет на развитие депрессии 
и нашли маркер, говорящий об 
эффективности терапии. Ока-
залось, белок GPR56 важен для 
развития депрессии и стоит за 
положительным эффектом ан-
тидепрессантов.

Было проведено исследо-
вание изменений активности 
генов в крови у более 400 паци-
ентов, которых лечили антиде-
прессантами. Результаты ясно 
показали, что имели место зна-

чительные изменения в уровнях GPR56 у пациен-
тов, которые положительно реагировали на анти-
депрессанты, но не у пациентов, не отвечающих 
на лечение, или пациентов, получавших плацебо.

При этом GPR56 был также связан с биологи-
ческими изменениями в центральной нервной си-
стеме, показали эксперименты с мышами и анализ 
тканей мозга человека. По словам ученых, самые 
значительные изменения в уровне GPR56 наблю-
дались в префронтальной коре, важной для регу-
ляции эмоций и для процесса познания.
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ЗИНДАВУ ҶОВИД МОНД…

Агар ӯ дар қайди ҳаёт 
мебуд, имсол аз баҳо-
ри 57-умини умри хеш 

гулҳои тару тоза мечид. Бале, 
устоди шодравони мо собиқ 
мудири кафедраи асабшиносӣ 
ва асосҳои ирсияти тиббии 
МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино», Ходими шоистаи 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Аълочии маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Аълочии тан-
дурустии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, доктори илмҳои тиб, 
профессор Рахматулло Ази-
зович Раҳмонов маҳз дар 
ин фасли зебо ба дунё ома-
да буд ва баҳорро бениҳоят 
дӯст медошт. Вале афсӯс, 
ки умр вафо накард ва дар 
айни камолот риштаи умри 
ин шахсияти варзида, устоди 
ҳалиму меҳрубон ва олими 
закию соҳибунвон ба таври 
ногаҳонӣ канда шуд. 

Р.А. Раҳмонов соли 1963 
дар шаҳри Кӯлоби вилояти 
Хатлон ба дунё омада буд. 
Соли 1980 мактаби миёнаро 
бо муваффакият хатм наму-
да ба Донишкадаи давла-
тии тиббии ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино дохил шуда, соли 
1986 факултети муолиҷавии 
Донишкадаи мазкурро бому-
ваффақият хатм менамояд. 
Соли 1986 -1987 ба ҳайси 
духтури интерн дар кафе-
драи асабшиносӣ ва асо-
сҳои ирсияти тиббии ДДТТ 
ба номи Абӯали ибни Сино 
фаъолият намудааст. Солҳои 
1991-1995 ба ҳайси аспиран-
ти ғоибонаи Пажӯҳишгоҳи 
илмӣ-тадқиқотии генети-
каи тиббии Маркази илмии 
шаҳри Томски АИТ ФР таҳ-
сили илм намудааст. Соли 
1996 рисола барои дарёф-
ти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои тибро, дар мавзӯи 
«Таҳлили клиникӣ–генетикӣ 
ва молекулярии мушакбеҳо-
лии қозиби Дюшен дар Тоҷи-
кистон»  ва соли 2004 рисо-
ла барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори илмҳои ти-
бро дар мавзӯи  «Бемориҳои 
ирсии силсилаи асаб дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон»- ро 
ҳимоя кардааст. 

Дар муддати фаъолияти 
кориаш устод Р.А. Раҳмо-
нов дар сохторҳои маъму-
риву ҷамъиятӣ вазифаҳои 

гуногунро ба ӯҳда дошт ва 
софдилона ба давлату мил-
лат хизмат менамуд: солҳои 
1993 – 2003 сардори бахши 
робитаҳои берунии иқти-
содии Вазорати тандуру-
стии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
солҳои 1996 – 1998 масъули 
робита бо Ташкилоти Уму-
миҷаҳонии Тандурустӣ, баъ-
дан координатори ТУТ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; соли 
2003 ба таври гузариш ба 
ҳайси мудири шӯъбаи аса-
би калонсолони ММТ ҶТ ва 
ҳамзамон ҳамчун ҳамкор 
ассистенти кафедраи асаб-
шиносӣ ва асосҳои ирсияти 
тиббӣ таъин гардид; соли 
2007 ба ҳайси  мудири ка-
федраи асабшиносӣ ва асо-
сҳои ирсияти тиббии ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
интихоб гардид. Ҳамзамон 
профессор Раҳмонов Р.А. 
узви ҳайати таҳририяи як-
чанд маҷаллаҳои ватаниву 
хориҷӣ буд. Соли 2010 муо-
вини раиси комиссияи про-
блемавии байникафедравии 
аз рӯи «Бемориҳои дарунӣ»; 
соли 2010 аъзои ҳақиқии 
бахши Академияи илмҳои 
байналмилалии мактаби олӣ  
дар Тоҷикистон; соли 2011 
аъзои ҳақиқии Академияи 
илмҳои байналмилалии мак-
таби олӣ; соли 2016 Ноиб 
– президенти Академияи ил-
мҳои тибби ВТ ва ҲИА ҶТ ин-
тихоб гардида буд.

Рахмонов Р.А. муаллифи 
219 мақолаҳои илмӣ, 7 мо-
нография ва дастурамал, 16 
маводҳои таълимӣ буда, бо 
мукофотҳои зиёди  давлатӣ 
ва соҳавӣ сарфароз гардо-
нида шуд.  Роҳбари илмии 2 
лоиҳа дар риштаи асабши-
носӣ буданд. Аз соли 2003 – 
аз рӯи ихтисоси асабшиносӣ 
ба донишҷӯён, интернаҳо 
ва ординаторони клиникии 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино сабақ меомӯзонд. Аз 
соли 2006 – ҳамчун профес-
сор дар кафедраи асабши-
носӣ ва асосҳои ирсияти тиб-
бии ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино ба донишҷӯён, 
интернаҳо, ординаторони 
клиникӣ, курсантҳои кур-
сҳои такмили ихтисос ва 
аспирантон маърӯзаҳои пур-
муҳтаво баррасӣ намуда, 

сабақ меомӯхт. Дар 15 соли 
охир зиёда аз 70 маърӯзаҳои 
илмӣ дар форумҳои сатҳи 
баланди асабшиносӣ, аз он 
ҷумла 20 маърӯза дар кон-
ференсияҳои байналмилалӣ 
пешниҳод намудааст. Таҳти 
роҳбарии Р.А. Раҳмонов  5 
рисолаи номзадӣ ҳимоя 
гардидааст. Бо ташаббуси 
шодравон Раҳматулло Ази-
зович Ҷамъияти асабшино-
сони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Нейрон» ташкил карда 
шуд, ки тамоми асабшино-
сони чумҳуриро сарҷамъ 
намуданд. Дар ин самт кон-
фронсу анчуманҳои илмӣ-а-
малӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва 
байналмиллалӣ ташкил кар-
да шуд, ки  дар он олимони 
хориҷӣ ширкат варзидаанд. 
Риштаи асабшиносии Тоҷи-
кистон маҳз бо сарварии ин 
шахси бузург дар даврони 
соҳибистиқлолӣ ташаккул 
ёфт ва пурққуват гардид. Бо 
ташаббуси профессор Р.А. 
Раҳмонов дар кафедраи аса-
бшиносӣ ва асосҳои ирсия-
ти тиббӣ китобхонаи асаб-
шиносӣ ба номи профессор 
А.М. Пӯлодов, ки филиали 
китобхонаи МДТ «ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино» 
мебошад, ифтитоҳ гардид. 
Моҳи майи соли 2018 наху-
стин Анҷумани асабшиносо-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
ташаббус ва сайъу талошҳои 
устоди кордони асабшино-
сон Раҳмонов Р.А. баргузор 
гардид, ки дар он олимони 
асабшинос аз давлатҳои гу-
ногуни хориҷӣ ширкат вар-
зиданд. Ин иқдоми пешги-
рифтаи устод илми тибби 
тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ 
муаррифӣ намуд. Дар даво-
ми фаъолияти меҳнатиаш аз 
устод Раҳматулло Азизович 
хазинаи оламшумули илмӣ 
боқӣ мондааст, ки барои 
олимон ва табибон ҳамчун 
роҳнамо дар ҷодаи илм шу-
морида мешаванд. Афсӯс, 
ки 11 июли соли 2018 дар 
синни 55 солагӣ риштаи ха-
ёти устоди азизу гиромии мо 
Рахмонов Р.А. нобаҳангом 
канда шуд. Барои поси хоти-
ри устоди варзида  мо ҷаво-
нон имрӯз кори оғознамудаи 
профессор Р.А.Раҳмоновро 
бомуваффақият  идома дода, 
дар лаҳзаҳои мушкил ба осо-
ри пурбаҳои ӯ рӯ меорем ва 
гаштаю баргашта мегӯем:
Зиндаву ҷовид монд, ҳар

 ки накӯном зист, 
К-аз ақибаш зикри хайр

 зинда кунад номро 

М.Т. Ғаниева,
мудири кафедраи 

асабшиносӣ
ва асосҳои ирсияти 

тиббӣ, н.и.т.

Тавсияҳои вирусолог 
Ҷеймс Робб

Вирусологи амрикоӣ, док-
тор Ҷеймс Робб, дар мактуби 
худ ба аҳли оила ва наздико-
наш маслиҳатҳои муфидеро 
дарҷ намудааст, ки барои пеш-
гирӣ намудани коронавирус 
нақши муҳим мебозанд. 

Ҷеймс Робб – муҳаққиқи 
соҳаи намунаҳои биологӣ, до-
рои таҷрибаи кории беш аз 
50-сола дар соҳаи паталоги-
яи молекулярӣ, вирусология 
ва генетика маҳсуб меёбад. 
Номбурда дар Донишгоҳи са-
ратоншиносии ИМА ва шуъбаи 
ташхисҳои биологӣ ба ҳайси 
машваратчӣ фаъолият мена-
мояд.

Инак, чораҳои пешгирӣ аз 
коронавирус дар баробари пӯ-
шидани ниқоб ва дастпӯшак, ки 
дар давраи хурӯҷи зуком амали 
ҳатмӣ аст, аз тавсияҳои Ҷеймс 
Робб пешкаши шумо мегардад.
1. Ба ҳеҷ ваҷҳ бо даст салом 

накунед! Салому алейкро 
бо ҷунбонидани сар, хам 
кардани калла ва ишораи 

даст ба анҷом расонед.
2. Барои фаъол намудани 

равшании барқ ё тугмаи 
лифт танҳо мушти худро 
ба кор баред. Ронандагоне, 
ки ба нуқтаҳои фурӯши сӯ-
зишворӣ мераванд, бо худ 
сачоқчаҳои коғазӣ ё дастпӯ-
шаки яккарата гирифтана-
шон лозим аст.

3. Дарҳоро бо мушти гиреҳ-
шуда ё рони худ боз намо-
ед, дастаи дарро бо даст 
нақапед. Хусусан дарҳои 
ҳоҷатхона ва дарҳои ҷойҳои 
ҷамъиятӣ дар назар  дошта 
мешавад.

4. Дар мағозаҳо аз салфет-
каҳои тамизкунанда исти-
фода бурда, ҳамзамон ба 
ҳар чизе, ки дар берун ва 
дохили мағоза даст мерасо-
нед, сараввал бо салфетка 
пок намоед.

5. Ҳар дафъае, ки аз ҷойҳои 
серодам ба хона бармегар-
дед, дастони худро бо собун 
муддати 10–20 сония шуста 
ё бо истифода аз маҳлули 
тамизкунандаи спиртӣ, ки 
дорои беш аз 60 спирт бо-
шад, пок намоед.

6. Як шишача маҳлули тамиз-
кунанда бояд дар даромад-
гоҳи ҳар як хона гузошта 
шавад. Ҳамзамон, онро дар 
мошин ва бо худ гардонидан 
лозим аст, дар сурати имкон 
надоштани дастшӯӣ аз он 
истифода бояд бурд.

7. Ҳангоми сулфа ва атса-
занӣ бо салфеткаи якка-

рата даҳони худро қапида, 
дарҳол онро партоед. 

Донистан зарур аст!
Коронавирус ҳангоми атсаза-
ниву сулфа бо оби зиёди даҳон 
паҳн мегардад. Ин маънои онро 
дорад, ки он дар ҳаво намепа-
рад ва ба одамон сироят карда 
наметавонад. Вале ҳангоми 
расидан ба ҳама гуна  ашёву 
рӯйи чизҳо қатраҳои вирус паҳн 
шуда, то як ҳафта зинда мемо-
над. Аз ин лиҳоз, ҳамаи он чизе, 
ки нафари сироятёфтаро иҳота 
менамояд, сироятангез аст.
Дар сурате ки шахси сиро-
ятёфта бевосита ба рӯи шахси 
солим атса ё сулфа занад, ин 
сулфа сироятангез буда наме-
тавонад.
Омодагӣ ба пандемия бояд чӣ 
гуна бошад?
1. Барои мағоза равӣ ё дигар 

ҷойҳои даркорӣ дастпӯ-
шакҳои яккаратаи латексӣ 
харидорӣ намоед.

2. Ниқобҳои яккаратаи ҷар-
роҳӣ харидорӣ намуда, ис-

тифода баред, то ки бо даст 
даҳону бинии худро нақа-
пед. (Мо дар як рӯз 90 маро-
тиба даҳону бинии худро бо 
даст меқапем!) 

3. Воситаҳои тамизшударо ба-
рои дастон ва дастпӯшакҳои 
латексӣ захира намоед. 
Маҳлулҳои тамизшуда ба-
рои дастон бояд дар асоси 
спирт буда, беш аз 60 % 
спирт дошта бошанд, то ки 
самарабахш бошанд.

4. Дорувории синкро захира 
намоед. Тавре исбот гарди-
дааст, синк паҳншавии ко-
ронавирус ва вирусҳои зиё-
ди дигарро низ дар гулӯ ва 
болои ҳалқ маҳв менамояд. 
Доруи синкро баробари пай-
до шудани аввалин нишо-
наҳои зуком дар як рӯз чанд 
маротиба истифода баред. 
Беҳтараш доруи мазкурро 
ба қисмати қафои гулӯ ё бо-
лои ҳалқ гузошта, макидан 
лозим аст.

Ба ақидаи вирусологи 
амрикоӣ, пештар одамон бо ви-
руси мазкур мубтало нагашта 
буданд ва масунияти бадани 
мо ба он тобовар нест. Айни 
замон барои рафъ намудани 
ин навъи вирус кӯшиши зиёд ба 
харҷ дода истодаанд, вале ба-
рои пешгирӣ ва табобат ҳатман 
аз маслиҳатҳои боло истифода 
бурдан лозим аст.

Таҳияи М.У. Юлдошева, 
устоди кафедраи 
эндокринология

Поси хотир

Оиди роҳҳои наҷот аз коронавирус



№ 7-8 (2093-2094) 24 апрели соли 202010
ХОСИЯТҲОИ ЗИДДИПАРАЗИТИИ БАЪЗЕ НАМУДҲОИ   РАСТАНИҲО

Ҳамаи растаниҳои шифо-
бахш дар таркиби худ  унсурҳои 
махсус доранд ва дорои хосиятҳои 
фоиданоки ба худ хос мебошанд. 
Гиёҳҳои зидди муфтхӯрон меха-
низмҳои таъсири гуногун дошта, 
хосиятҳои шифобахшии онҳо аз 
бисёр ҷиҳат аз рӯи  таъмашон  му-
айян карда мешавад.

Таъми талхи гиёҳҳои зидди-
паразитӣ  ба нест кардани муфт-
хӯрон дар роҳи меъдаю-рӯдаҳо 
оварда мерасонад. Ба таъсири 
таъми талх онҳо ба ҷустуҷӯи ҷои 
зисти беҳтар организми одамро 
тарк мекунанд. Инчунин, фалаҷ-
шавии фардҳои болиғи паразитҳо-
ро  ба вуҷуд оварда, боиси осонтар 
ба берун баромадани онҳо меша-
вад. 

Ба ин хотир, хосиятҳои зидди-
паразитии баъзе намудҳои раста-
ниҳои шифобахшро, ки дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон мерӯянд, пешкаши 
хонанда мегардонем.

Тухми каду  ҳам дар тибби 
халқӣ ва ҳам дар  тибби расмӣ  ба 
сифати доруи зидигелминтӣ истифо-
да  бурда мешавад. Тухмиҳои  пух-
тарасидаи тозакардашудаи  кадуҳои 
оддӣ (Cucur bitarerero L.) ва кадуи ка-
лон (Cucur bitamaxima Duch.) то андо-
зае бар зидди тасмакирмҳои гуногун 
(гов, хук, пакана, тасмакирми паҳн 
ва ғайра) таъсирбахш мебошанд. 
Онҳо аз рӯи фаъолияти худ  нисбат 
ба доруҳои муосири синтетикӣ паст-
таранд, аммо таъсири заҳролудӣ 
надоранд ва таъсири манфии ило-
вагиро намеоранд. Онҳоро алахусус 
ҳангоми бо таҳаммулпазирии бад ба 
дигар доруҳои зидигелминтӣ тавсия 
медиҳанд.  

Явшон (тахач) - дорои гликози-
дҳои талхи абсинтин, анабситин, фла-
вонидҳо, равғани эфирӣ, ки дар тар-
кибашон терпеноидҳо, финтоцидҳо, 
алкалоидҳо, капиллин, витаминҳо, 
кислотаҳои органикӣ, моддаҳои да-
ббоғӣ доранд,  мебошад. Талхии яв-
шон ба таври рефлекторӣ функсияи 
ғадудҳои системаи меъдаю рӯдаҳоро 
стимулятсия карда, ҷудошавии талха-
ро зиёд мекунад ва ҳазмшавиро ба 
таври назаррас беҳтар менамояд.

Барзиёд ҷудошавии талха 
ҳангоми  опистархоз муҳим аст. 
Равғанҳои эфирии явшон таъсири 
бактерисидӣ доранд. Як қатор мод-
даҳои табиӣ ва синтетикӣ таъсири 
зидигелминтӣ доранд. Дар муддати 
тӯлонӣ, маҳсулоти аз растанӣ ҳосил-
шуда ҳамчун доруи зиддигелминтӣ 
истифода бурда мешуданд. 

Маводҳои зиддигеминтиро аз 
рӯи таъсири бартаридоштаашон ба 
синфҳои гуногуни гелминтҳо (зид-
ди нематодҳо, зиди сестодҳ, зидди 
трематидҳо) ба гурӯҳҳо тақсим меку-
нанд. Бо вуҷуди ин, бояд дар назар 
дошт, ки баъзе маводҳо бар зидди 
гелминтҳои гурӯҳҳои гуногун ҳамза-
мон самаранок мебошанд. Инчунин, 
гурӯҳи махсуси маводҳоро, ки барои 
гелминтозҳои берун аз рудагӣ  исти-
фода мешаванд, низ ҷудо мекунанд.

Райҳон. Хусусиятҳои зидди-
паразитӣ дорад. Ҳангоми пухтупаз, 
истифода бурдани хокаи алафи хушк 
хеле қулай аст.

Зирк.  Ҳамаи қисмҳои растанӣ 
дорои таъсири зиддипаразитӣ ме-
бошанд. Аксар вақт решаро исти-
фода мебаранд. Зиркҳои хушк ва 
хокашуда ба газакҳо, хурокҳои якум 
ва дуюм метавон илова кард. Барои 
муфтхӯрони ҷигар таъсири марговар 
дорад. Қобилияти полоишии ҷигар-
ро беҳтар мекунад, ба тағзияшавии 
чарбҳо, пок кардани хун мусоидат 
мекунад.

Қаламфури гардан (қалам-
фурак). Дорои спектри таъсироти 

васеи зиддипаразитӣ аст -  лӯнда-
кирмҳо, тасмакирмҳо ва кирмҳои 
паҳн, соддатаринҳо, замбурӯғҳо ва 
баъзе намуди вирусҳоро метавонад 
нобуд кунад. Таъсири зиддипарази-
тии қаламфурак дар плазма, майнаи 
сар, системаи асаб ва репродуктивӣ 
зоҳир мешавад. Истифодаи қалам-
фурак барои фарингит, гайморит, 
ларингит, дарди дандон ва  инчунин, 
барои аз паразитҳо халос шудани 
организм кумак расонида, таъсири 
шифобахш дорад. Қаламфурак аслан 
шуш, меъда ва лимфаро безарар ме-
гардонанд.

Анор. Ҳатто пас аз коркарди  
гармӣ, шарбати анор, ки тавассути 
фишордиҳии хунук ба даст оварда 
шудааст, трихомонадҳо, бактерияҳо, 
паразитҳо, замбурӯғҳо - пенитсилли-
умҳо ва кандидҳоро мекушад. Анор 
бар зидди паразитҳо дар тамоми 
узвҳо ва системаҳои бадани инсон 
таъсир  мерасонад. Аз пӯсти анор 
қиём, обпаз,  хока ва аз тухми анор 

равған тайёр карда мешавад. Маҳсу-
лоти анор тайёркардашуда  бо дор-
чин ва райҳон якҷоя кардан осон аст.

Росан (чокула). Решаи растанӣ 
ва гулҳои онро истифода мебаранд. 
Таъсири зидипаразитии он дар систе-
маи нафаскашӣ, ҳозима, асаб, дигар 
узвҳо ба ғайр аз системаи репродук-
тивии мардона зоҳир мешавад. Ро-
сан хун ва шушҳоро аз паразитҳо тоза 
мекунад, детоксикатсия ва барқа-
роркунии бофтаи шушро стимулят-
сия мекунад.  

Кокутӣ. Қисми рӯизамини 
растанӣ, ки дар вақти гул кардан 
ҷамъоварӣ карда мешавад, дар 
обпазҳо ва ҳамчун чойи нӯшокӣ ис-
тифода бурда мешавад. Кокутӣ  ба 
бактерияҳо ва соддатаринҳо таъсири 
зиддипаразитӣ мерасонад.

Чойкаҳак. Дар аксар вақт ҳам-
чун  чойи нӯшокӣ  бо кокутӣ якҷоя ис-
тифода бурда мешавад. Хусусиятҳои 
зиддипаразитии чойкаҳак асосан 
дар узвҳои мубодилаи газ ва систе-
маи нафаскашӣ зоҳир мешаванд.

Қулфинай. Баргҳои растанӣ ис-
тифода карда мешаванд. Як доруи 
пуриқтидор бар зидди паразитҳои 
системаи урогениталӣ мебошад.    

Занҷабил (гармдору).  Решаи 
ин растани истифода мешавад. Бо 
доираи васеи таъсироти зиддипа-
разитӣ ба гелминтҳо, вирусҳо ва 
занбӯруғҳо маълум аст. Он ба параз-
итҳои рӯдаву узвҳои  нафаскашӣ таъ-
сири марговар дорад.

Гашнич.  Кабудӣ ва тухмии он 
дар ҳама ҷо истифода мешаванд. До-
ираи васеи хосиятҳои зиддипаразитӣ 
дорад.

Газна. Онро аз аввали баҳор то 
охири моҳи май ҷамъоварӣ кардан 
мумкин аст. Хусусиятҳои зиддипараз-
итии газнаҳо хеле васеъ аст.

Кунҷид. Тухми он равған до-
рад, ки ба паразитҳои пӯст ва зери 
пӯст таъсири самарабахш мерасо-
над. Тухми кунҷитро дар ғизо бо 
зуҳуроти хосиятҳои зиддипаразитии 
доираи васеи таъсираш - дар систе-
маҳои нафаскашӣ, ҳозима ва систе-
маи урогениталӣ (дар занон) истифо-
да мебаранд. Таъсири пурзӯртарин 
бар зидди паразитҳо тухми кунҷиди 
сиёҳ дорад.

Юнучқа. Алафашро истифода 
мебаранд. Аз растаниҳои ҷавон  га-
закҳо тайёр кардан мумкин аст дод. 
Барои истифода дар давоми сол,  
алафи хушк ва хокаи он тайёр карда 
истифода бурдан мумкин аст. Онро 
ҳамчун маҳсулоти зиддивирусӣ ис-
тифода бурдан мумкин аст. Юнучқа 
таъсири диуретикӣ ва зиддитаблар-
завӣ дорад, паразитҳоро дар ҷои ку-
шодаи ҷароҳатҳо мекушад. Онро дар 
ҷамъи якҷояи гиёҳҳои қоқу, газна, 
ҷаъфарӣ, чилбуғум  истифода меку-
нанд. Таъми ширин дорад. Воягузорӣ 

аз рӯи таъм.
Тамашк (Малина).  Буттамева 

ва баргҳо истифода бурда меша-
ванд. Баргҳои ҷавони тамашк хеле 
нозук ҳастанд ва онҳоро дар  ғизо 
истифода бурдан мумкин аст. Баргҳо 
ва буттамеваи тамашк ба паразитҳо 
дар системаҳои хунгард, ҳозима ва 
репродуктивӣ таъсири зиддипараз-
итӣ доранд. Буттамеваҳои бо шакар 
тайёркардашуда хусусияти зиддипа-
разитии худро гум мекунад. Таъми 
ширини часпак дорад. Воягузорӣ аз 
рӯи таъм.

Қаламфури сурхи тез. Мева 
истифода мешавад, амрикоиҳои ло-
тинӣ онро «меваи офтоб» меноманд. 
Таъсири қавии зиддипаразитарии 
қаламфури сурхи тез  кайҳо боз маъ-
лум аст. Он паразитҳоро аз узвҳои 
ҳозима, системаи нафаскашӣ хориҷ 
мекунад, онҳоро дар хун мекушад. 
Тақрибан ҳамаи паразитҳое, ки дар 
ин системаҳои номбаршуда зиндагӣ 
мекунанд, аз вирусҳо то тасмакир-
мҳои калон ва инчунин занбӯруғҳо, 
ба ҳамлаҳои қаламфури сурх тобовар 
нестанд. Он токсинҳоро дар рӯдаи 
ғафс  месӯзонад. Аз  қаламфури сурх  
қиём ва хокаҳо тайёр карда меша-
ванд. Таъмаш тунд аст, гармкунанда. 
Вояаш 100-200 мг барои як табақ 
хӯрок.

Қаламфури сиёҳи хушбӯй. 
Меваҳои он ҳамчун ҳанут истифода 
мешаванд. Равғанҳои эфирии қалам-
фури дар узвҳои ҳозима, нафаскашӣ 
ва хунгард таъсири зиддипаразитӣ 
зоҳир мекунанд. Таъсири зиддиге-
минтии қаламфури сиёҳ  дар адаби-
ётҳои Ҳиндустон якчанд ҳазор сол 
пеш тасвир шудааст. Аз қаламфури 
сиёҳ қиёмҳо, хокаҳо (100-500 мг ба-
рои як ҳиссаи хӯрок), равғани эфирӣ 
омода карда мешаванд. Қаламфу-

ри сиёҳ яке аз маҳсулоти пурқувва-
тест, ки кирмҳо ва занбӯруғҳоро дар 
рӯдаҳо нест мекунад. Қиёми равғани 
қаламфури сиёҳ мумкин аст ба бинӣ 
барои беҳтар кардани луобпардаи 
бинӣ ва мубориза бо гелминтҳои 
майнаи сар   чаконида шавад.  Инчу-
нин вирусҳои герпесро низ метаво-
над нест кунад. Омехтаи он бо асал, 
ба замбӯруғҳо ва кирмҳои дар шуш 
ҷойгиршуда таъсири сахт мерасонад. 
Таъмаш тунд аст (гармкунанда). Воя-
гузорӣ барои хӯрок – аз рӯи таъм.

 Ҷаъфарӣ. Тухм, реша, баргҳои 
растанӣ истифода мешавад.  Таъси-
ри пуриқтидори зиддизанбуруғӣ ва 
зиддибактериявиашро дар систе-
маи урогениталӣ ва ҳозима зоҳир 
мекунад. Аз он қиёмҳо (аз алаф ва 
тухмиҳо), обпаз ё нушоба (аз реша), 
доимо ба ғизо дар намуди тару тоза 
ва хокаи аз гиёҳҳои хушк ва решаҳо 
(250-500 мг барои як ҳиссаи хӯрок) 
тайёр кардашударо илова кардан 
мумкин аст. Маҳсулотҳои ҷаъфарӣ 

хусусан, ба паразитҳое, ки ҳанго-
ми  илтиҳоб ва хастагии организм 
фаъол мешаванд, самаранок таъсир 
мекунанд.  Шарбати тару тозаи ҷаъ-
фарӣ (2 қошуқча субҳ дар меъдаи 
холӣ) -як доруи хуби зиддипаразитӣ 
ҳангоми трихомониоз ва хламидиоз 
мебошад. Таъмаш - тунд, талх (алаф); 
ширин, талх (реша); талх (тухмиҳо); 
гармкунанда мебошад. 

Зуф. Танҳо баргҳои ҷавон, нозук 
истифода мешаванд, ки бояд онҳо 
дар нимаи аввали тобистон ҷамъ-
оварӣ карда шаванд. Бо таъсири 
пурзӯраш ба флораи фасодмонанд 
ва паразитҳое, ки дар хун ҷойгиранд, 
маълум аст. Таъми талх дорад.

Садбарг. Гулҳои растаниҳо, ки 
доираи васеи таъсири зиддипараз-
итӣ доранд,  бештар истифода меша-
ванд. Равғани эфирии садбарге, ки аз 
баргҳо тайёр карда шудааст, ҳам ба-
рои замбурӯғҳо ва ҳам намудҳои гу-
ногуни гелминтҳо таъсири марговар 
дорад. Равғани садбаргро ба чой ва 
қиёмҳои гарм ва хунук илова кардан 
мумкин аст. Баргҳои тару тоза ва хуш-
кидаи садбарг дар  асал ё об барои 
гирифтани оби гулобӣ нигоҳ дошта 
мешаванд. 

Аз баргҳои хушки дар уғурак 
майдакардашуда хокаҳо тайёр кар-
дан мумкин аст. Дар ниҳоят, гулҳои 
тару тозаи садбарг як иловаи хубест 
ба хуришҳои аз кабудӣ ва мева омо-
да кардашуда. Таъсири зиддипараз-
итии садбарг дар системаи гардиши 
хун, урогениталӣ (дар занон) ва си-
стемаи асаб зоҳир мешавад. Таъмаш 
талх, тез, часпак, ширин (хунуккунан-
да) аст. Воягузорӣ барои хӯрок – аз 
рӯи таъм.

Бобуна. Алаф ва гулҳои он исти-
фода бурда мешаванд. Доираи васеи 
таъсири зиддипаразитарии он ба  

паразитҳо - аз тасмакирмҳои калон 
сар карда то вируси гепатитро дар 
бар мегирад. Таъсири зиддипараз-
итии бобуна дар системаи ҳозима, 
нафаскашӣ ва асаб зоҳир мешавад. 
Аз бобуна метавон қиёмҳои (гарм ва 
хунук) ва хокаҳо (250-500 мг барои 
як ҳиссаи хӯрок) тайёр кард. Чойи аз 
бобуна  тайёршуда- нӯшокии маъ-
мул ба ҳисоб меравад. Хусусиятҳои 
зиддипаразитии он гоҳ зиёдтар ме-
шаванд, агар бобунаро ба занҷабил 
(гармдору) якҷоя карда ќиём кунанд. 
Хокаи аз бобуна тайёршуда як ило-
ваи хубест ба салатҳое, ки бо дигар 
гиёҳҳо ва ҳанутҳо омехта карда шу-
дааст.

Сирпиёз. Решаи асосӣ ё бех 
истифода бурда мешавад. Таъсири 
зиддпаразитии он дар тамоми узвҳо 
ва системаҳои бадани инсон зоҳир 
мешавад. Доираи таъсири сирпиёз 
хеле васеъ аст - ягон паразите нест, 
ки вайро нобуд карда натавонад. Он 
дар хӯрок дар намуди хом ва пас аз 
коркарди гармӣ истифода мебаранд. 
Аз сирпиёз инчунин метавон қиёмҳо 
(ҷӯшонидан лозим нест!), хока (100-
500 мг дар якҳиссаи хӯрок), афшура 
ва равғани эфирӣ тайёр кардан мум-
кин. Маҳсулоти сирпиёзӣ ҳамчун 
детоксикаторҳо (безараркунанда-
гон) таъсир   мекунанд. Таъмаш - тез 
(дар решаи асосӣ), талх (дар баргҳо), 
часпак (дар пояҳо), шӯр (дар қисми 
болоии пояҳо), ширин (дар тухмиҳо) 
мебошад. Аксаран дар ҳамаи на-
мудҳо  тез (гармкунанда) мебошад. 
Воягузорӣ барои хӯрок – аз рӯи таъм.

Ширинбия. Решаи растанӣ ис-
тифода бурда мешавад. Таъсири зид-
дипаразитиаш дар ҳама бофтаҳои 
бадани инсон: дар системаи асаб, 
ҳозима, нафаскашӣ, системаҳои уро-
гениталӣ (мард ва зан) зоҳир меша-
вад. Аз ширинбияҳо обпаз, хокаҳо 
(250-500 мг барои як ҳиссаи хӯрок) 
ва равғани эфирӣ омода карда ме-
шаванд. Ҳамчун доруи зиддипараз-
итӣ, ширинбия ҳангоми дохилшавии 
муфтхӯрон дар рӯдаҳо дар шуш (сул-
фа, бронхит, дарди гулу, ларингит, 
захмҳо-ҳамчун мигратсяи кирминаҳо 
бо хун)  самаранок  таъсир мекунанд, 
инчунин ҳангоми систитҳо – аз муфт-
хӯрон осеб ёфтани системаи уро-
гениталӣ (пешобронии дардовар). 
Агар ширинбия бо занҷабил ва кар-
дамон  омехта карда шавад, таъсири 
зиддипаразитиаш ба таври назаррас 
зиёд мешавад. Ширинбия як доруи 
пурқувват ба муқобили кандидияҳо 
мебошад. Агар аз ширинбияро дар 
хӯрок истифода баранд, овоз, бино-
ии чашмро хубтар карда, аз калшавӣ  
раҳоӣ меёбанд, гардиши хунро дар 
пӯст мӯътадил мекунад. Таъмаш – 
ширин, талх (хунуккунанда). Воягу-
зорӣ барои хӯрок – аз рӯи таъм.

Бӯимодарон. Барг ва қисми 
сари гулҳо истифода  бурда меша-
ванд.

Таъсири зиддипаразитии 
он  дар системаи гардиши хун, на-
фаскашӣ ва ҳозима зоҳир мешавад. 
Доираи таъсири марговари он  барои 
паразитҳо хеле васеъ буда- аз ви-
русҳои герпес, соддатаринҳо (хлами-
дий ва трихомонадаҳо), бактерияҳои 
намудҳои фасодӣ то кирмҳои паҳнро 
дар бар мегирад. Қиёмҳои гарм, ху-
нук ва хокаҳоро  (250-500 мг барои 
ҳар як ҳиссаи хӯрок) метавонанд аз 
бӯимодарон тайёр кунанд. Он бо 
равғани пудина (барои занон), ме-
лисса (барои мардон), мармарак ва 
бобуна хубтар омехта карда меша-
вад. Таъмаш талх аст, часпак, тез (ху-
нуккунанда). Воягузорӣ барои хӯрок 
– аз рӯи таъм.  

М. Ё. Холбегов,
мудири кафедраи биологияи 

тиббӣ бо асосҳои генетика
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Бухарские евреи 
Как они оказались в Центральной Азии 

и почему не стали душанбинскими?

Бухарские евреи – одни из 
самых загадочных жителей Цен-
тральной Азии. Кажется, что все 
в нашем регионе их хорошо зна-
ют, но на самом деле нет. Корре-
спондент газеты «Азия-Плюс» 
года два тому назад побывал в 
Бухаре, пообщался с президен-
том общины бухарских евреев 
Абраамом Исаковым и узнал 
много интересного.

Я, всегда хотел спросить- по-
чему именно «бухарские» евреи? 
Ни самаркандские, ни душанбин-
ские, ни ферганские, ни худжанд-
ские, ни кулябские, а именно бу-
харские?

-Основа их происхождения 
находится здесь, в Бухаре. Затем 
из Бухары они рассеялись по все-
му региону. И когда спрашивали: 
«Откуда вы?». Они отвечали: «Мы 
из Бухары». Так и сложилось, что 
везде их называют бухарскими 
евреями.

- Что пришлось пережить 
вашим предкам в Бухаре?

- Сказать, что бухарским 
евреям было хорошо при бухар-
ском эмире, сложно. Хотя они 
были торговцами, занимали вы-
сокие посты. Например, казначе-
ем эмира бухарского был еврей.

Одна улица в Бухаре названа 
в честь бухарского еврея- Леви 
Бабаханова, который был пев-
цом эмира.

Но в основной массе им жи-
лось плохо. Евреи должны были 
обязательно ходить в подвзязан-
ном веревкой халате, чтобы все 
сразу знали, что он еврей. Мно-
гих евреев заставляли прини-
мать Ислам, а потом их называли 
«чала», то есть «ни то, ни сё». Их 
потом не принимали ни мусуль-
мане, ни евреи.

В советской Бухаре евреи 
тоже жили с опаской, даже не на-
зывали своих настоящих имён. 
Например, если человека звали 
Габриэль, то говорили что его зо-
вут Григорий, если звали Лия, то 
называли Люба, если Абраам, то 
Аркадий.

Евреи были талантливые, 

умные, хорошо разбирались в 
торговле, самобытные. Куда бы 
они не попадали, быстро ориен-
тировались. Это нация, которую 
благославил господ Бог. Гит-
лер хотел нас уничтожить, но 
сам уничтожился, Сталин хотел 
уничтожить, но и его не стало.
«Самые хорошие невестки – 

бухарские еврейки»
- Есть какие – то отли-

чительные черты у бухарских 
евреев?

- Есть и много! Например, 
самые хорошие невестки – это 
бухарские еврейки. Воспитатель-
ные, послушные, имеют как се-
мейное воспитанное, так и рели-
гиозное. Нигде – ни в Ташкенте, 
ни в Самарканде, ни где – либо 
ещё нет такого воспитания, как в 
Бухаре, и не было никогда.

У нас есть бухарские моти-
вы. Например, один религиоз-
ный текст в Бухаре читают так, 
а в Самарканде по – другому. Бу-
хара мелодична, как шашмаком. 
Евреям Бог дал 10 заповедей.

Их соблюдали наши отцы 
Авраам, Исаак и Яков, их внуки 
и правнуки, они и перешли от 
поколения к поколению. И эти 
законы мы должны продолжать. 
В этом и сила религии, и силы бу-
харских евреев.

Особую роль в наших семьях 
играют женщины. У нас говорят: 
«мужчину мужчиной делает 
женщина». От женщины многое 
зависит. Доброту ведь воспыти-
вает мать.

Я еврей, но еврей 
не случайно.

- Расскажите, как так по-
лучилось, что национальность 
евреев определяется по мате-

ри, а не по отцу?
- Однажды вся судьба евреев 

оказалось в руках еврейки Эстер, 
которая была женой Кира Ве-
ланого. Но, тогда было правило 
такое–если кто–то и даже супру-
га приходит к царю без пригла-
шения, то посстителю отрубают 
голову. Но ждать приглашения 
у Эстер не было времени, она 
должна была объяснить царю, 
который собирался уничтожить 
евреев, что до него данесли лож-

ную информацию про них.
Она должна была спасти 

свой народ. И Эстер набралась 
храбрости без приглашения царя 
зайти к нему, в руках у него был 
скипетр. Если он поднимет ски-
петр вверх, то значит хорошо, 
если вниз, то плохо: человеку 
отрубают голову. Когда Эстер 
вошла к царю, Господ Бог сделал 
сделал так, что рука царя подня-
лась. Хотя он хотел ее опустыть. 
Эстер успела рассказать ему всю 
правду и спасла жизнь евреев.

За её подвиг мы – евреи ста-

ли определять национальность 
своих детей только по матери. 
Раньше было по отцу. Но к сме-
шанным браком мы относимся 
нормально, правда, женщина 
обязана принять религию. Муж-
чина берет свою невесту, они 
едут в Израиль. В течении шести 
месяцев она изучает иврит и ка-
ноны иудаизма, потом сдает эк-
замены, если пройдет, то прини-
мает иудаизм. Но, все это должно 
происходить добровольна, не 

силой.
Тогда, можно жениться на 

этой женщине и ребенок соот-
ветственно будет евреем. Друго-
го выхода нет.

- Поддерживаете ли вы 
связь с бывшими бухарскими 
евреями?

- Сейчас бухарские евреи 
живут в Германии, Австрии, Из-
раиле, США.

Мы переписываемся, зво-
нят, приезжают. Они жертвуют 
деньги для синагогы – большие 
деньги! В США у нас есть фонд 

Бухоро, главная цель которого 
заключается в уходе за еврей-
ским кладбищем в Бухаре.

Чтобы кладбище не превра-
тилось в хлам ненужный. Ведь 
там похоронены самые святые 
люди – наши родители.

Нашему кладбищу в Бухаре 
1200 лет. Там похоронены му-
зыканты, религиозные деятели, 
врачи, писатели – много знаме-
нитых людей. Бухарские евреи 
приходят, навещают и всегда 
помнят о своих родителях.

Вообще, где бы ни были бу-
харские евреи, они никогда не 
забывают не забывают о своем 
кладбище. Этому нас учат роди-
тели.

- А как сейчас живет об-
щина евреев в Бухаре?

- Сейчас в Бухаре прожива-
ют около 500 евреев. Мы живем 
полноценной жизнью. Нашей 
синагоге 400 лет, она совсем ря-
дом с ансамблем Ляби – Хаузи, и 
являются лицом Бухары.

У нас есть единственная ев-
рейская школа. Она общеобразо-
вательная, но там есть специаль-
ные предметы – иврит, история и 
традиции еврейского народа.

Мы живем в мире и един-
стве с мусульманами. Например, 
эту синагогу построил мусуль-
манин – Нодир Девонбеги в 1600 
году. Когда он начал стройку на 
этом месте жила еврейка, и ей 
стройка не понравилось. Нодир 
мог бы вышвырнуть её, и ему за 
это ничего не было, но он сам 
к ней пришел, попросил и уго-
ворил её отдать площадку под 
строительство. Это женщина со-
гласилась, но при условии, что 
здесь будет построена синагога. 
И её построили.

Вот вам и толерантность.

Подготовил: 
Абдугаффор 

Абдурахманович Вохидов,
 ассистент кафедры 

гигиены окружающей среды

Табиат  хонаи мост
Низоми бисёрсолаи ба 

маҳал хоси обу ҳаво иқ-
лими маҳали мазкур ном 

дорад. Маънои калимаи иқлим 
тамоюл мебошад. Хусусиятҳои 
иқлими маҳал аз рӯйи ҳисо-
би миёнаи бисёрсолаи ҳаво 
фишори атмосферӣ, рутубат, 
абрнокӣ ва боришҳо муайян 
карда мешавад. Тағйирёбии 
иқлим аз боришот, бод, фи-
шори атмосферӣ, абрнокии 
ҳаво, хушкии ҳаво, намнокии 
ҳаво вобастагӣ дорад, ки роҳи 
табиї мебошад. Дар замони ҳо-
зира нисбат ба асрҳои гузашта 
муҳити экологӣ тағйир ёфта 
истодааст. Ѓайр аз манбаъҳои 
табиии ифлосшавии атмосфе-
раи замин вулқонҳо, сӯхторҳо, 
зарраҳои намакҳои баҳрӣ боз 
манбаъҳои дигари сунъї вуҷуд 
доранд. Ин манбаъҳо аз ихроҷи 
сӯзишвориҳои маишӣ, элек-
тростансияҳои ҳароратӣ, пар-
товҳо, корхонаҳои истеҳсоли 
гази сӯзишворӣ иборатанд, ки 
ҳаҷми бузурги пайвастагиҳои 
карбонро ҳосил мекунанд ва ин 
муносибати нодурусти инсон 
ба муҳити зист мегардад, лекин 

дар замони ҳозира ба ин ман-
баъҳо зарурият пайдо шудааст. 

Дар ин замони инқило-
би илмӣ -техникӣ фаъолияти 
инсон миқёси геоэкалогиро 
фаро гирифтааст, ки сабабгори 
тағйироти табиии биогеохи-
микӣ дар замин мегардад.Ва 
ин раванд зарурати на фақат 
муҳофизати табиатро, балки 
ҳифзи саломатии инсонро ба 

миён меорад. Инсон ҳамчун 
омили экологӣ на фақат аз за-
хираҳои табиат истифода ме-
барад, балки ба муҳити иҳота-
кунанда ҳукмронӣ мекунад. Ба 
талаботи худ шароит фароҳам 
меорад.Манбаи асосии ворид-
шавии моддаҳои зарарноки 
атмосфера дар шаҳрҳо ин воси-
таҳои нақлиёт ва муассисаҳои 
саноатӣ мебошанд.Вобаста ба 

ин манбаъҳое, ки ба фаъолияти 
одамон таъсири манфӣ мера-
сонанд, спектрҳои бемориҳои 
гуногун мешаванд. Азбаски  ин-
сон шакли олии таҷассуми та-
биат аст ва бидуни он зиста на-
метавонад, масъалаҳои экологӣ 
яке аз қисмҳои ҷудонашаван-
даи ҳаётӣ ба шумор меравад. 
Вале, дар натиҷаи муносибати  
нодурусти инсон ба муҳити 
зист бисёр намуди ҳайвоноту 
наботот рӯ  ба нестӣ оварданд.  

Масалан, дар Антарктида 
замонҳои пеш иқлим сирри 
худро дошт, дар замони ҳозира 
бошад  вазъият тағйир ёфт, ҳол 
он ки дар он ҷо инсон шарои-
ти зист надорад ва мо медонем, 
ки барои чӣ ин воқеа рӯй дода 
истодааст. Дар давлати Чин аз 
маълумотҳо бар меояд, ки ҳар 
ҳафта 2- навъи электростанси-
яҳои ҳароратӣ бунёд мешавад. 
Чин барои вайрокунии  иқлим 
ва қабати озонӣ дар ҷаҳон ҷои 
аввалро мегирад аз ҳисоби 
хориҷкунии миқдори зиёди 
газҳо.

Шаҳрҳои калонтарин дар 
Чин ҷойгир аст. Дар як шаҳр 34 
миллион аҳолӣ зиндагӣ дорад. 
Ин шаҳр Чун-Свин ном дорад, 
ки дар ин ҷо корхонаи кишти-
созӣ ҳар рӯз як киштӣ месозад. 

Тибқи  қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, барно-
маҳои қабулшуда  бо мақсади 
ҳифзи набототу ҳайвоноте, ки 
ба  Китоби сурх ворид гашта-
анд, корҳои зиёд анҷом дода 
мешаванд.   Натиҷаи ғамхо-
риҳои Ҳукумати мамлакат ва 
таваҷҷӯҳи беандозаи Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллї 
-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалї Раҳмон дар ин ро-
сто тадбирҳои муҳим ба иҷро 
расонида шудданд, ҳамаи он ба 
беҳтар гаштани  некуаҳолии со-
кинони кишвар равона гарди-
дааст. Дар моддаи 44 Констут-
сияи  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
омадааст, ки “ҳифзи табиат, 
ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ     
вазифаи ҳар як шахс аст” . Ҳар 
як фард новобаста аз ихтисос 
дар сатҳи зарурӣ бояд, дони-
ши экологӣ ва ба муҳити зист 
муносибати оқилона дошта бо-
шад. Ин водор месозад, ки ҳар 
як шаҳрванди ҷумҳурии мо аз 
рӯйи   шиори ‘’Табиат – хонаи 
мо’’  амал намояд.
 Фирӯза Азимова, Моҳинур 

Ахмедова, Сабрина 
Ғафурова, донишҷӯёни 

курси 2, гурӯҳи 42, 
факултаи тиббӣ 
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Охирин достони устод Турсунзода
ва нақши он дар дӯстии байни халқҳои тоҷику ҳинд

Масъалаи робитаи дуҷо-
нибаи мардумони ҳинду 
тоҷик хеле доманадору 

тӯлонӣ буда, он дар паҳнои ада-
биёт, ҳунар, филмсозӣ, иқти-
сод, бозаргонӣ, дипломатия ва 
ғайра то имрӯз идома дорад. 
Аз ин миён робитаи адабӣ хеле 
густардатар аз пиндори мо ба 
ҷилва омада, решаҳояш ба қаъ-
ри обишхӯри чандҳазорсола 
ғӯта мехӯрад, ки як нигоҳи кӯтоҳ 
ба маводи адабиёти аҳди куҳану 
навини тоҷик сарриштаи чандин 
навъ иртиботро дар ихтиёри мо 
хоҳад гузошт. Аз адибони муо-
сири мо устод Айнӣ, С. Улуғзода, 
Фарзона ва дигарон ба назму наср 
дар ин замина осори зиёдеро ба 
вуҷуд овардаанд. Бо ин ҳол аз ми-
ёни адибони тоҷик ҳеҷ кас ба ан-
дозаи устод М. Турсунзода рӯйи 
ин мавзӯъ тааммул накарда ва ин 
қадар осори гаронмояро ба вуҷуд 
наовардааст. Бо дарназардошти 
ин нукта, ки пас аз касби Ис-
тиқлол кардани Тоҷикистон ро-
битаҳо бо кишвари Ҳинд домони 
васеътар паҳн карда истодааст, 
арзиши ин мавзӯъ боз ҳам дурах-
шиши бештар касб мекунад.

Бояд ёдовар шуд, ки устод 
Турсунзода соли 1947 дафъатан 
пас аз ширкат дар Конференсияи 
нависандагони кишварҳои Осиё 
ва Африқо (Деҳлӣ, моҳи марти 
соли 1947) силсилаи шеърҳои 
«Қиссаи Ҳиндустон»-ро эҷод 
намуда, соли 1948 ба подоши 
ин силсилаи марғуб ба дарёф-
ти Ҷоизаи давлатии шӯравӣ 
мушарраф гардид ва танҳо дар 
соли 1949 қисми дуюми онро ба 
поён расонид. Инчунин шеърҳои 
«Ман аз Шарқи озод», «Чашмҳо», 
«Қиссаи машҳур» ва «Чароғҳои 
ватан» (1950) давоми мантиқии 
силсилаи «Қиссаи Ҳиндустон» 
буда, сипас зимни достонҳои 
«Садои Осиё» (1956), «Духтари 
муқаддас» (1957), «Ҷони ширин» 
(1960) ва ғайра ба таври бевосита 
ё бавосита бар рӯйи мушкилоти 
нимҷазираи барояш азиз нигоҳе 
меандозад. Ногуфта намонад, 
ки охирин достони устод Тур-
сунзода — «Аз Ганг то Кремл» 
(1970) боз ба мавзӯи Ҳиндустон 
оид гашта, зимнан шоири тоҷик 
муносибати миллатҳои Шарқи 
хориҷиро ба низоми навзуҳури 
шӯравию роҳбари он — В.И. Ле-
нин, аз як сӯ, инчунин таваҷҷуҳи 
нахустин роҳбари низоми шӯра-
виро ба кишвари Ҳинд, аз сӯи ди-
гар, бозтоб медиҳад.

Ф. Турсунзода — духтари 
шоир ёдовар шудааст, ки соли 
1967 ҳамроҳи падарам ба Ҳин-
дустон сафар доштем, ки бояд 
ба ӯ Ҷоизаи байналмилалии Ҷа-
воҳирлаъл Неруро месупурданд. 
Зимни ин сафар мо як рӯз меҳ-
мони хонадони сарвазир Индира 
Гандӣ шудем ва бо президенгти 
кишвари Ҳиндустон ҳам мулоқот 
доштем. Субҳи рӯзи дигар ӯ маро 
ҳамроҳи меҳмонону барандагони 
дигари ҷоизаи мазкур ба Агра 
фирисода, худ роҳии шаҳри 
Деҳрадун гашт, то ин ки бо про-
тотипи достони ояндааш — мӯй-
сафед Маҳендра Пратап мулоқот 
намояд. Ҷамъоварии мавод гӯё аз 
ҳамин сана шурӯъ гашта, баъдан 

байни солҳои 1969-1970 худи до-
стон таълиф меёбад.

Имсол ба таълифи ин асари 
машҳур 50 сол пур шуда, филм-
бардорони тоҷик дар ҳамкорӣ бо 
ҳамтоёни ҳиндияшон аз рӯйи он 
филмеро ба исми «Субҳи Ганг» 
(1975) рӯйи пардаи навор овар-
данд. Прототипи ин асар роҷаи 
ҳиндӣ — Маҳендра Пратап пас 
аз чопи достони мазкур унвонии 
шоири шаҳири тоҷик ба забони 
форсӣ мактуб ирсол намуда, си-
посгузории хешро аз заҳамоти 
бедареғи адиби хушном изҳор 
медорад .Устод Турсунзода то за-
мони таълифи достони мавриди 
назар дар офариниши 9 достони 
дигар ба таври мустақилона ва 
зимни таълифи 3 достони дигар 
ҳамчун яке аз ҳамқаламон шир-
кат ҷуста буд  ва эҳтимол мера-
вад, ки шоир тамоми таҷрибаи 
хешро ҳангоми иншои достони 
мазкур ба таври самарабахш ба 
кор бурдааст. Муҳаққиқон ин 
асарро эпикӣ хонда, вазни онро 
ба баҳри хафифи мусаддасси 
махбуни аслам ва аслами мусаб-
бағ нисбат додаанд.

Тавре ки аз маълумоти 
муҳаққиқон бармеояд, дар чоря-
ки якуми асри XX бар асари се 
инқилоб дар Русия, ҷанги якуми 
ҷаҳон ва ғайра ҳаракати миллӣ 
- озодихоҳӣ дар кишварҳои му-
стамликавӣ ва ниммустамликавӣ 
авҷ гирифта, сатҳи огоҳии сиёсии 
мардум боло меравад, ки кишва-
ри Ҳиндустон аз ин қоида истис-
но нест.

Дар ин марҳалаи ҳассос Ан-
глия ҳамчун сарҳалқаи империа-
лизми ҷаҳонхор кишвари аз ҳама 
иртиҷоӣ ва мустамликадор ба ҳи-
соб рафта, бар иловаи мустаъма-
раҳои худ боз ба мустамликаҳои 
Олмон дар Африқо чашми та-
маъ медӯхт. Лозим ба ёдоварист, 
ки иқдоми мазкур зиддияти бай-
ни ин ду кишварро барафрӯхта, 
Олмонро бар он во медошт, то 
аз ҳаракати миллӣ –озодихоҳии 
халқҳои таҳти истеъмори рақиби 
хеш ҳамчун василаи фишор бар 
рӯйи Англия судҷӯёна истифода 
намояд. Россияи болшевикӣ ҳам, 
ки то андозае аз Англия ба хоти-
ри ҳузури ғайримустақимаш дар 
инқилоби буржуазии рус (фев-
рали соли 1917) нохушнуд буд, 
ба ҳар васила неруҳои озодихоҳи 

Ҳиндустонро дастгирӣ менамуд.
остони «Аз Ганг то Кремл» 

аз 8 боб ва дебочаю поёни сухан 
иборат буда, нуктаи меҳварии 
онро мулоқоти қаҳрамони асо-
сии асар — Маҳендра Пратап бо 
В. И. Ленин ташкил медиҳад, ки 
дидори мазкур дар даҳаи сеюми 
моҳи июли соли 1919 ба вуқӯъ 
пайваста, устод Турсунзода онро 
бо санаи дидори якуми Муҳам-
мад Баракатулло, яъне 7-уми 
майи ҳамон сол иштибоҳ гириф-
тааст:
Пратап дар Кремл по мемонд,
Ҳафтуми май ба худ бино

 мемонд.
Ҷуғрофиёи достон хеле гу-

старда, яъне шомили роҳи тӯло-
нии Ҳиндустону Москва ба ҳисоб 
рафта, ба ақидаи муҳаққиқ А. 
Сайфуллоев, фосилаи замонии 
понздаҳсоларо дар бар дорад. 
Роҷа Маҳендра Пратап то замо-
ни ба вуқӯъ пайвастани мулоқоти 
таърихии мазкур роҳи тӯлонию 
пурпечухамеро пушти сар мегу-
зорад. Чунончи, аъзоёни ҳизби 
«Ғадар» (муассисаш Ҳар Даял, 
соли 1913 дар ИМА таъсис ёфта 
буд — М.Р.) ва дигар созмонҳои 
зиддимустамликадорӣ соли 1914 
дар Берлин гирди ҳам меоянд, ки 
дар байнашон Маҳендра Пратап 
ҳам ҳузур дошт. Сипас дар ни-
маи дуюми соли 1915 Комитети 
инқилобии Ҳиндустон дар Бер-
лин Маҳендра Пратап ва мав-
лавӣ Баракатуллоро ҳамроҳ бо 
миссияи Гентинг ва Нидермайер 
бо мақсади алайҳи Англия шӯро-
нидани Афғонистон равонаи 
Кобул месозад. Бо истифода аз 
ин фурсат ҳар ду дӯстони ҳамсан-
гар 1-уми декабри соли 1915 дар 
Кобул Ҳукумати муҳоҷирини 
муваққатии Ҳиндустонро таш-
кил менамоянд, ки ҷобаҷогузо-
рии масъулони идорияш чунин 
буд: Маҳендра Пратап (прези-
дент), Убайдулло Синдҳӣ (вазири 
корҳои дохилӣ), Муҳаммад Валӣ 
(вазири молия), Муҳаммад Ба-
шир (вазири ҳарбӣ), М. Пилаи 
(вазири корҳои хориҷӣ). Дар до-
стон ин ниҳод бо номи Ҳукумати 
«Бахт» ёд мешавад:
Давлати «Бахт» дар куҷо 

бошад?
Дар замин ё ки дар фазо бошад? 

Баъдтар аз таркиби ин 
ниҳод Ассотсиатсияи револютси-

онии Ҳиндустон ба вуҷуд омада, 
моҳи апрели соли 1920 дар Тош-
канд бар пояи он сексияи ҳин-
дустонии Совети пропагандаи 
интернатсионалӣ шакл мегирад 
ва онҳо андаке баъдтар якҷоя ба 
таъсиси Ҳизби Коммунистии 
Ҳиндустон муяссар мегарданд.

Ногуфта намонад, ки сафа-
ри нахустини Маҳендра Пратап 
ба Русия дар моҳи феврали соли 
1918 аз тариқи Тирмиз сурат 
гирифта, ӯ ба Петроград ворид 
мегардад, вале зимни ин сафар 
бо В.И. Ленин дидору мулоқот 
намекунад. Чунон ки дида шуд, 
устод Турсунзода дар достон гӯё 
ҳар ду ин сафарро бо ҳам даро-
мехта, шояд бо мақсади услубӣ 
баъзе дигаргуниҳоро дар хатти 
сюжети достон ворид месозад. Ба 
ақидаи донишманди мумтоз С. 
Табаров, сафари дуюми Маҳен-
дра Пратап ба Москва на аз та-
риқи Когон, балки тавассути Бер-
лин ба вуқӯъ пайвастааст. Шояд 
сабаби ин тағофули ориф дар 
он бошад, ки устод Турсунзода 
ба ин васила пойи ҳаммилатони 
худ ва сокинони дигари Осиёи 
Миёнаро ба дохили матну бат-
ни ҳодисаҳои достон кашонданӣ 
шудааст, то ин ки драматизми 
ҳодисаҳо ба чашми хонанда беш-
тар ҷилва намояд.

Чунонки С. Табаров иброз 
медорад, 7-уми май соли 1919 
В. И.Ленин табааи дигари Ҳин-
дустон — профессор Муҳаммад 
Баракатуллоро ба ҳузур мепази-
рад, ки ӯ дар ин мулоқот ба таври 
ғайрирасмӣ аз номи Ҳукумати 
Афғонистон суҳбат мекард.

Қобили қайд аст, ки ҳангоми 
мулоқот Маҳендра Пратапро ин-
чунин Абдурраб Барг, Пративади 
Ачария, Далипсингҳ Гил, Муҳам-
мад Баракатулло ва хидматгори 
ӯ деҳқони панҷобӣ Иброҳим 
ҳамроҳӣ мекарданд.

Қобили қайд аст, ки маф-
кураи сиёсии Маҳендра Пратап 
дар достон ба як ҷаҳонбинии 
инқилобгари воқеӣ нарасида, 
онро шоир аз забони Ленин ба як 
назарияи толстойгароӣ ташбеҳ 
кардааст:
Гуфт: «Хондам китобатон 

имшаб
Толстой будаед дар мазҳаб». 

Тибқи мушоҳидаи адаби-
ётшинос С. Табаров, қаҳрамони 

марказии достон то мулоқоти 
таърихӣ бо Ленин андешаи сиё-
сии худро асосан бар пояи наза-
рияи буддоии нирвана, ақидаву 
ҷаҳонбинии ҳиндуёни қадим ша-
клу сурат бахшида, муборизаи 
синфӣ ва шӯриши мусаллаҳона-
ро салоҳ намедонист. Ӯ ва ҳайа-
ти ҳамроҳонаш умед доштанд, 
ки дар кори барандохтани сул-
таи англису золимони маҳаллии 
ҳиндитабор Русияи болшевикӣ 
ба сӯяшон дасти мадад дароз ме-
кунад. Ҳамчунин, ба гумони мо, 
тамоюли динӣ - утопиявие бо 
номи толстойгаройӣ (бар пояи 
андешаҳои нависандаи номии 
рус — М.Р.), ки ҳамчун афкору 
неҳзати иҷтимоӣ дар қаламра-
ви Русияи охири асри XIX ва ав-
вали асри XX падид омада буд, 
ӯро то андозае ба худ во медошт. 
Асоси онро «ишқ»-и сартосарӣ, 
алайҳи бадӣ бо зӯроварӣ по-
сух нагуфтан, аз роҳи такомули 
динию маънавӣ ба таҳаввулоти 
ҷомеа даст ёфтан ташкил дода, 
пайравонаш ҷамъиятҳои ис-
теҳсолӣ-кишоварзӣ таъсис ме-
доданд, аҳолиро аз пардохтани 
андоз ва адои хидмат дар артиш 
манъ менамуданд .

Азбаски шоир зимни ин 
асар афкору зиндагии марду-
мони мусулмону ҳиндиро беш-
тар ба доираи тасвир каши-
дааст, мо дар достон калимаю 
таъбирҳои динӣ ё ғайридинии 
мусалмонону ҳиндувон ва инчу-
нин топонимикаи хатти сайри 
қаҳрамононро басароҳат му-
шоҳида менамоем. Чунончи, а) 
Маҳендра Пратап, мавлавӣ Ба-
ракуатулло, Убайдулло (номи 
қаҳрамонон); Ҳиндукуш, Ҳимо-
лой, Хайбар (номи кӯҳҳо); Ганг 
(номи дарёҳо); Шива, Лакшми 
(номи илоҳаю худоён дар мазҳа-
би индуизм); Ҳинд, Ҳиндустон, 
Деҳрадун, Мазори Шариф, 
Кобул, Когон, Бухоро, Русия, 
Петербург, Москва, Рум (номи 
мавзеъ, шаҳр ва кишварҳо); ша-
кар, ҳинду, ҳинд, ҳиндуён, сарӣ, 
роҷа (таъбирҳои ҳиндибунёд ва 
ё хоси фарҳанги он кишвар); б) 
калимаю таъбиҳои хоси мазҳаби 
муҳаммадӣ: иншолло, қазо, рӯзи 
явмулҳисоб, аламнашраҳ, ҷузву 
Қуръон, мулло, холиқулмаонӣ, 
ҳафтякхонӣ ва ғайра. Хулоса, 
бо вуҷуди он ки пас аз таълифи 
асари машҳури М. Турсунзо-
да дар ҷуғрофиёи сиёсии дунё 
тағйироту таҳаввулоти чашмгир 
ба амал омада, баъзе арзишҳои 
идеологии вақт моҳияти пеши-
ни худро аз даст додаанд, вале 
завқу салиқаи ҳунарии ниго-
ранда, эҳсоси наҷиби истиқло-
лиятхоҳии фарду ҷомеаи воҳид, 
муносибатҳои дуҷонибаи байни 
кишварҳо, ҳамгироии фарҳан-
гҳои мухталиф дар чаҳорчӯби як 
кишвар ба хотири амалӣ гардон-
дани ормонҳои миллӣ ва монан-
ди инҳо, ки дар достон ба назар 
мерасанд, инчунин робитаҳои 
адабӣ ҳеҷ гоҳ беасар нахоҳанд 
монд.

Муҳаммад Раҳил, 
донишҷӯи курси 3,

фак. тиббӣ, шаҳрванди 
Ҳиндустон



№ 7-8 (2093-2094) 24 апрели соли 2020 13

ХУДШИНОСӢ-ШАРТИ ҲАСТӢМуҳасиллин ва умуман 
ҷавонони имрӯзаро зарур аст, 
донанд, ки дар замони муо-
сири пуртазоду мураккаб, як 
пояи асосӣ ва нишонаи рӯшани 
шахсияти комил ва ҳамаҷони-
ба инкишофёфтаро фарҳанги 
кулли соҳаҳои ҳастии ҷомеа 
ташкил медиҳад. Фарҳанги си-
ёсӣ, системаи муташаккил ва 
мақсадноки донишҳо ва маъ-
рифати ҳастии инсон дар ҳама 
гуна давру замонаҳо буда, ши-
нохти илмии шаклҳои сиёсию 
иқтисодии ҷомеаи башарӣ ва 
худшиносию худогоҳии миллӣ 
ҷузъи ҳатмии таркибии он аст. 
Хеле муҳим ва тақдирсоз аст 
донистани ҳақиқати ҷаҳони 
пуртазоди муосир ва тақдиру 
сарнавишти қавму миллатҳои 
курраи арз. Фаромӯш набояд 
кард, ки дар ҷараёни ҷаҳони-
шавии илму фарҳанги муосир, 
аз байн рафтани миллатҳои 
алоҳида ва забону фарҳанги 
миллии онҳо ногузир аст. Беҳу-
да нест, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти ҶТ, муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон, пайваста таъкид 
менамоянд, ки ҷавонони тоҷик 
бо баҳисобгирии вазъи қону-
нии ҷаҳон ва равандҳои ҷаҳо-
нишавии ахлоқ, дин, фарҳанг 
ва маънавияти сокинони замин 
бояд дар руҳи ифтихор аз гу-
заштаи пурифтихори ниёгон, 
илму фарҳанги куҳани аҷдо-

дон, суннату оинҳои миллӣ ва 
муқаддасу азиз донистани 
хотираи таърихии миллати 
куҳанбунёдамон тарбия ёбанд 
ва шаъну шарафи миллати 
тоҷик ва Тоҷикистони азизро 
чун хонаи умеди тоҷикону фор-
сизабонони олам дар ҳама ҷо ва 
дар ҳама ҳолат чун гавҳараки 
чашм ҳимоя намоянд. Бесабаб 
нест, ки ҷузъи асосӣ ва меҳва-
ри Консепсияи миллии тарбия 
дар ҶТ-ро маҳз тарбияи миллӣ, 
бахусус, тарбияи худшиносии 
миллӣ ташкил медиҳад. Тала-
боти аввалини ғояи ахлоқии 
худшиносии миллӣ, донистани 
таърихи пурифтихори қавмҳои 
ориёӣ аз замонҳои қадимта-
рин то имрӯз мебошад. Дар ин 
маврид хеле зарур аст, ки ҷаво-
нони бошарафи мо донанд ва 
ифтихор дошта бошанд, ки аҷ-
додони онҳо аз рӯзи азал марду-
мони давлатдор ва соҳибилму 
фарҳанг буданд ва ба кулли қав-
му миллатҳои дигар дину дав-
латдорӣ, илму адаб ва шароити 
зиндагию ҷомеадорӣ, шинохти 
инсону Ватандорӣ омӯхтаанд. 
Мояи ифтихори бузурги мо, 
ворисони қавмҳои ориёист, ки 
ҷадди кабирамон, пайғамбари 
аз ҷониби аъроб эътироф на-
гардида Зардушт, аввалин ки-

тоби динии башарият Авасторо 
таълиф намуда, банни Одамро 
бори аввал дар таърихи ҳасти-
аш ба шинохти Худованди якка-
ву ягона - яктопарастӣ даъват 
карда, эҳтироми оташи муқад-
дасро чун рамзе аз Худованди 
якто таъкид фармудааст.

Триадаи ахлоқиии Зар-
душт “Пиндори нек, Гуфтори 
нек, Кирдори нек” асоси таъли-
моти ахлоқию маънавии баша-
риятро ташкил дода, таълимоти 
дониши ӯ асоси динҳои баъди-
на - буддаӣ, яҳудӣ, насронӣ ва 
исломи нобро фароҳам оварда-
аст. Ниёи бузурги мо Куруши 

Кабир нахустин шоҳаншоҳест, 
ки низоми комили ҳуқуқии дав-
латдориро ба ҷаҳониён омӯхта, 
аввалин Эъломияи ҳуқуқи ба-
шарро қабул кардааст. Дониста-
ну эҳтиром кардан, муқаддас 
донистани забони тоҷикӣ чун 
як рукни асосии ҳастии миллат 
ва давлатдории миллӣ, омӯзи-
ши эҷодкорона ва хеле ҷиддии 
адабиёти оламшумули форсу 
тоҷик, адабиёти классикӣ ва 
муосири тоҷик, ки ҷаҳониёнро 
шефтаву шайдои худ гардони-
дааст, аз бар кардани афкори 
илмию адабӣ, таърихӣ, динию 
мазҳабӣ, фалсафию ахлоқии 

аҷдодонамон аз талаботи 
муҳимтарини тарбияи худши-
ниосии миллӣ мебошад.

Омӯзиш ва донистани осо-
ри оламшумули фарзандони 
бузурги миллати тоҷик - устод 
Абуабдулло Рудакӣ, Ҳаким Фир-
давсии Тусӣ, Дақиқию Шаҳидии 
Балхӣ, Ибни Синою Балъамӣ, 
Хайём, Берунию Аттор, Низо-
мию Саъдӣ, Анварию Низо-
мулмулк, Ҳофиз, Мавлои Руму 
Ҷомӣ, Ҳусайн Воизи Кошифию 
Восифӣ, Донишу Шоҳин, Айнию 
Улуғзода, Лоҳутию Турсунзода, 
Лоиқ ва садҳо адибону мута-
факкирон ва олимони машҳур 
барои ҳар як тоҷик ва тоҷикзо-
даи асил шарти ҳаётӣ ва нишо-
наи нангу номуси миллист.

Шогирдони азизи мо бояд 
воқеан, ватандору ободгар, 
вориси бонангу ори давлату 
миллатамон бошанд ва Тоҷи-
кистони маҳбубро ба биҳишти 
ҳақиқии рӯи Замин табдил 
диҳанд ва ба ҷаҳониён собит 
созанд, ки онҳо дар ҳақиқат 
фарзандони баору номус ва 
номбардори миллати соҳибсу-
хану соҳибтаърих, соҳибкитобу 
диндор ва соҳибдавлатанд.

Ҳ.Ю. Шарипов, мудири 
кафедраи анатомияи 

патологӣ, н.и.т., дотсент,

Ҳ.А. Боронов, асисстенти 
кафедраи антомияи патологӣ

Эндопротезкунонии буғуми косу рон 
ҳангоми баромадагии модарзодии рон

Ҳангоми баромадагии мо-
дарзодии рон дар калонсолон 
усули асосии табобат айни за-
мон эндопротезкунонии буғу-
ми косу рон маҳсуб меёбад, 
ки имкон медиҳад бемор аз 
лангидан, синдроми дард ва 
кӯтоҳшавии андом раҳо ёфта, 
ҳамчунин ҳаҷми ҳаракат ва 
қобилияти такя кардан ба ан-
домро барқарор созад. Бисёр 
ортопедон баъди анҷомдиҳии 
остеотомияи кӯтоҳкунанда ис-
тифодаи пояҳои бесементиро 
қулайтар мешуморанд. Интихо-
би мазкур ба синнусоли ҷавони 
беморон ва хоҳиши пешгирӣ 
аз расидани сементи устухон 
ба байни қисмҳои остеотомия-
кардаи рон вобаста мебошад. 
Аммо дар ашхоси солхӯрда бе 
ин ҳам равандҳои регенератсия 
паст буда, хавфи омода набудан 
баланд аст. Барои эндопротез-
кунонии сементӣ бо остеото-
мияи кӯтоҳкунанда муҳим аст, 
ки хавфи ворид шудани семент 
ба байни шикастапораҳои рон 
пешгирӣ карда, устухонпарда то 
ҳадди имкон нигоҳ дошта ша-
вад. Ҳангоми усули сементии 
устуворкунӣ роҳ ёфтани семент 
ба канали рон миқдори ҳуҷай-
раҳои мағзи устухонро коҳиш 
медиҳад ва иқтидори регене-
ративии эндостро кам мекунад.  
Ба афзалиятҳои назарраси усули 
сементии устуворкунӣ метавон 
муътадилии ибтидоиро нисбат 
дод, ки дарҳол пас аз полимери-

затсияи семент рух дода, ба таб-
дилёбии пораҳо ба ҷисми ягона, 
истифодаи бомуваффақияти ун-
сурҳои бесементи модулӣ мусо-
идат мекунад. Аммо мушоҳида 
гаштааст, ки дар сурати бад бу-
дани сифати бофтаҳои устухонӣ 
ва гардани кӯтоҳ буридашуда 
истифодаи усули сементии усту-
воркунӣ беҳтар мебошад .

     Бо такя ба гуфтаҳои боло, 
ба ақидаи мо, истифодаи эн-
допротезкунонии бесемент ва 
сементии буғуми косу рон дар 
беморон бо баромадагии мо-
дарзоди рон мувофиқан барои   
беморони ҷавон ва солхӯрда 
интихоби нисбатан дуруст буда, 
аксар вақт натиҷаи мусбат ме-
диҳад.

Натиҷаҳои эндопротезкуно-
нии бесемент ва сементии буғу-
ми косу рон дар беморон бо ба-

ромадагии модарзоди рон дар 
44 бемори ҷавон ва солхӯрдаи 
синни аз 15 то 65-сола, ки дар 
шуъбаи ортопедияи МД НМҶ 
ҶТ «Шифобахш» дар давраи аз 
соли 2014 то 2018 дар табобати 
ҷарроҳӣ қарор доштанд, мав-
риди таҳлил қарор гирифтанд. 
Беморон шартан ба ду гурӯҳ 
ҷудо карда шуданд: гурӯҳи 1 – 
24 (54,5%) бемори синни ҷавон, 
ки ба онҳо эндопротезкунонии 
бесемент гузаронда шуд; гурӯҳи 
2 – 20 (45,5%) бемори солхӯрда, 
ки ба онҳо эндопротезкунонии 
сементии буғум гузаронда шуд. 
Натиҷаҳо аз рӯи ҷадвали Хар-
рис арзёбӣ шуданд. Муқоисаҳо 
бо маълумоти ибтидоӣ, яъне 
тоҷарроҳӣ гузаронда мешуданд.

Натиҷаҳои бадастомада бо 
ёрии омори тафриқӣ, вариатси-
онӣ (А.И.Ойвин 1966) бо ҳисоб 

кардани M±m ва бо муайян кар-
дани нишондоди аҳамияти омо-
рии тафовутҳо (t) коркард шу-
данд. Агар эҳтимолияти хатогии 
имконпазир (Р), ки мувофиқи 
ҷадвали Стюдент муайян карда 
мешуд, аз 0,05 кам бошад, фарқ 
боэътимод маҳсуб меёфт.

Ҳангоми таҳлили натиҷаҳои 
эндопротезкунонии буғуми косу 
рон баъди ҷарроҳӣ дар мавриди 
беморони ҷавон ва солхӯрда бо 
баромадагии модарзодии рон 
фарқ дар таъсирҳои мусбат ва 
манфӣ дар ҳарду гурӯҳ ошкор 
гардид. Дар рафти таҳлили на-
тиҷаҳои ҷарроҳӣ дар гурӯҳи 1 ин 
гуна оқибатҳо муайян карда шу-
данд: ночаспонӣ – 2,8%, зинда 
мондани унсурҳои ронӣ 97,2%, 
баҳодиҳӣ мувофиқи ҷадвали 
Харрис 79 дар муқобили 35-и то 
ҷарроҳиро ташкил дод.

Ҳангоми таҳлили натиҷаҳои 
ҷарроҳӣ дар гурӯҳи 2 оқибатҳои 
зерин муайян гардид: ночас-
понӣ – 4,2%, зинда мондани 
унсурҳои ронӣ 94,1%, баҳодиҳӣ 
мувофиқи ҷадвали Харрис 78 
дар муқобили 32-и то ҷарроҳи-
ро ташкил дод.

Натиҷаҳои мусбати эн-
допротезкунонии бесементи 
буғуми косу рон дар беморо-
ни синни ҷавон бо баромада-
гии модарзодии рон ба он асос 
меёбад, ки дар онҳо консоли-
датсияи унсури ронӣ ба таври 
назаррас беҳтар мегузарад ва 
қобилияти регенеративии орга-

низми ҷавон хеле баланд аст.
Аз сабабе ки дар беморо-

ни солхӯрда хавфи начаспидан 
бо сабабҳои синнусолӣ калон 
аст, аз ҷониби мо нисбати онҳо 
эндопротезкунонии сементии 
буғуми косу рон истифода шуд, 
зеро устуворшавии эътимод-
бахш дарҳол пас аз полимерит-
затсияи семент қайд гардида, ба 
устуворшавии биологӣ мусои-
дат мекунад.

Натиҷаҳои овардаи мо ба 
маълумоти муаллифони дигар 
мувофиқат мекунад.

Ба ин тариқ, усули эндопро-
тезкунонии бесементи буғуми 
косу рон дар беморони ҷавон 
бо баромадагии модарзоди рон 
устуворшавии эътимодбахшро 
таъмин мекунад ва имкон ме-
диҳад оризаҳои марбут ба эндо-
протезкунонии сементии буғу-
ми косу рон пешгирӣ шаванд.

Эндопротезкунонии семен-
тии буғуми косу рон дар бемо-
рони солхӯрда бо баромадагии 
модарзоди рон барои устувор-
шавии ибтидоии боэътимод ва 
тавонбахшии барвақтӣ шароит 
фароҳам меорад.

Шарипов М.А., 
Қурбонов С.Х., 
Шарипов Ф.М.

кафедраи травматология ва 
ортопедияи МДТ «ДДТТ ба 
номи Абуалӣ ибни Сино»
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Аз хурофот дурӣ бояд ҷуст
Терроризм зуҳуроти муш-

кили гуногунҷабҳаи ҳаёти 
ҷамъиятӣ буда, дорои таъ-

рихи чанд асра ва хусусиятҳои 
равиявию даҳшатона мебошад, 
ки диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба 
худ ҷалб менамояд.

Имрӯз оромиву суботи ҷо-
меаи ҷаҳониро ташкилу ташак-
кули гурӯҳҳои экстремистию 
террористӣ таҳдид менамояд. 
Барои муќобилият бо экстре-
мизм (ифротгароӣ) ва пешгирии 
он ҷанбаи ҷиноятии ин зуҳу-
ротро донистан ва фаҳмидан 
зарур аст,

Мафҳуми экстремизм (иф-
ротгароӣ) дар Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи мубори-
за бар зидди экстремизм (иф-
ротгароӣ)» аз 8 декабри соли 
2003 муайян карда шудааст, ки 
тибқи он экстремизм - ин изҳо-
ри фаъолияти ифротии шахсо-
ни ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба даъвати 
нооромӣ, дигаркунии сохти кон-
ститутсионӣ дар давлат, ғасби 
ҳокимият ва аз худ намудани 
салоҳиятҳои он, ангезонидани 
нажодпарастӣ, миллатгароӣ, 
бадбинии иҷтимоӣ-мазҳабӣ ме-
бошад.

Экстремизм (ифротгароӣ) 
ба шуури ҷамъиятӣ, иродаву 
психологияи ҷамъиятӣ, ахлоқ ва 
идеологияи омма паҳн гардида, 
ба муносибати байни гурӯҳҳои 
ҷамъиятӣ (экстремизми иҷти-
моӣ) миллат (экстремизми 
миллатгароӣ ё халқҳо) иттиҳо-
дияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои си-
ёсӣ-давлатӣ (экстрмизми сиёсӣ) 
ва мазҳабҳои динӣ (экстремизми 
диннӣ) таъсир мерасонад.

Экстремизм гуногуншакл 
буда, мақсади он низ ба тар-
зи гуногун дар ҷомеа паҳн ме-
гардад. Мақсади онҳо - моддӣ, 
идеологӣ, хоҳиши дигаргунсозӣ, 
қонеъ нагардидан аз вазъияти 
воқеӣ, ҳокимиятдорӣ бар ода-
мон, тағйир додани сохти кон-
ститутсионии давлат, ноором 
сохтани вазъият, халалдор сох-
тани ягонагии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, гирифтани салоҳиятҳои 
ҳокимият, душманӣ, бадбинӣ ва 
ғараз аст.

Таҷрибаи сиёсии экстре-
мистӣ, инъикоси худро дар 
шаклҳои гуногуни фаъолияти 
экстремистӣ пайдо намуда, ки 
ин дар шакли исён, ба фаъоли-
яти шурангезона ва терроризм 
зоҳир мешавад.

Экстремизм (ифротга-
роӣ) ҷинояти махсусан вазнин 
буда, дар ҷамъият хавфнокии 
он зоҳир мегардад, ба оромии 
кишвар, сулҳу субот, ҳаёт ва 
саломатии инсоният, амнияту 
сохти конститутсионии ҳокимия-
ти давлатӣ, соҳаҳои иқтисодиву 
иҷтимоии ҳокимияти давлатӣ ва 
пеш аз ҳама ба системаи сиёсии 
давлат, ягонагӣ ва бехатарии 
мамлакат зарар мерасонад.

Қобили зикр аст, ки кӯда-
кон, наврасон ва ҷавонон та-
бақаи муҳими ҷомеа буда, ан-
дешидани тадбирҳои судманд 
баҳри некӯаҳволии онҳо ҳамеша 
зери диққати Ҳукумати ҷумҳурӣ 
қарор дорад. Ҷавонон ояндаи 
генофонди миллати тоҷик буда, 
ҳамеша аз ҷониби Сарвари 
давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дастгирӣ карда ме-
шаванд. Яке аз самтҳои сиёсати 
пешгирифтаи Сарвари давлат 

ва Ҳукумат дастгирии насли 
наврас ва ҷавонон буда, баҳри 
донишомӯзӣ ва касбомӯзии онҳо 
қувваи худро дареғ намедорад, 
то он ки ҷавонони мо соҳи-
билму соҳибистеъдод гардида 
баҳри ободии халқу ватани худ 
хизматҳои беназирро анҷом 
диҳанд.

Аммо ба ҳама саъю кӯ-
шишҳои давлату ҳукумат нигоҳ 
накарда, дар ҷомеаи имрӯза па-
дидаҳои манфие низ, ба монан-
ди гаравидани ҷавонон ба ҳар 
гуна ҳизбу ҳаракатҳои бегона, 
даст задан ба ҷиноятҳои дорои 
характери террористиву экстре-
мисти дошта, нашъамандӣ ва 
дигар намуди ҷиноятҳо ба чашм 
мерасад, ки ин аз шуури паст 
ва тарбияи нодуруст гирифтани 
онҳо дар оила шаҳодат медиҳад.

Чи тавре Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо 
таъкид намудаанд, зиракии си-
ёсии ҷавонон ва кулли марду-
ми Тоҷикистон омили амнияти 
миллӣ, дифои ваҳдати миллӣ, 
худшиносии миллӣ, дарки ҳисси 
ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, хеш-
таншиносӣ ва волоияти қонунҳо 
мебошад.

Аз ин рӯ, аз ҷавонон хоҳиш 
карда мешавад, ки ҳидоятҳои 
Сарвари давлатро пайравӣ на-
муда, аз падидаҳои манфие, ки 
ҷомеаи имрӯзаро зери хатар 
мондааст, худро эмин нигоҳ до-
ранд. Дар замони мо шахсоне, 
ҳизбу ҳаракатҳо ва созмонҳое 
ҳастанд, ки кӯшиш менамоянд, 
мақсаду маром, ғояву андеша, 
афкор ва нақшаҳои худро бо ҳар 
роҳу васила ва ҳатто, бо амалҳои 
тундравона амалӣ созанд. Ба 
ақидаи аксари муҳаққиқон, си-
ёсатшиносон, рӯзноманигорон 
экстремизм бештар аз ҳама дар 
соҳаи дин дучор меояд ва ин па-
дида дар тамоми гӯшаву канори 
сайёраи мо ба амал меояд.

Аксари мусулмонони олам 
чунини мешуморанд, ки нисбат 
ба онҳо мамолики Ғарб сиёса-
ти–духӯра, дурӯя, меъёру стан-
дартҳои мунофиқонаро ба кор 
мебаранд. Мутаассифона аксари 
онҳое, ки бо асли аркони ислом, 
таърих, фарҳанг, аҳком, фалса-
фа ва ахлоқи ислом ошно не-
станд, чунин меҳисобанд, ки ба 
ислом хислати ситезу тундравӣ, 
таҷовузгароӣ, бадқасдӣ, ғайри-
таҳаммулпазирӣ хос аст. Ин ан-
дешаи мутлақо ғалат аст. Зеро 
«Қуръон», ҳадис, тамоми аҳко-
му аркони ислом ва фалсафаю 
ахлоқи он бар пояи адолат, ба-
робарӣ, бародарӣ, озодӣ, амни-

ят бунёд ёфта, зарурияти сулҳ, 
ризоият, таҳаммул, оромӣ, ам-
ният, адолатро бо тамоми зуҳу-
роти он дар тамоми ҷабҳаҳои 
зиндагӣ таъкид ва фармудааст. 
Ислом дини сулҳу салоҳ ва баро-
дарист, на барқасдиву бетаҳам-
мулӣ.

Экстремизм ва терроризм 
аз мафҳумҳоест, ки дар дунёи 
имрӯза вирди забони ҳама шу-
дааст ва ин ду мафҳум ба ҳам 
пайваст мебошад. Экстремизм 
(тундравӣ, аз андоза гузаштан) 
ба терроризм меорад. Истилоҳи 
«терроризм» (аз калимаи лоти-
нии «tеrrоr») маншаъ гирифта, 
маъноаш «тарс ва ваҳм» аст. 
Террористон мехоҳанд, мақса-
ду мароми худро бо роҳи зӯро-
варӣ, куштор, тарсу ваҳм амалӣ 
созанд. Террор кардан, ҷомеаро 
ба ҳолати тарсу ваҳшат ва ноу-
медӣ афкандан аст.

Нахустин баҳсу мунозираҳо 
миёни мутафаккирон, диншино-
сон ва баъзе уламои хуруфот-
параст ва тундрави дин ҳанӯз 
дар дунёи қадим ба миён ома-
да, мактабу равияҳои гуногуни 
диншиносӣ, андешаву афкор ва 
осори диншиносони Ғарбу Шарқ 
равшангари ин гуфтаҳост. Сиё-
сати динии давлати абадқудрати 
шӯравӣ, ки замоне ҷумҳурии мо 
низ як ҷузъи таркибии он буд, 
бар пояи атеизм ва ҷаҳонбинии 
атеистӣ асос ёфта буд. Таъбири 
(тезиси) машҳури К.Маркс «Дин 
барои мардум афюн аст» шиор 
ва моҳияту мақсади муносибат 
ба дин қарор дода шуда буд.
Бо мақсади татбиқи ин сиёсат 
муборизаи густурдаву оштино-
пазир алайҳи дин ва ҳар гуна 
эътиқоди диниро тақозо мекард, 
ҷиҳати аз байн бурдани ба ис-
тилоҳ «боқимондаҳои динӣ, 
кӯҳнапарастӣ, хурофот» аз шуу-
ри мардум зудудани ҳар гуна ан-
дешаи динӣ, аз ҷомеа решакан 
кардани дин тадбирҳои гуногун 
андешида, амалӣ карда мешуд. 
Аммо мубориза алайҳи дин ва 
эътиқоди динӣ, динситезӣ дар 
аксари мавридҳо натиҷаи баръ-
акс медод ва вокунишро барме-
ангехт. Мардум аз рӯи фитрати 
азалии хеш то ҷое метавонист, 
муқовимат мекард, пинҳонӣ 
амал мекард ва ҳатто, дар баъзе 
мавридҳо ба амалҳои ифротӣ, 
тундравӣ даст мезад.

Таърихи афкору андешаи 
инсонӣ исбот менамояд, ки илму 
дониш ҳеч вақт душмани дину 
имон набуда, балки бар зидди 
хурофот, кӯҳнапарастӣ, боф-
таҳои баъзе диндорони бесаводу 

Садоқатро аз 
ӯ бояд омӯхт

Ҳар боре, ки сухан оиди 
ватандӯстӣ ва садоқат ба Ва-
тан меравад, сарбози дар 
вақти безарар кардани боқи-
мондаи гурӯҳи терористӣ дар 
дараи Ромит захмгирифта 
ба ёдам меояд. Он рӯз мо бо 
як гурӯҳ устодони кафедраи 
осебшиносӣ бо иштироки до-
нишҷӯён он сарбозро, ки аз 
ронаш тир хӯрда буд,  муоина 
мекардем. Бо сабаби вазни-
нии осеб ва хунравӣ дар бе-
мор садамаи осебӣ ба назар 
мерасид. Бешубҳа, ин ҳолат ба 
ҳаёти ӯ таҳдиди ҷиддӣ дошт. 
Дар ҳамин лаҳза як гурӯҳ роҳ-
барони сохторҳои қудратӣ ба 
аёдати ин сарбоз омаданд ва 
бо иҷозати табибон аз аҳволи 
ӯ пурсон шуданд. Ҷавоби ин 
ҷавон ҳамаи мо, инчунин до-
нишҷӯёнро ба ҳайрат овард. 
Ҳангоми суҳбат бо роҳбарон ӯ 
аз ҳолати худ шикоят накард. 
Балки ба онҳо гуфт, ки «ман 
ҳангоми муҳориба он душман-
ро захмдор кардам, вале ҳанго-
ми такроран паррондан душ-
мани дигар маро захмдор кард 
ва сад афсус, ки ман ӯро нобуд 
карда натавонистам».

Вақте, ки ба ин суханон 
аҳамият медиҳем онҳо мум-
кин, ки аз нуқтаи назари баъзе 
аз мо оддӣ намояд. Аз нуқтаи 
назари ман муҳим он аст, ки ин 
суханон дар ҳолате гуфта шу-
данд, ки ба бемор осеби расида 
таҳдиди ҷиддии  ҳаётӣ дошт. 
Сабаби ба ҳайрат овардани 
духтурон, донишҷӯён ва роҳ-
барони сохторҳои қудратӣ ана 
ҳамин буд. Дар вақте, ки осеби 
вазнин бо хунравӣ бо ҳолати 
ин ҳимоятгари ватан таҳдид 
мекард, ӯ дар бораи худ не, 
дар бораи ҳимояти Ватан ҳарф 
мезад. Ана ҳамин аст садоқат 
ба Ватан. На бо гуфтор, балки 
бо рафтори неки худ ин сар-
боз садоқати худро ба Ватан 
исбот кард. Рафтори ин ҷавон 
барои ҳамаи мо бояд ибрат бо-
шад. Гуфтаҳои дар боло зикр 
шударо мо дар суҳбатҳо бо до-
нишҷӯён ва лексияҳо истифо-
да мебарем.

Дар давоми таълим до-
нишҷӯён доимо аз аҳволи ин 
сарбоз хабар мегирифтанд. 
Муҳим он аст, ки онҳо пас аз 
анҷоми даври таҳсил ҳам ба 
аёдати ӯ меомаданд, зеро ҳо-
дисае, ки онҳо шоҳид буданд, 
хеле таъсировар буд. Бояд 
қайд кунам, ки табобати ин 
ҷавон бомуваффақият анҷом 
ёфт ва ҳоло ӯ хизмати худро ба 
Ватани азизамон давом дода 
истодааст. Бо ин гуна ҷавонон 
мо бояд фахр кунем ва рафто-
ри онҳоро барои дигарон ҳам-
чун намунаи баланди хизмати 
содиқона ба Ватан мисол орем.

А.А.Раззоқов,
мудири кафедраи 

травматология 
ортопедия ва ҷарроҳии 

низомӣ-саҳроӣ, д.и.т., 
профессор

чаласавод буд. Ягон мутафаккир 
ё донишманди асили замони гу-
зашта ва муосир низ бар зидди 
дин набаромадааст, балки ху-
рофот, нодонӣ, ҷаҳолатро зери 
интиқод қарор додааст.

Донишманди маъруф Гер-
берт Спенсер (Ҳерберт Испен-
сер) дар рисолаи хеш, ки ба 
мавзӯи тарбия бахшидааст, чу-
нин мегӯяд: «Дониш бо хурофот 
сари адоват ва ситез дорад, вале 
бо дин душманӣ ва ситез надо-
рад. Дар бисёре аз улуми табиии 
роиҷ дар асри мо руҳи динситезӣ 
вуҷуд дорад. Аммо дониши саҳеҳ 
ва дуруст ва дар сатҳи маълумо-
ти фаротар рафта ва дар ҷарф-
ноӣ ва умуқи ҳақоиқ (ҳақиқат) 
нишастааст, аз ин моҳияти дин-
ситезӣ барканор аст».

Яке аз омилҳои тезу тунд 
шудани муносибати баъзе 
кишварҳои мусулмонӣ бо дав-
латҳои Ғарб маҳз ҳамин сиёсати 
риёкорона, муғризона, дурӯягӣ 
ва мунофиқона аст, ки он боиси 
пайдо шудан ва густариши му-
холифат байни пайравони дини 
ислом ва масеҳият, тамаддуни 
Шарқу Ғарб ва дар айни замон 
тавлиди ҷараёнҳои тундрав 
(экстремистӣ) дар дину мазҳа-
бҳои ҳам Ғарб ва ҳам Шарқ аст.

Мутаассифона, дар амри 
дифоъ ва пуштибонӣ аз нан-
гу номус, ҳуввият ва арзишҳои 
миллӣ, манфиатҳои умумихалқи-
ву умумидавлатӣ миёни баъзе 
уламои дин ва зиёиёни эҷодкори 
дин баҳс ба миён омада, аҳли 
ҷомеаро ба бетарафӣ намегузо-
рад.

Зиёиёни эҷодкор бошанд, 
баъзе уламои динро ба бегона-
парастӣ, арабгароӣ, бесаводӣ, 
чаласаводӣ, хурофоту таассуб, 
мавъизаҳои бемантиқ, бе рабту 
низом, лаҳни тунду таҳқиромез 
ва зиддидавлатию зиддимиллӣ 
айбдор менамоянд. Дар айни 
замон баъзе уламои дин зиёиён, 
рӯзноманигоронро ба динситезӣ 
гунаҳкор медонанд.

Дар ҳарду ҳолат ҳам ула-
мои дин ва зиёиёни тоҷик бояд 
ҳамфикр бошанд, манфиатҳои 
умумимиллӣ, умумидавлатиро аз 
ғаразҳои ҳизбӣ, гурӯҳӣ, мазҳа-
бӣ, шахсӣ боло гузошта, ҷомеа-
ро ба ихтилоф, ҷудоӣ ва хатару 
нооромӣ мувоҷеҳ насозанд.

Д.С.Шерматов,
мудири кафедраи 

физикаи тиббӣ бо асосҳои
технологияи иттилоотӣ, 

д.и.ф., профессор
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По горизонтали

4. Артерия большого круга кровообращения.
7. Область клинической медицины.
8. Воспаление мышц.
9. Мельчайший организм.
11. Элемент скелета.
12. Патологическое состояние, вызванное отравлением.
14. Специалист с высшим медицинским образованием.
16. Фенилсалицилат, дезинфицирующее средство, применяемое при 
заболеваниях мочевых путей и кишечника.
18. Доброкачественная опухоль, происходящая из мышечной ткани.
19. Фиброзно-мышечный орган кровеносной системы.
20. Врач-специалист в области лечения опухолей.
21. Острая инфекционная болезнь.
23. Психопатологическое состояние, одна из форм психоза.
24. Часть скелета, дающая опору нижним конечностям.
25. Пустула с глубоким изъязвлением.

По горизонтали
1. Процесс образования плотных свертков крови в полости сердца и сосудов.
2. Препарат, специфически связывающийся с определенными активными 
участками биологических структур.
3. Болезнь, характеризующаяся избыточным выделением мочи.
5. Повреждение тканей, причиненное внешним воздействием.
6. Болезнь суставов.
8. Устройство, накладываемое на лицо для ингаляционного наркоза.
10. Инъекция.
13. Острое гнойное воспаление века.
14. Патологическое изменение вен.
15. Дегидрохолевая кислота, желчегонное средство.
16. Злокачественная опухоль.
17. Воспаление яичников.
19. Органическое соединения, содержащее гидроксильную группу у насы-
щенного атома углерода.
22. Показатель, отражающий изменения физико-химических свойств крови 
(аббревиатура).
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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.

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

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Китоб – беҳтарин  туҳфа

Маҳз бо чунин нигоштаҳои 
муаллиф китоби дувуми  «За-
бони  миллат – ҳастии  миллат»  
оғоз  гардида, марҳалаҳои  таъри-
хи густариши  забони  тоҷикиро 
аз ибтидои асри ХIII то ибтидои 
асри ХХ фаро гирифтааст. Дар он 
аз сарчашмаҳои муътамади таъ-
рихию адабӣ маълумот оварда 
шудааст.

Чи тавре ки муаллиф кайд 
кардааст: «Забон муҳимтарин 
унсури бақои миллат буда,  ои-
наи рӯзгори гузаштаву ҳозира ва 
маҷмӯи тафаккуру андешаи халқ 
ба ҳисоб меравад ва яке аз ар-
зишмандтарин сарчашмаҳои ме-
роси гузаштагон барои наслҳои 
оянда арзёбӣ  мегардад».

Дар китоби мазкур мақому 
манзалати забони тоҷикӣ дар 
ашъори шоиру нависандагони 
шарафманди мо ва  таъсири ҳа-

Факултети технология ва соҳибкории Донишгоҳи дав-
латии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ санаи 28-уми 
апрели соли 2020 конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияви-
ро дар мавзӯи «Омода намудани мутахассисони техникӣ дар 
шароити саноатикунонии кишвар» баргузор менамояд.

Аз ин рӯ, олимону муҳаққиқони МДТ «ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино» метавонанд маърӯзаҳои илмии худро 
барои иштирок ба кумитаи тадорукот пешниҳод намоянд.

Тамос бо кумитаи тадорукот:
Телефонҳо барои тамос: (+992)93-592-86-90, 
93-548-80-64, 904-50-26-67
Почтаи электронӣ: olimov.nasriddin61@mail.ru
Маълумоти бештарро метавонед аз шуъбаи илм ва ин-

новатсия дастрас намоед.

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати 
факултети тиббӣ соли 2018 таҳти № 016520/2018 
ба Эшонқулов Шаҳром Сафарбекович  додааст, аз 
эътибор соқит дониста шавад. 

7 апрел  ба муносибати  Рӯзи умумиҷаҳонии саломатӣ   дар МТТ семинар баргузор гардид, ки 
дар он аз тарафи табиби муолиҷавии Маркази ташхису табобатии донишгоҳ  Тошматова О.Р. ва 
донишҷӯйи курси 4-уми гурӯҳи 16, факултети тиббӣ Мирзоева Нигора маърӯза дар мавзӯи:  «Коро-
навирус ва пешгирии он» дар байни 50 нафар донишҷӯёни курси 4-ум ва 3-юми факултети тиббӣ 
пешниҳод гардид. Инчунин,  ба таври мултимедия тарзи пӯшидан ва  кашидани либоси зиддисироятӣ 
нишон дода шуд.

Дар толори хониши кафедраи 
тибби ҳарбии бинои нави шаҳра-
ки «Шифобахш» бахшида ба Рӯзи 
тандурустии умумиҷаҳонӣ бо до-
нишҷӯдухтарони курси 3 ва 4 фа-
култети тиббӣ дар мавзӯи «Тарзи 
ҳаёти солим» чорабинӣ  гузарони-
да шуд.

Аз тарафи Раиси Шӯрои бо-
нувон Ҳоҷиева Г.Б оиди татбиқи 
Стратегияи миллии солимии аҳо-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2010-2020 ва дигар барно-
маҳои қабулшудаи давлатӣ аз ҷо-
ниби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон маълумот дода шуд. Нақши 
ҷавондухтарон ҳамчун мутахасси-
сони оянда дар тарғиби тарзи ҳаёти 
солим, солимии ҷомеа қайд шуд ва 
гуфта шуд, ки пешгирии бемориҳои 
гуногун ин пеш аз ҳама риояи тарзи 
ҳаёти солим мебошад.

Аъзоёни фаъоли Шӯрои бо-
нувон донишҷӯдухтарони курси 4 

водиси таърихро ба рушду гу-
стариши забони тоҷикӣ мутолиа 
намудан мумкин аст. Ҳар як му-
толиакунанда  аз таърихи забони 
адабии тоҷикӣ ва рушду густари-
ши он дар давраҳои таърих огоҳ 
гардида, барои  ҳифзи он талош 
меварзад  ва ба хотири ҳифзи ме-
роси гаронбаҳои  ниёгон қувваи  
тозае  пайдо  мекунад. Чуноне ки  
муаллиф  зикр  менамояд:  «Ба-
рои ман забони тоҷикӣ на танҳо  
воситаи гуфтугӯю муошират  ба 
шумор  меравад, балки  болотар  
аз он,  шиносномаи миллати  ази-
зам, рӯҳи  поки гузаштагонам ва 
оинаи осори ниёгонам мебошад. 
Аз ин рӯ ман ба  ин забони шевои 
шоирона сидқан арҷ мегузорам, 
бо ҳисси баланди 
ватандӯстӣ  аз мин-
барҳои  баланд  бо ин 
забон  сухан  мегӯям, 
аз лаҳни шаккарину 
дилнишинаш  лазза-
ти маънавӣ  мебарам 
ва ҳастиамро бо ха-
стии забонам пайваст 
дониста, ин гавҳа-
ри хушоб ва дурри 
ҷаҳонтобро  пайваста  
ситоиш  ва тарғиб  ме-
намоям».

Муаллиф  бо  ашъори пур-
мазмуну шоиронаи ниёгонамон 
мазаллати забони тоҷикиро дарҷ 
намудааст.  Аз ашъори Абулқоси-
ми Қазвинӣ:
Нолаи мурғи  асир ин ҳама  

баҳри  ватан  аст,
Маслаки  мурғи гирифтори  

қафас ҳамчу  ман аст.
Фикре, эй ҳамватанон, дар 

раҳи озодии хеш,
Бинамоед, ки ҳар кас накунад, 

мисли ман аст.
Пешвои муаззами миллат 

китоби мазкурро, ки бо забони 
содаву фасеҳ ва сабки илмию 
оммавӣ таҳия кардаанд, ҳамчун 
тӯҳфа ба бонувон бахшида ба 
«Рӯзи бонувон ва модарон»  аз 
номи худ ҳадя намуданд.

Деканати факултети педи-
атрӣ ин туҳфаи гаронарзишро 
қадрдонӣ карда, доир ба мазмуну 
муҳтавои китоби мазкур бо до-

нишҷӯён ҷамъомадҳо баргузор  
карда  шуд.

Маҳмадзабур Қосимов,
донишҷӯи курси 5, 

факултети педиатрӣ

Ба диққати донишҷуёни муассисаҳои таълимии тиббӣ 
ва табибони ҷавони мамлакат расонида мешавад, ки «Ит-
тиҳодияи табибони ҷавон», ки дар назди Вазорати танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амал мекунад, қабули аъзоёнро ба иттиҳод ба роҳ монда-
аст. Хоҳишмандон метавонанд барои шомил гардидан ба 
иттиҳодияи мазкур ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:

Маълумотнома аз муассисаи таълимӣ
2 дона расмӣ 3х4
Нусхаи шиноснома
Барои маълумоти бештар ба телефонҳои 2273017; 

+992985310598 (Viber, Whatsapp; 939080813) занг биза-
нед.

Семинар бахшида ба Рӯзи 
умумиҷаҳонии саломатӣ 

Тарзи  ҳаёти солим

факултети тиббӣ Абдусамирзода Г., 
Бердиева М., Азизова М., Қаюмова 
С., дар баромадҳои худ оиди чора-
биниҳои тарғиботӣ – ташвиқотии 
тарзи ҳаёти солим, баланд бардо-
штани маърифати тиббии шаҳрван-
дон, роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳои 

сироятӣ,  истифодаи ғизои солим, 
бурдани ҳаёти ҷисмонии фаъол, 
беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ  маъ-
рӯзаҳо пешниҳод гардиданд. 

Шӯрои бонувон

ҚАБУЛИ АЪЗОЁН БА 
“ИТТИҲОДИЯИ ТАБИБОНИ 

ҶАВОН

Омода намудани 
мутахассисони техникӣ 

дар шароити 
саноатикунонии кишвар

Танҳо забон аст, ки дар ҳама давру замон таърихи воқеӣ ва ростини  
миллатро дар ҳофизаи худ нигоҳ  медорад.

                                                                              Эмомалӣ Раҳмон

Эълонҳо

Суҳбат бо донишҷӯён
Дар толори хони-

ши кафедраи тибби ҳар-
бии бинои нави шаҳра-
ки «Шифобахш» бо 
донишҷӯёни гурӯҳҳои 
курси 4, факултети тиббӣ 
ва гурӯҳҳои 1-2 факултети 
педиатрӣ оиди сирояти 
коронавирус ва ҳолати 
имрӯзаи эпидемиологӣ 
дар мамлакатамон аз тарафи 
раиси Шӯрои бонувон, н.и.т., 
дотсент Ҳоҷиева Г.Б. суҳбат гу-
заронида шуд. 

Қайд гардид, ки дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати 
таъмини амнияти санитарию 
эпидемиологӣ чораҳои зиё-
ди  пешгирӣ ва омодабошӣ 
амалӣ шуда истодаанд ва 

хушбахтона то ҳол ягон ҳолати 
гирифторшавӣ ба қайд гириф-
та нашудааст. Зимни суҳбат аз 
донишҷӯён даъват гардид, ки 
ҳамчун табибони оянда  барои 
дар байни омма пурзӯр наму-
дани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ва роҳҳои пешгирии ин вирус  
бояд саҳмгузор бошанд. 


