
№ 11-12 (2060-2061) 1 июни соли 2018 1

 № 11-12 (2060-2061) 1 ИЮНИ СОЛИ 2018

ТАМАННИЁТИ  
ректори донишгоҳ, д.и.т., 

профессор М.Қ.Гулзода ба
хатмкунандагони соли 2018

Хатмкунандагони азиз!
Инак, як давраи муҳими 

ҳаёти Шумо, ки дар бароба-
ри хушиҳои овони ҷавонӣ боз 
душвориҳои зиёди омӯзи-
ши нозукиҳои касбиро бо худ 
дошт, паси сар гашт. Бале, 
шаш сол қабл пешаи ифтихо-
рии табибиро ихтиёр намуда, 
аз қадамҳои аввалини омӯ-
зиш пай бурда будед, ки барои 
муҳофизи  ҳақиқии саломатии 
мардум гаштан аз баҳри пур-
туѓёни талошу бурдборӣ, баро-
ру нокомӣ ва пасту баландиҳои 
давраи донишандӯзӣ гузаштан 
лозим меояд. Ва хушбахтона 
имрӯз бо сари баланд гуф-
та метавонем, ки  ҳар кадоми 
Шумо имтиҳони аввалини дав-
раи касбомӯзиро мардонавор 
таҳаммул намуда, ба сӯи қул-
лаи мақсуд  аллакай қадами 
устувор гузоштед. 

Бо  хатми донишгоҳ дар 
баробари соҳиби маълумоти 
олии касбӣ шудан  Шумо сазо-
вори номи пуршарафи табибӣ  
гаштед, ки ба ин муносибат ҳар 
яки Шуморо сидқан табрику 
муборакбод намуда, ба ҳар ка-
доматон хушиҳои минбаъдаи 
рӯзгор ва барору муваффаққи-
яти корро таманно менамоям.         

Имсол  бошад, боз  мо аз 
он  бештар ифтихор  дорем, ки  
бори аввал  дар таърихи  до-
нишгоҳ   аз  ин  даргоҳи  муқад-
дас  чунин  теъдоди зиёди 
мутахассисони  ҷавон  - 1387 
нафар бо дипломи  табиби  
маълумоти олидор   ба  хизма-
ти халқу  Ватан  мераванд, ки 

Ҳ А М КО Р Ӣ  Б О  L M U
14-15-уми майи соли 

ҷорӣ профессори клиникаи 
наздидонишгоҳии донишгоҳи 
Мюнхени Олмон доктор Klaus 
G. Parhofer ба ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино ташриф 
овард. Ӯ бо иштирокчиёни ло-
иҳаи муштараки “Диабети ге-
статсионӣ дар байни занони 
ҳомиладори Осиёи Марказӣ” 
машварат ороста, сипас  оид 
ба “Диабети гестатсионӣ” бо 
маърӯзаи илмӣ баромад на-
муд. Хотирасон бояд кард, ки 
лоиҳаи муштараки «GESDICA» 
–“Диабети гестатсионӣ дар 
байни занони ҳомиладори 
Осиёи Марказӣ аз он ҷум-
ла Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 

соли 2015 якҷоя Донишгоҳи 
Мюнхен ба номи Людвиг 
Максимилиан (Бавария, Ол-
мон) ва Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино (Тоҷики-

аз онҳо 59 нафарашон соҳи-
бони «Дипломи аъло» мебо-
шанд.  

Дар ин рӯзи  хотирмон  ме-
хоҳам ба хатмкунандагони  до-
нишгоҳ  бори дигар   муроҷиат  
намуда, як  сухани  пурҳикмати 
Камолиддини Биноиро ёдовар 
шавам,  ки  гуфта:
Илм  агар  бо амал  

нагардад  ёр,
Ҳеҷ чизе  зи  илм  чашм 

 мадор,
Набояд фаромӯш сохт, ки  

Шумо ҳарчанд  як марҳилаи  
муҳими роҳи касбомӯзиро паси 
сар намуда бошед ҳам, марҳи-
лаи  асосӣ – яъне дар амал 
татбиқ намудани донишҳои  
азбарнамуда,  ҳанӯз дар пеш 
аст. Барои ин бошад, боз ҳам 
талошу заҳматҳои  таҷриба-
омӯзӣ,  азхудкунии   таҷрибаи 
бойи ҳамкасбони  калонсол ва 
сазовор гаштан ба  боварии  
ҳазорҳо  нафар  дардмандону  
ниёзмандон,  ки  ба ақлу  зако-
ват ва  донишу  хиради  шумо   
эҳтиёҷ  доранд, ҳанӯз  дар пеш 
аст. 

Дар хотир бояд дошт, ки 
касби  табибӣ  ба соҳиби асили 
худ  сарбаландиҳои  зиёдеро  
насиб  гардонад ҳам, масъу-
лияти зиёдеро бо худ дорад. 
Беҳуда ҳам нест, ки мо таби-
бон мисли муҳофизони марзу 
буми Ватан пеш аз  ба  касби 
худ шурӯъ намудан савганди 
садоқат ба касбро ёд мекунем. 
Боварӣ дорам, ки ҳар яки шумо 
масъулияти ин  савгандро 
ба хуби ҳис намуда, ҳангоми 
ичрои вазифаи фахрии хеш як 
лаҳза ҳам онро аз хотир наме-
бароред. Танҳо дар ҳамин су-
рат метавонед, ки ба боварии 
мардум ва ифтихори устодони 
худ сазовор гашта,  номбар-
дорони ҳақиқии Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино гар-
дед.

 Мо устодон аз ҳар кадо-
ми шумо ҳамин сарбаландию 
пирӯзиҳоро умед дорем.

Роҳи сафед,  хатмкунан-
дагони азиз!    

Панди устодон роҳнамои зиндагиамон хоҳанд гашт

стон) бо дастгирии Вазорати 
федералии илм ва маорифи 
Олмон амалӣ шуда истодааст.

Шуъбаи робитаҳои 
байналмилалӣ

Панҷ сол пеш бо ни-
яту орзуҳои зиёде бори 
аввал ҳамчун донишҷӯ ба 
ДДТТ ба номи  Абӯалӣ 
ибни Сино қадам гузошта 
будам ва ба зӯдӣ   эҳсос на-
мудам, ки дар як муҳити 
бо илму ҳикмат саршор  
қарор дорам. Вақт мисли 
дарёи пуртуғён ҷористу 
ҷорист. Имрӯз ҳатто бова-
рам намеояд, ки хатмку-

МУВАФФАҚИЯТ ЁРАТОН БОД, ХАТМКУНАНДАГОНИ АЗИЗ!

Имсол 1387 нафар дастпарварони ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино, ин даргоҳи муқаддаси илмиро хатм наму-
да сазовори номи пуршарафи табибӣ мегарданд. Ба ин муно-
сибат  пагоҳ дар толори Синои донишгоҳ бо иштироки васеи 
аъзои раёсат, устодон, волидон ва хатмкунандагони дониш-
гоҳ ҷаласаи тантанавӣ баргузор   мегардад. (Ниг. саҳ 4-5 ва 8-9)

нандааму 5 соли умри ҷа-
вонии хешро беҳуда сарф 
накарда, дар ин даргоҳи 
ояндасоз  ба касби илму 
ҳунар бахшидаам. Орзуи 
деринаи ман ҷомаи амал 
пӯшид. Худро имрӯз хуш-
бахт меҳисобам, хушбахт 
аз он, ки дар қатори беҳта-
рин хатмкунандагон ба ги-
рифтани «Дипломи аъло» 
сазовор  гаштам.

Лаҳзаҳои донишҷӯӣ 
ба мисли хазинаи бебаҳо 
дар хотираҳо, дар ёдҳо 
нақш хоҳанд баст. Дар ин 
даргоҳи илму ҳунар ману 
ҳамсабақонам бо бисёр 
устодони варзида аз на-
здик шиносоӣ пайдо на-
муда, аз онҳо сирру асро-
ри касбӣ омӯхтем. Панду  
насиҳатҳои падаронаи 
устодон ба таври абадӣ 
роҳнамои кору зиндагиа-

мон хоҳанд гашт. Кӯшиш 
менамоем, ки ҳар кадоми 
онҳоро дар як гӯшаи қалби 
пурҷӯши ҷавониамон ҷой 
дода, барои халқу ватани 
хеш хизмати софдилонаи 
худро дареғ надорем. 

Аз фурсат истифода 
бурда ба ректори дониш-
гоҳ, муҳтарам М.Қ.Гул-
зода, декани факултет, 
С.С.Субҳонов, муовини де-
кан Р.С.Аминов ва ҳамаи 
устодонам аз самими дил 
сипос мегӯям.  Бигузор 
Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Тоҷикистон бо кулли 
кормандонаш ҳамеша ҷо-
видон бимонанд. Падруд, 
донишгоҳи азиз, хонаи 
умеду орзуҳои ҷавонии 
ман!

Ҳадиса Турсунова, 
хатмкунанда
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ДАР РӮЗИ ҶАВОНОН БЕҲТАРИНҲО 
ҚАДРДОНӢ ГАШТАНД 

Тибқи нақшаи кории шуъбаи кор бо ҷавонон дар якҷоягӣ бо раёсати донишгоҳ 
ҳамасола дар ҳафтаи сеюми моҳи май дар донишгоҳ «Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон» 
ҷашн гирифта мешавад. Бо ин мақсад рӯзи 22-уми май дар толори «Сино» бо ишти-
роки намояндаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Саодат Холмирзоева, аъзои раёсат, омӯзгорон ва донишҷӯён чорабинии 
умумидонишгоҳӣ таҳти унвони «Як рӯзи ҷавонӣ» баргузор карда шуд.

Дар аввал мудири шуъбаи кор 
бо ҷавонон Шарифов Қ.О. аз корҳои 
иҷро шуда ва нақшаю дурнамои 
шуъбаи кор бо ҷавонон ҳисоботи 
мухтасар пешниҳоди ҳозирин гар-
донд. Дар ҳамин росто муовини рек-
тор оид ба таълим донишгоҳ д.и.т., 
профессор Ибодов С.Т. ҷавонони 
донишгоҳро бо ин рӯзи саидашон 
табрик намуда, оид ба муҳимтарин 
нуқтаҳои Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои Миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҷа-
вонон ибрози андеша намуданд ва 
аз номи ректори донишгоҳ муҳтарам 
Гулзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ гуф-
та ҷавонону фаъолони донишгоҳро 
муборакбод намуданд.

Мавриди зикр аст, ки тибқи 
фармони ректори донишгоҳ ғолибо-
ни озмунҳо, мусобиқаҳои гуногуни 
варзишӣ ва фаолони донишгоҳ бо 
ифтихорнома ва мукофотпулҳо ҳава-
сманд карда шуданд. Аз ҷумла :

I. Омӯзгорон ва муҳассили-
ни зерин барои ишғол намудани 

ҷойҳои ифтихорӣ дар озмунҳои до-
хилидонишгоҳӣ ба тариқи зайл сар-
фароз гардонда шуданд:
1. Миҷгонаи Шуҳратзода-омӯгори ка-
федраи кимиёи фармасевтӣ ва заҳр-
шиносӣ барои ғолибият дар озмуни 
«Беҳтарин омӯзгори ҷавони соли 
2018» бо Ифтихорнома ва маблағи 
800 сомонӣ;
2. Абдураҳмонов Зеваршоҳ-омӯзго-
ри кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ 
барои ғолибият дар озмуни «Кура-
тори беҳтарини соли 2018» бо ифти-
хорнома ва маблағи 800 сомонӣ;
3. Назирбоев Қаҳрамон-ассистенти 
кафедраи бемориҳои ҷарроҳии № 1 
барои ғолибият дар озмуни «Ихтиро-
кори ҷавони соли 2018» бо ифтихор-
нома ва маблағи 600 сомонӣ;
4. Одилова Фарзона-докторанти 
PhD-и кафедраи оториноларинго-
логия барои ғолибият дар озмуни 
«Беҳтарин олими ҷавони соли 2018» 
бо ифтихорнома ва маблағи 600 со-
монӣ;
5. Нуралиев Кароматулло- донишҷӯи 
курси 4-уми факутети НТҶ барои ғо-
либият дар озмуни «Донишҷӯи сол 
- 2018» бо ифтихорнома ва маблағи 
300 сомонӣ; 
6. Саломатова  Нуқра - донишҷӯи 
курси 4-уми факултети тиббӣ Fолиби 
озмуни «Беҳтарин донишҷӯ-ҳунар-
манди соли 2018» ( бо маблағи 300 
сомонӣ) 
7. Маҳфили “Мубоҳисон”-и шуъбаи 
кор бо ҷавонони донишгоҳ барои ғо-
либият дар озмуни «Маҳфили беҳта-
рини соли 2018» дар самти фарҳанги 
сиёсӣ бо сипоснома;
8. Маҳфили “Ёрии аввалини тиббӣ”-и 
шуъбаи кор бо ҷавонони донишгоҳ 
барои ғолибият дар озмуни «Маҳфи-
ли беҳтарини соли 2018» дар самти 
муолиҷавӣ бо сипоснома;
9. Маҳфили “Дӯстдорони китоб”-и 
факултети НТҶ барои ғолибият дар 
озмуни «Маҳфили беҳтарини соли 
2018» дар самти тарғиби китоб бо 
сипоснома;
10. Давлатов Баҳриддин-ассистенти 
кафедраи анестезиология ва реани-
матология барои мақолаи беҳтарин 
оид ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳу-
нарҳои мардумӣ», дар мавзӯи «Ҳу-
нарҳои мардумӣ-ифодагари фарҳан-
гу тамаддун» бо ифтихорнома;
11.Ёров Саъдуддин- донишҷӯи кур-
си 2, факултети стоматологӣ барои 

мақолаи беҳтарин оид ба «Соли руш-
ди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» дар 
мавзӯи “Тоҷикистон-мавзеи дилфи-
реби сайёҳӣ” бо ифтихорнома;
12. Ҳурматова Рухсора- омӯзгори 
ҷавони кафедраи биологияи тиббӣ 
бо асосҳои генетика барои мақолаи 
беҳтарин оид ба Даҳсолаи байнал-
милалии амал «Об барои рушди 
устувор, соли 2018-2028» дар мавзӯи 
«Об барои рушди устувор» бо ифти-
хорнома;
13. Худоёри Мӯсо-донишҷӯи курси 

3, факултети тиббӣ барои мақолаи 
беҳтарин оид ба Даҳсолаи байнал-
милалии амал «Об барои рушди 
устувор, соли 2018-2028», дар мав-
зӯи «Оби тоза-омили пешгирии бе-
мориҳои сироятӣ» бо ифтихорнома;
14. Шарофиддинов М.А. донишҷӯи 
курси 1, факултети тиббӣ барои 
мақолаи беҳтарин оид ба  Кӯли Са-
рез, дар мавзӯи «Кӯли Сарез» бо иф-
тихорнома;
15. Хоҷаев Баҳром-ассистенти ка-
федраи физикаи тиббӣ ва биологӣ 
бо асосҳои технологияи иттилоотӣ 
барои мақолаи беҳтарин оид ба иф-
ротгароӣ, экстремизм ва тероризм 
дар мавзӯи «Зуҳуроти номатлуб» бо 
ифтихорнома;
16. Бозоров Савриддин -ординатори 
клиникии кафедраи дерматовенеро-
логия барои мақолаи беҳтарин оид 
ба ифротгароӣ, экстремизм ва теро-
ризм дар мавзӯи «Терроризм-хатари 
бузурги ҷомеа»бо ифтихорнома;
17. Нуриддинов Ийгиталӣ. омӯзгори 
ҷавони кафедраи онкология барои 
мақолаи беҳтарин оид ба ҳамкории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар мавзӯи «Муносибат-
хои фархангии Ҷумхурии Тоҷикистон 
ва Ӯзбекистон дар замони имрӯз» бо 
ифтихорнома;
18. Саидов Бахтовар- донишҷӯи кур-
си 4, факултети тиббӣ барои мақолаи 
беҳтарин оид баҳамкории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
дар мавзӯи «Таассурот аз сафар» бо 
ифтихорнома.

II. Донишҷӯёни зерин-фаъо-
лони шуъбаи кор бо ҷавонон, Куми-
таи иттифоқи касабаи донишҷӯён, 
Шӯрои занон ва духтарон, шуъбаи 
тарбия ва фарҳанг ва ҷамъияти ил-
мии ҷавонон барои татбиқ намуда-
ни сиёсати давлатӣ байни ҷавонон 
бо Ифтихорнома ва маблағи 300 со-
монӣ сарфароз гардонида шуданд:
1. Бақоев Фаррух-муаллими коромӯ-
зи кафедраи бемориҳои кӯдаконаи 
№ 2
2. Холов Даврон-донишҷӯи курси 6, 
факултети тиббӣ
3. Фозилов Азамат – донишҷӯи курси 
6, факултети тиббӣ
4.Бобоқулова Мафтуна – донишҷӯи 
курси2, факултети педиатрӣ
5. Бобосафарова Манижа – до-
нишҷӯи курси3, факултети педиатрӣ
6. Саидов Бахтовар – донишҷӯи курси 

4, факултети тиббӣ
7. Олимов Сомон – донишҷӯи курси 
2, факултети тиббӣ
8. Ғуломова Солеҳа – донишҷӯи курси 
5, факултети тиббӣ,
9. Исмоили Убайдулло – донишҷӯи 
курси6, факултетитиббӣ
10. Боҳирова Нозанин – донишҷӯи 
курси 4, факултетитиббӣ  
11. Холматов Далер – донишҷӯи кур-
си 6, факултети тиббӣ
12. Заҳуров Сарафроз – донишҷӯи 
курси 6, факултети тиббӣ
13. Мамадҷонов Пайрав – донишҷӯи 
курси 4, факултети НТҶ
14. Алиев Зафар – донишҷӯи курси 3, 
гуруҳи 3, факултети педиатрӣ
15. Гулова Ганҷина – донишҷӯи курси  
4, факултети тиббӣ
16. Рамонқулова Гулрафтор– до-
нишҷӯи курси 4, факултети тиббӣ
17. ҲусейноваШиринмоҳ – донишҷӯи 
курси 5, факултети тиббӣ
18. Мамадаминов Осим– донишҷӯи 
курси 6, факултети  НТҶ
19. Абдуллоева Муҳаррамой-до-
нишҷӯи курси 3, факултетитиббӣ,
20. АҳмадзодаМарҷона-донишҷӯи 
курси 5, факултетитиббӣ,
21. Аҳмадзода Суҳбатулло-донишҷӯи 
курси 4, факултети тиббӣ,
22. АсубековаАйғаныш-донишҷӯи 
курси 1, факултети тиббӣ,
23. Дарёев Бузургмеҳр-донишҷӯи 
курси 5, факултети тиббӣ,
24. ЁровУмедҷон-донишҷӯи курси 1, 
факултети фармасевтӣ,
25. Кавита Равот – донишҷӯи курси 3, 
факултети тиббӣ,
26. Каримова Манижа- донишҷӯи 
курси 2-юми факултети тиббӣ;
27. Кишан Сонӣ- донишҷӯи курси 3, 
факултети тиббӣ,
28. Мирзоева Моҳзода-донишҷӯи 
курси 5, факултетитиббӣ,
29. Ҳоҷиева Робия-донишҷӯи курси 
5, факултети тиббӣ,
30. Раҳимиён Бежан-донишҷӯи курси 
1, факултети тиббӣ,
31. РаҳимоваСанавбар-донишҷӯи 
курси 2, факултети тиббӣ
32.  Раҷабова Юля-донишҷӯи курси 1, 
факултети стоматологӣ,
33. СаидоваФараҳноз-донишҷӯи кур-
си 5, факултети тиббӣ,
34. Холиқова Фарзона-донишҷӯи 
курси 5, факултети тиббӣ,
35. Холов Сироҷиддин-донишҷӯи 
курси 5, факултети тиббӣ,
36. Худойбердиева Арафат-до-
нишҷӯи курси 1, факултети тиббӣ, 
37. Чӯраева Дилноза-донишҷӯи кур-
си 2, факултети тиббӣ

III. Донишҷӯёни зерин ба-
рои  ишғоли ҷойҳои ифтихорӣ дар 
Олимпиадаи V-уми ҷумҳуриявии 
донишҷӯён барои дарёфти “Ҷоми 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон” бо Ифтихорнома ва ма-
блағи 300 сомонӣ сарфароз гардо-
нида шуданд:
1. Боева Дилноза-донишҷӯи курси 
3-юми факултети тиббӣ (ҷои1- ум аз 
фанни фалсафа);
2. Зиёев Рамазон- донишҷӯи курси 
2-юми факултети тиббӣ (ҷои 2- юм аз 
фанни химия);
3. Қосимов Мансур- донишҷӯи курси 
4-уми факултети тиббӣ(ҷои 3 - юм аз 
фанни биология );

IV.  Роҳбарони ғолибони 
Олимпиадаи V-уми ҷумҳуриявии 
донишҷӯён барои дарёфти “Ҷоми 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон” бо Ифтихорнома ва ма-
блағи 500 сомонӣ сарфароз гардо-
нида шуданд:
1. Дотсенти кафедраи фанҳои ҷомеа-

шиносӣ–н.и.ф., дотсент
Азимова М.М.
2. Мудири кафедраи химияи биорга-
никӣ, н.и.х., дотсент
Файзилов И.У.
3. Мудири кафедраи биология бо 
асосҳои генетика, н.и.б., дотсент Хол-
бегов М.Ё.

V. Донишҷӯёни зерин барои 
ғолибият дар мусобиқаҳои варзи-
шии байналмилалӣ ҳамчун “Беҳта-
рин варзишгарони соли 2018” бо 
Ифтихорнома ва маблағи 500 со-
монӣ қадршиносӣ карда шуданд:
1. Шамсуддинов Муҳрубон-до-
нишҷӯи курси 6-уми факултети тиб-
бӣ; 
2. Зарипов Суҳробҷон- донишҷӯи 
курси 2-юми факултети стоматологӣ.

VI. Донишҷӯёни зеринбарои 
ишғол намудани ҷойҳои ифтихорӣ 
дар мусобиқаи “Гуштини миллӣ”-
байни донишҷӯёни донишгоҳ бо 
Ифтихорнома ва мукофотпулӣ ба 
тариқи зайл сарфароз гардонда шу-
данд:
1. Турдиев Аминҷон - донишҷӯи фа-
култети тиббӣ барои ишғол намуда-
ни ҷойи аввал  дарвазни 60кг  (300со-
монӣ)
2. Икромов Азизулло - курси 4, факул-
тети тиббӣ, барои ишғол намудани 
ҷойи аввал дар вазни 70кг   (300со-
монӣ)   
3. Салимов Исмоил - курси , 1факул-
тетитиббӣ.  барои ишғол намудани 
ҷойи аввал дар вазни 80 кг  (300со-
монӣ)
4. Давлатзода Салим – курси 2, фа-
култети стоматологи, барои ишғол 
намудани ҷойи аввал дар вазни аз 85 
кг боло   (300сомонӣ)
5.Бозоров Ориф - курси 2, факултети 
тиббӣ барои ишғол намудани ҷойи 

бо Ифтихорнома ва мукофоти пулӣ 
ба тариқи зайл сарфароз гардонида 
шуданд:
1. Дастаи футболбозони курси 3-юми 
факултети тиббӣ барои ишғоли ҷойи 
аввал- 3000 сомонӣ;
2. Дастаи футболбозони интерна-ор-
динаторҳо барои ишғоли ҷойи дуюм- 
2000 сомонӣ;
3. Дастаи футболбозони курси 2-юми 
факултети тиббӣ барои ишғоли ҷойи 
сеюм-1000 сомонӣ.

VIII. Кафедраҳои зерин бо Си-
посномаи ректори донишгоҳ қадр 
карда шуданд:
1. Кафедраи асабшиносӣ бо асо-
сҳои ирсияти тиббӣ барои беҳтарин 
корҳои тарғиботӣ ва фаҳмондадиҳӣ 
нисбати “Қонуни танзими анъана 
ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”;
2. Кафедраи таълими асосҳои бе-
мориҳои кӯдакона барои ороишоти 
беҳтарин. 

IX. Кормандони зерини до-
нишгоҳ барои меҳнати софдилона 
ва фаъолияти пурсамар бо Сипос-
номаи ректори донишгоҳ сарфароз 
гардонида шуданд:
1. Файзов Э.М. – сардоришуъбаи тар-
бия ва фарҳанг
2. Мансуров Ҳ.Н. – муовини декани 
факултети НТҶ
3. Аминов Р.С. – муовини декани фа-
култети стоматологӣ,
4. Бурҳонова З.У.–муовини декани 
факултети тиббӣ оид ба корҳои тар-
биявӣ,
5. Гулмаҳмадова Г.Г. – муовини дека-
ни факултети фармасевтӣ,
6. Иргашева Ҷ.З.–муовини декан оид 
ба донишҷӯёни тибқи Квотаи Прези-
дентӣ таҳсилкунанда,
7. Пулодзода С. – коменданти хоб-
гоҳи №6,
8. Раҳимова Д.С. – муовини декани 
факултети тиббӣ,
9. Саидов И.С. – раиси КИКД,
10. Умаров Комрон –орошгари сомо-
на,
11. Мазиёев М.Г. – муҳаррири 
нашрияи “Ворисони Сино”,
12. Шарифов Қ.О. – сардори шуъбаи 
кор бо ҷавонон,

X. Донишҷӯёни зерин баро-
ии штироки фаъолона дар корҳои 
ҷамъиятии донишгоҳ бо Ифтихор-
нома қадршиносӣ карда шуданд:

дуюм дар вазни 60кг          (200сомонӣ)
6. Қурбонов Саиднуриддин - курси 
2, факултети тиббӣ барои ишғол на-
мудани ҷойи дуюм дарвазни 70кг  
(200сомонӣ)
7. Суҳайлии Суҳроб - курси 5, факул-
тети тиббӣ барои ишғол намудани 
ҷойи дуюм дар вазни 85кг (200со-
монӣ)
8. Ҳомидов Сафовуддин - курси 2, 
факултети тиббӣ барои ишғол наму-
дани ҷойи сеюм дарвазни 60кг   (100 
сомонӣ)
9. Ҳакимов Далер - курси 2, факулте-
ти стоматологӣ барои ишғол намуда-
ни ҷойи сеюм дар вазни 70кг (100со-
монӣ)
10. Саидзода Шаҳбоз - курси 1, фа-
култети тиббӣ барои ишғол намуда-
ни ҷойи сеюм дарвазни 80кг (100со-
монӣ)
11. Боқиев Муҳаммадсанҷар - кур-
си 2, факултети тиббӣ барои ишғол 
намудани ҷойи сеюм дарвазни 85кг 
(100сомонӣ)

VII. Ғолибони мусобиқаи фут-
бол барои дарёфти “Ҷоми Ректор” 

1. Сафаров Сиёвуш- донишҷӯи курси 
4-уми факултети фармасевтӣ
2. Ҳамдамов Аҳлиддин- донишҷӯи 
курси 2-юми факултети НТҶ;
3.Абулфайзов Амонулло- донишҷӯи-
курси 4, факултети тиббӣ
4. Гурезова Ҷаннат- донишҷӯи курси 
1, факултети фармасевтӣ,
5. Ёқуб Раҷа Хан-донишҷӯи курси 3, 
факултетитиббӣ,
6. Зиёева Ганҷина-донишҷӯи курси 1, 
факултети педиатрӣ,
7. Қунғуротова Сабоҳат-донишҷӯи 
курси 1, факултети стоматологӣ,
8. Файзуллоева Сайёҳат-донишҷӯи 
курси 1, факултети НТҶ,
9. Шарифова Гулшан- донишҷӯи кур-
си 1, факултети тиббӣ,
10. Шоҳинова Лайло- донишҷӯи кур-
си 1, факултети тиббӣ.

Дар анҷоми чорабинӣ  бар-
номаи фарҳангӣ-фароғатии омода 
намудаи дастаи ҳаваскорони «Ши-
фо»-и донишгоҳ  пешкаши ҳозирин 
гардонида шуд. Чорабинии Рӯзи ҷа-
вонон хеле хотирмон ва шавқовар 
гузашт.
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Шукр гӯӣ, неъматат афзун шавад…

Использование гармалы в народной и современной медицине
Ишанкулова Б.А., Урунова М.В., Насруллоева М.Х.

Кафедра фармакологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Баъди мулоқоти Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Эмомалӣ 
Раҳмон, ки бо масъулини мақо-
моти марказӣ ва маҳалии ҳоки-
мияти давлатӣ, намояндагони 
фаъоли соҳаҳои  иҷтимоӣ, оли-
мон, зиёиёни эҷодкор ва ходи-
мони дин, ки рӯзи 12.05.2017 
баргузор гардид, сарватманде 
барои ёфтани оилаи камбағал 
ва додани закоти молаш ба бо-
зори мардикорон омад.

Ҳангоми дар назди мар-
дикорон манъ намудани мо-
шин қариб буд, ки  мардикорон  
дарҳои  мошинашро  бикананд.

Мард зиракиро аз даст на-
дода гуфт: Ман пули бисёр на-
дорам, вале корафтодаам,  ҳа-
магӣ бист сомонӣ дорам, агар 
касе дар хонаи ман бо ин ма-
блағ як рӯз кор кунад, марҳа-
мат ба мошин савор шавад. 
Ҳама аз назди мошин дӯр шу-
данд, марди миёнсоле аз ҷой 
бархесту оҳи сарде кашида  ба 
мошин савор шуд. Сарватманд 
аз ӯ пурсид: оё ту бо бист со-
монӣ як рӯз дар хонаи ман кор 
мекунӣ?

Мард бо сари хам ҷавоб 
дод:

 -Бародар, ҳеҷ набошад 
ҳам, бегоҳӣ барои фарзандо-
нам чор нон мебарам, мо иҷо-
ранишинем,  шаш фарзанд 
дорам, - гуфта аз алам дигар 
суханашро давом дода натаво-
нист.

Хайр ҳеҷ гап не, кор ме-

Гармала обыкновен-
ная- Peganum harmala L.(мо-
гильник, адраспан, белобок, 
бибик, гармань, дикая рута, 
степная рута, испанд, си-
панд, хазориспанд, хазорас-
пбанд, исрик)  - многолет-
нее травянистое растение 
с сильным специфическим 
запахом. 

В народной медицине 
гармалу в виде  настоев, 
отваров и экстракт травы 
используют как обезболи-
вающее, сахароснижающее, 
противовоспалительное, ги-
потермическое, стимулиру-
ющее, противоглистное, ан-
тисептическое, потогонное и 
мочегонное средства. 

Чай из гармалы исполь-
зуют при кори, сифилисе, 
заболеваниях почек, для 
полоскания полости рта при 
болезнях десен.

Алкалоид гармин, со-
держащийся в растении, 
возбуждающе действует на 

(Илҳом аз мулоқоти Пешвои миллат бо намояндагони ҷомеаи кишвар)
кунӣ? рафтем, гуфта мошинро 
ба ҳаракат даровард сарват-
манд. Ҳангоми аз минтақаи 82 
ба маҳалаи 103 расидан сарват-
манд мошинро боздошт ва ба 
мардикор 20 сомонии ваъдаги-
ро дод, аммо мардикор пулро 
нагирифт, ки ҳоло корро буд 
накардаам.

Сарватманд гуфт: Шумо 
кори маро буд кардед, он чи 
мехостам ба мақсадам раси-
дам,  ин ҳаққи ҳалоли шумост, 
ана инаш закоти моли ман ва 
халтаи пулро ки 25000 сомонӣ 
буд  аз кисааш бароварда ба да-
сти ӯ дод.           

 Мард ҳайрон шуду пур-
сид: Шумо ҳам аз шукронагӯӣ  
манфиате дидаед?

Сарватманд гуфт:   Бале, 
пеш аз саршавии барномаи 
«Ахбор», ман аз шунидани 
калимаҳои шукрона, ки аз за-
бони ширину гуворои Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Эмо-
малӣ Раҳмон садо медиҳад, 
ашки шодӣ мерезам ва ҳамеша 
аз он шукргузорам, ки милла-
ти мо сарвари арзандае ба худ 
ёфт, ки моро  аз вартаи ҳалокат 
раҳоӣ бахшид.

Мардикор гуфт:  Рост ме-
гӯӣ, вақте мешунидам, ки дар 
давлати Ливиё аскари қаторӣ 
1000 доллар, ҳамшираи тиббӣ 
2000 доллар мегирифт ва мар-
дум ҳаёти осоишта дошт, хаёл 
мекардам ҳама кори зиндагиро  
пулу мол  ҳал мекунад,  аммо 

ҳамагон шоҳиди он будем, ки 
аз ношукрӣ ва бепарвоӣ  ин  
мардум ба чӣ авҳол гирифтор 
шуд.

Солҳои 1990 -1992  ношу-
крии мо низ бар намаки умр 
зиёд буд ва шукронаи он ки 
ақли солим бар нафси золим 
ғолиб баромаду  ватани мо ҳам  
тинҷу ором шуд. Имрӯз  ҳама 
мардум зиндагии хубу осо-
иштае дорад.

Сарватманд пурсид:  Чаро 
ту мардикорӣ мекунӣ?

 Мардикор бо оҳи пурсӯз 
нақл кард: Замоне ман ҳам сар-
ватманд будам. Ҳамсояам аз 
ман барои хонадор намудани 
фарзандаш  6000 доллар қарз 
гирифт. Азбаски камбағал буд,  
қарзамро баргардонида ната-
вонист. Боигарии ман рӯз то 
рӯз зиёд мешуд, аммо ман соле 
ду- се маротиба қарзамро та-
лаб менамудам.

Бо насиҳати дустонам, 
рӯзе  моламро  шумурдам, ки 
закоташ аз  6000 доллар зиёд 
шудааст. Ман шаш ҳазор дол-
ларро гирифта, ба хонаи ҳам-
соя рафта дидам, ки зиндагии  
нохушу қашшоқе дорад, аммо 
бо умеди он пулам ба худам 
монад ва қарзи ҳамсоя ҳисобӣ 
шавад, пулро ба ӯ додаму гуф-
там, ки ин закоти моли ман. 
Хурсандии    зану фарзандо-
нашро ҳаду канор набуд, чунки 
як фарзандаш бемор ва иди Ра-
мазон наздик буд.

Ман лаҳзае бо эшон суҳ-
бат намуда қарзамро талаб кар-

дам, то ки аз ҳамон  пули нава-
как  додам қарзамро гардонад.

Мард баъди лаҳзаи хо-
мушӣ гуфт:   Ҳамсоя Худованд 
давлатат зиёдтар шавад, шояд 
нисфашро гирию нисфи ди-
гарашро то охири сол баргар-
донам. Мани пулмаст бехабар 
аз гардиши айём хестаму ӯро 
лату куб намуда, пуламро ги-
рифта закоташро надодам ва  
ба ӯ муҳлат додам, ки пулро 
баргардонад. Бечора ҳамсоя 
хонаашро фурӯхту пули маро 
баргардонд ва  аз деҳи мо баро-
мада маро дуои бад карда рафт.
«Аз пурбағалӣ агар шикаст 

ҷоми касе,
Оҳи дили камбағал вале

 душвор аст.»
Баъди як сол ман ҳам ба 

ҳамин авҳол гирифтор шудам, 
даҳ сол  аз байн гузашту ман 
худамро бахшида наметаво-
нам,  шабу рӯз тавба намуда 
бо ҳама неку бади зиндагӣ шу-
кргузорӣ мекунам,  аммо аф-
сус…... 

Ин буд қиссае аз кисаи 
гадои шукргузори ношукр, ки 
барои ҳар фарди худогоҳ дарси 
ибрат аст.
Ҷон фидоят гаштаам 

Модар, Ватан,
То набинам  мурдаеро  

бе  кафон,
Сулҳовар  шоҳи мо бар  

миллаташ  
Аз хирад дорад вуҷудаш 

пираҳан,

двигательные центры коры 
головного мозга (подобно 
камфоре) и оказывает воз-
буждающее действие на 
центральную нервную си-
стему, понижает кровяное 
давление, учащает дыхание, 
расслабляет мускулатуру 
кишечника, матки, сердца и 
расширяет периферические 
сосуды. Но, в больших дозах 
может вызвать судороги.

Гармалу обыкновенную 

успешно используют и в со-
временной медицине, со-
блюдая точные дозировки. 
В 20-е годы при недостатке 
лекарств ею окуривали хо-
лерные и чумные бараки.               

Врачи рекомендуют ма-
гистральную пропись в виде 
настоя, отвара как противо-
воспалительное, жаропони-
жающее, стимулирующее, 
мочегонное, потогонное, ин-
сектицидное, противоглист-

ное средство. В качестве 
настоев и отваров применя-
ется внутрь при простуде, 
малярии, лихорадке, при 
заболеваниях  желудочно- 
кишечного тракта, а ванны 
из травы – при ревматизме, 
при чесотке и других кожных 
болезнях. Кроме того, ре-
комендуется купание детей 
с аллергическим диатезом 
в ваннах из настоя гарма-
лы. Отвар травы применя-
ют внутрь при неврастении, 
эпилепсии, а в виде полоска-
ния применяют при болезнях 
десен. Отваром семян лечат 
астму и применяют как мо-
чегонное и потогонное сред-
ство. В медицинской практи-
ке гармин применяется при 
паркинсонизме и дрожатель-
ном параличе.

Алкалоид гармалы в 
виде  пеганина гидрохлори-
да  применяют для лечения 
миопатии, миастении, как 
слабительное средство, над-

земные части растения при-
меняют для лечения кожных 
заболеваний, при подагре и 
воспалительных процессах в 
суставах.

В аптечной сети имеются 
изготовленные в заводских 
условиях брикетированные 
цилиндрические капсулы, 
применяемые в виде дыма. 
Дым оказывает антисепти-
ческое, инсектицидное дей-
ствие и имеет профилакти-
ческое значение в период 
эпидемии гриппа.

Есть конечно, рацио-
нальная сторона окурива-
ния, но существует еще и 
мистическая. В гармале ви-
дят первейшее и эффектив-
нейшее средство от сглаза, 
особенно детей, в таком 
качестве рекомендуют её 
иметь в комнате в виде пуч-
ка, повешенного на правой 
стороне дверного косяка 
внутри комнаты.  

То набинам тифлакеро бе
 падар,

То нагардад миллати мо дар 
ба дар,

Баҳри ободӣ намояд  ӯ талош
З-ин сабаб бедорхоб аст  ин 

қадар.
Мезанад худро ба ҳар сӯи

 ҷаҳон,
То баҳор орад ба ҷои ҳар 

хазон,
Мезанад  гап бо забони 

тоҷикӣ 
Шаҳд дорад дар ниҳодаш ин

 забон.
Сарҳади тоҷик агарчи кучак 

аст,
Бо каломи хеш бигрифта  

ҷаҳон. 
Миллате гар бо силаҳ зӯри 

кунад,
Миллати моро силаҳ бошад 

забон.
Мо бояд аз ин сулҳу 

ваҳдат, осмони софу беѓубор, 
неъматҳои фаровоне, ки Худо-
ванд бароямон арзонӣ дошта-
аст, ҳамеша шукргузор бошем. 
Зеро бузургон фармудаанд:
Шукр гӯӣ неъматат афзун

 шавад,
В-ар нагӯӣ аз кафат берун 

шавад
Саидшоҳ Таибов, 
директори  МТК 

«Стоматология»-и 
ДДТТ ба номи  Абӯалӣ 

ибни Сино   
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ПАДРУД,  ДОНИШГОҲИ  АЗИЗ,
Инак, боз як гурӯҳи калони дастпарварони донишгоҳамон баъди часпу талошҳои зиёди донишомӯзӣ, 

паси сар намудани ташвишу тараддудҳо ва талху шириниҳои даврони донишҷӯӣ ҳамчун хатмкарда-
гони таълимгоҳи олии тиббии ҷумҳурӣ ба хизмати халқу Ватан сафарбар мегарданд. Эшонро бо ин 

Донишгоњ ба мо њаётро омўзонд     

Шукронаи беҳад дорам, ки 
имрӯз дар қатори хатмкунанда-
гони чунин донишгоҳи маълуму 
машҳур будан насибам гардида-
аст. Шукрона мекунам, ки имрӯз 
ман дар сафи ҷавонони хушбахте 
ҳастам, ки донишгоҳро бо «Ди-
пломи аъло» хатм менамоянд. 
Ин бароям ҳам ифтихор асту ҳам 
масъулият. Зеро дар оянда дар 
симои мо ба донишгоҳ ва тамо-
ми омӯзгорони он баҳо хаҳанд 
дод.    

Шаш сол қабл чун мактаби 
миёнаро хатм кардам, гумон до-
штам, ки ба мисли мактаб ягон 
даргоҳе бароям муқаддас нахоҳад 
гашт. Аммо чун ба донишгоҳ қа-
дам гузоштам, чун меҳрубониҳои 
устодону кормандонро дидам, дар 
давоми шаш сол ҳар як гӯшаи до-
нишгоҳ, ҳар утоқи дарсии он, ҳар 
устодаш ва ҳар варақи китоби 

дарсии устодонаш бароям муқаддас 
гардиданд. Агар мактаб ба мо хондану 
навиштан ва дарси адаб  дода бошад, 
донишгоҳ моро ба ҳаёти оянда, ки 
пур аз шебу фароз ва пастиву балан-
диҳост, омода месозад. Ҳар ҷавоне, ки 
дар ин давра ранҷу машаққати зиёде 
кашида бошад, бешубҳа дар давраҳои 
минбаъдаи ҳаёт нури маърифат пеши 
роҳашро ҷовидон мунаввар месозад. 

Орзӯи шифокор шудан аз синни 
хурдсолӣ дар дили кучаки ман  ҷой ги-
рифта буд. Инак имрӯз ман бо ризогии 
Худои бузург, дуои падару модари ази-
зам ва кӯшишҳои зиёди устодонам ба 
ин орзӯи деринаи худ расида истодаам 
ва  барои ҳамаи ин шукрона мекунам, 
шукронаи беҳисоб. Ранҷу заҳматҳои 
шабонарӯзии устодони мушфиқу сах-
тгирамон буд, ки имрӯз мо –як зумра 
ҷавонони хуштолеъ аз ин даргоҳи 
муқаддас ҳамчун мутахассони ҷавони 
соҳаи тиб берун мешавем. Барои ин 
ба роҳбарияти донишгоҳ, хоса ректо-
ри муҳтарам, профессор М.Қ.Гулзо-
да, декани факулта Ҷ.Қ.Муҳаббатов, 
ҳамаи устодоне, ки тӯли 6 сол ба мо 
сабақ омӯзондаанд, аз сидқи дил мин-
натдорӣ изҳор намуда   гуфтаниам:

 Шуморо обрў бошад њамеша,
Баланд аз ќуллањои кўњсорон

Мусаффо бод њар  рўзи накўтон,
Ба мисли обњои чашмасорон.

Мењроба Љаборова,
хатмкунандаи факултаи тиббї

В студенческие годы рождается  
самая крепкая дружба

«Окончание университета – 
большой праздник для нас». Пять 
лет назад я даже не мог представить, 
насколько изменится моя жизнь, 
насколько увлечет меня профессия 
врача.

Любовь к ТГМУ у студентов не-
преходяща. И не только потому, что 
студенческие годы – один из важней-
ших жизненных этапов с точки зре-
ния образования. Университет дает 
нечто большее – ощущение душев-
ного комфорта, которое заставляет 
студентов скучать по ТГМУ. 

Учеба в университете останет-
ся одной из ярких страниц в нашей 
жизни. Мы приехали в этот вуз из 
разных уголков страны и нашли 
здесь много друзей. Говорят, что 
именно в студенческие годы рож-
дается самая крепкая дружба. Мы 
вместе учились преодолевать труд-
ности, помогали друг другу советом 
и делом, развивались и становились 
лучше. Мы овладели одной из самых 
гуманных профессий и теперь гото-
вы сделать свой вклад в процветание 
и развитие общества.

Хочу выразить слова благодар-
ности всем преподавателям ТГМУ 
за их высокий профессионализм, до-
брожелательность, терпение, готов-
ность отвечать на любые вопросы 

своих студентов. Надеюсь, что Ваш мно-
голетний опыт и искренняя преданность 
своему делу послужат дальнейшему раз-
витию духовного и интеллектуального 
уровня новых студентов.

Ваша работа - это пример энтузи-
азма и самоотдачи! Вы -  способны заря-
дить положительным настроем на дости-
жение наилучших результатов и делаете 
это профессионально и искусно! Огром-
ное спасибо за Ваш труд! 

А еще хочу обратиться к новым сту-
дентам нашего университета. РЕБЯТА, 
вам очень повезло, что вы учитесь у та-
лантливых, умных и добрых людей. Це-
ните их труд, берегите их, не скупитесь 
на добрые слова и поступки. Вы выбрали 
достойное учебное заведение, удачи вам в 
вашем профессиональном становлении!

Парвиз Восидов,
выпускник стом. фака

Донишу малакаи азхудкарда
ба мо кӯмак хоҳад расонд

Таҳсил дар донишгоҳ яке 
аз лаҳзаҳои бехтарини ҳаёт 
ба шумор меравад. Дар тӯли 
5 соли таҳсил дар ин мако-
ни илму маърифат ба комё-
биҳои назаррас ноил гашта, 
дӯстони зиёде пайдо наму-
дам. Дар давоми тахсил дар 
донишгоҳ мо бештар кӯшиш 
мекардем ба якдигар кӯмак 
расонем, зинаҳои донишро 
бо дастгирии хамаҷонибаи 
дӯстону омӯзгорон пушти сар 
намудем. Акнун имрӯз барои 
мо ҳаёти ширини донишҷӯи 
ба охир расид. Ман ҳатто та-
саввур намекардам, ки солхо 
ин ќадар тез мегузаранд. Дар 
хаёлам дирӯз пушти миз ни-
шаста будаму имрӯз бошад 
онро хатм менамоям. ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
барои мо табибони оянда 
«Аlma mater» ба шумор ме-
равад. Бо кӯшишу талошҳои 
зиёд ва дастгириҳои устодо-
ну декани факултет Субхо-

нов С.С ман сазовори «дипломи 
аъло» гаштам. Ин бароям ҳам 
ифтихору ҳам масъулият аст. 
Махз дониш ва малакае, ки аз 
инҷо омӯхтем, барои мавкеи ху-
дро дар зиндагӣ соҳиб шудан кӯ-
мак мерасонад. Аз фурсат исти-
фода бурда, дар хотимаи сухани 
худ ба ҳамаи  устодон, ба декани 
факулта ва раёсати донишгоҳ 
миннатдориамро баён намуда, 
барояшон саломативу сарсабзӣ 
ва муваффақиятҳои нав ба навро 
таманно менамоям.

Муҳаммад Тӯйчиев,
хатмкунандаи факултаи 

стоматологӣ

ТГМУ – наш моральный дом!!!                 
Таджикский государственный 

медицинский университет стал для 
меня местом, где я нашел верных дру-
зей; стал больше ценить искренность, 
честность, поддержку. Случалось, что 
я было неуверен в своих силах, но 
рядом были друзья, которые во мне 
даже не сомневались, а это так здоро-
во, когда в тебя верят! И друзьями для 
меня стали не только мои однокурс-
ники, но и преподаватели, деканы. 
До поступления я думал, что в ВУЗ-е 
преподаватели и студенты - это два 
разных мира, но убедился в обратном 
уже на первой сессии. Университет 
дает нам не только знания по разным 
наукам – он формирует в нас лич-
ность, прививает ответственность. 
Обучение в университете - это жизнь 
в особом мире, мире в котором каж-
дый день наполнен новыми впечат-
лениями, открытиями, общением с 
умными интересными людьми. Даже 
сейчас, когда получен долгожданный 
диплом, я всё равно чувствую себя 
частичкой университетской жизни. 
Начались наши занятия, в процессе 
которых я познакомился со многими 
людьми, о каждом из которых я могу 
сказать много хорошего.

Отдельную благодарность хо-
чется выразить нашему заботливому 
и внимательному к жизни студентов 
Уважаемому ректору, д.м.н., профес-
сору Гулзоде Махмадшох Курбонали – 
и сказать, что это мой дом, в котором 
живет наша большая дружная семья. 
Нашему декану Саидзоде Бахромид-
дину Икрому, всегда интересуется 

нашей учебой, проблемами; зам. деканам 
Мансурову Хусену Нусратовичу и Коми-
лову Исмоилу Шариповичу за их труд в 
организационной деятельности, который 
студенты не всегда замечают. По оконча-
нии университета я могу с чистой сове-
стью сказать, что в моей душе останется 
много светлых и теплых воспоминаний об 
университете. И пусть немного грустно за-
канчивать Вуз, но впереди у нас достаточ-
но интересный и долгий путь. Мы должны 
всегда идти только вперед, расти, разви-
ваться, чтобы с честью носить имя ВРАЧА.

СПАСИБО ВАМ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 
НАШИ ПЕРВЫЕ РОДИТЕЛИ!

А всем студентам побольше усидчи-
вости, терпения и удачи в учебе.

С уважением и огромной 
благодарностью выпускник 
факультета Общественного 

здравоохранения 
Мамадаминов Осимжон
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ТАШАККУР, УСТОДОНИ МУШФИҚ!

Ба миллат илми тиб чун соя бошад…
Ба ростї ман њеч гумон надоштам, 

ки солњои тиллоии донишљўиямон ин 
ќадар зуд моро хайрбод мегўянд. Вале 
самараи солњои рафтаро мо танњо 
имрўз хаќќонї бањогузорї карда мета-
вонем.  Дар њаќиќат шабњои бехобии 
зиёду рўзњои пур аз такопў, талошхои 
бобарору бебарор, хандањои беолои-
шу шодиафрўз ва чашмони пурнаму 
рухсорахои бо оби дидањо шустаи 
бисёр ва бисёре доштанд он солњо, ки 
бо чи осониву мушкилињо бебозгашт 
аз даст рафтанд. Ва имрўз бо гузашти 
ваќт фикр мекунам, ки тањсил дар До-
нишгоњи  тиббї бо вуљуди ин њама 
душворињо бисёр хотирањои неке бо 
мо гузошт ва имрўз пас аз шаш соли 
талошу зањматњои касбомўзї  хай-
рбод гуфтан бо устодони сахтгиру 
некбин ва хайрхоњ мушкил будааст. 
Бовар кунед чизе гулўяро мефишорад 
ва ман танњо мегўям: Хайр, эй дар-
гоњи муќаддас, ташаккур устодони 
ќадрдон!  Хоњиш дорам, ки илова ба 
њама зањматњоятон, ки тўли ин солњо 
бароямон дареѓ надоштед, аз мо розї 
бошед. Гумон мекунам, ки розигии 
Шумо сафедие дар идомаи роњамон 
дар љодаи илму касбомўзї хоњад шуд. 
Њазорон ташаккур!

Навори ёдномаи он солњо ончу-
нон зуд аз пеши назар мегузаранд, 
ки ба хондану бозгўии на њамаашон 
осон муваффаќ мешавам. Вале ме-
донам, ки мо њанўз ба шоњроњи ва-
сеи касбї танњо ќадамњои аввалинро 
хоњем гузошт ва  омўхтану љустуљўњои 
касбї боз дар пешанд. Ба ќавле роњи 
касбомўзии мо њанўз итмом наёфтааст 
ва умед дорам, ки устодони арљман-

дам давоми тайношудаи ин роњ низ маро 
дастгирї хоњанд намуд. 

Аз фурсат истифода бурда, кулли њам-
сабаќони худро бо воќеаи муњим- хатми 
Донишгоњи тиббї тиббї табрик гуфта, ба-
рояшон барору комёбии корї, саломатї ва 
тамоми хушињои зиндагиро таманно меку-
нам. Илоњо, руњи Синои бузург дар љодаи 
касбу кор мададгорамон бошад. Тайи 6 
соли таълимомўзї ин боргоњи илму хирад 
дар баробари касб ба мо мењру самимият, 
дўстї, муттањидї, якдилї ва инсонгариро 
омўхт. Дар муттањидї мо як ќувваи бузур-
геро ташкил медињем ва ин нерўи бузурги 
зењнии худро ба солимгардонии љомеа ва 
рушди илми тибби тољик равона хоњем 
кард. 

Зеро Синои бузург фармудаанд:
Чахон бе илми тиб дарбаста бошад,
Тавоно бе табибаш хаста бошад.
Ба  миллат илми тиб чун  поя  бошад,
Маризонро ба  сони   соя  бошад.

Таманнои Маназар,
хатмкунандаи факултаи тиббӣ

воқеаи фараҳбахш  аз номи кулли хонандагони рӯзномаи донишгоҳии «Ворисони Сино» табрику таҳ-
ният гуфта, дар зер фишурдаи хотироти чанд тан аз беҳтарин хатмкунандагони имсолаи дониш-
гоҳро пешкаши шумо мегардонем: 

Университет дал мне возможность 
развить в себе человека как личность

Наука бесконечна, с каждым 
днём в ней появляются все новые  
задачи и университетское обра-
зование должно возбудить жела-
ние внести свою лепту в сокро-
вищницу науки.

Менделеев Д. И.
Я не могла и представить, 

насколько важным периодом в 
моей жизни будут студенческие 
годы. Мой университет —  это мой 
второй дом, ведь здесь я провела 
большую часть своего времени, 
занимаясь любимым делом.Прият-
но осознавать, что я была частичкой 
этого  большого «Кладца знаний».

Наш университет — это не 
просто место, куда мы приходим 
учиться, это место, где царит осо-
бая атмосфера, здесь и учеба, 
встречи, конференции и работа, 
конечно строгие, но справедли-
вые преподаватели, прекрасные и 

отзывчивые однокурсники, здесь наша 
юность.

Университет дал мне возможность 
развить в себе человека как личность. 
Получая  диплом, я получаю не только 
бумагу, но и практические и теоретиче-
ские знания, которыми  впредь я  буду 
пользоваться каждый день.

Я благодарна своему универ-
ситету за новообретённых друзей, за 
счастливые, полные эмоций и впечат-
лений дни, за прекрасный препода-
вательский состав, который вёл нас 
«Perasperaadastra»( Сквозь тернии к 
звездам). Преподаватели не только по-
делились знаниями и опытом, они так 
же привили любовь к профессии, и по-
казали, на сколько важен профессио-
нализм в нашем деле, так как здоровье 
и эстетика лица  находятся в наших ру-
ках. Что является большой ответственно-
стью для нас, что немало важно понять. 

Дорогие студенты, гордитесь тем, 
что вы учитесь в таком прекрасном 
университете, дорожите каждым мгно-
вением, и помните какая большая от-
ветственность лежит на наших с вами 
плечах! Надеюсь для вас это не просто  
«Блаблабла» и вы прислушаетесь.

В конце хотела бы поблагодарить 
родителей, которые дали возможность 
получить высшее образование, помо-
гали, верили и воодушевляли. Так же 
хотелось бы поблагодарить весь пре-
подавательский состав и администра-
цию университета.  

С уважением, Раъно Масаидова

Ифтихор дорам, ки сазовори
номи  баланди табибӣ гаштам

Барои мо хатмкунандагони До-
нишгоњи тиббї  имрўз иди њаќиќист. 
Зеро баъди талошу кўшишњои бисёр-
сола дар даст дипломи касбї  ба унво-
ни баланду пурифтихори табибї сазо-
вор мегардем.

Ваќте хилъати сап-сафеди оња-
риро, ки гувоњи покиву рушноист,  ба  
бар   мекуниву пайи дармони дарди 
дардманде мешавї,  то  шифо ёфтани  ў  
чун мурѓи  дар  ќафас дар  хеш метапї,  
њамроњи он  нафаре, ки дар  вуљудаш 
дард ѓалаба кардаасту барои рањої  
аз  ў  назди  ту  мададхоњї омадааст, 
дардро эњсос мекунї, зиндагї  ранги  
дигар мегирад.  Хастае туро бо шифо-
ёбиаш ташаккуру офарин мегуяд,  ки 
накўтарин лањзањои њаёти табиб аст.

Хушбахтона, имрўз барои до-
ништалабони илми тиб дар   сарзами-
ни зебои мо  шароитхои бехтаре му-
хайё мебошанд.

Ворид гардидани таљњизотњои  
техникї  дар  илми тиб, таъсиси мар-
казу озмоишгоњњои нав,  њамкорињои 
густурда бо муассисањои хориљї ва  ба  
монанди инхо илми тиб  ё  худ  кори  
дармонбахширо солњои охир хеле 
бењтар кардаанд. 

Ман ки шаш сол ќабл  аз  ин бо 
сад умеду орзу ќадами аввалинро ба 
остонаи Донишгоњи тиббї гузота бу-
дам, имрўз бо дипломи «аъло» онро 
хатм менамоям. Он  њама  муњаббату 
самимият,  донишу малакаи касбї, ки  
ин   макони пурнуру зиё ва ходимонаш 
бароям бахшиданд,  арзандаи  хама  
гуна васфу дўстдорист.

Мо хатмкунандагон бо шукргузорї  
аз ин  бахти  баланд  ба  Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, 
ки ба мо љавонон чунин шароитњои фа-
рохи донишомўзиро фароњам овардаанд, 
ба  ректори донишгоњ, профессор  Мањ-
мадшоњ Гулзода  ва тамоми омузгорони 
азизам, ки бо кумаку дастгирии хеш бу-
зургтарин орзуи кўдакии моро љомаи амал 
пўшониданд, миннатдории самими хешро  
изњор менамоем. То он  даме,  ки нафас 
боќист ва равон дар чашмаи љон љорист, 
бузургихои ин даргоху бузургонашро фа-
ромуш нахоњам кард.

Дар хотимаи сухани худ ба донишљўё-
не, ки њанўз дар нимароњи касби њунар ќа-
рор доранд,  гуфтаниям :
Нур пошад меҳри дониш дар сари 

роҳи шумо,
Раҳ наёбад хеҷ гоҳе ғам ба даргоҳи

 шумо.

Гулизор Пирова, хатмкунандаи 
факултаи тиббӣ

Орзуям амалї гашт
Аввалин маротиба, вақте 

ки ман ба саҳни донишгоҳ қадам 
монда, хилъати сафедро ба бар 
кардам, як ҳиссиёти аҷибе вуҷу-
дамро фаро гирифт. 

Дар ҳақиқат табиб будан 
шарафи бузургест, ки на ба 
ҳама муяссар мегардад. Барои 
ин бошад, пеш аз ҳама омўхтан 
ва ба сирру асрори ин касби 
наҷиб ошно шудан лозим ме-
ояд. Хушбахтона донишгоҳи 
азизамон давоми таҳсил чунин 
шароитро барои мо фароҳам 
овард. Дар 5 соли хониш ман 
хотираҳои зиёдро бо худ ги-
рифтаам. Яке аз мақсадҳои 
асосӣ, ки  дар муддати хониш 

дар пеш гузоштам, ин хатми му-
ваффақонаи донишгоҳ буд, ки ба 
ин мақсад расидам. Аз фурсати 
муносиб истифода бурда мехоҳам 
миннатдории худро ба ректори 
донишгоҳамон,  муҳтарам  М.Қ.
Гулзода, ба декани факулта муҳта-
рам У.П.Юлдошева, муовини де-
кан Г.Г.Гулмамадова, устодоне, 
ки аз курси 1 то ҳол дастгириамон 
намуданду дар баробари сабақи 
касбӣ панди ҳаётиамон додаанд,  
баён кунам.  Ташаккур, ба ҳамаи 
Шумо!

Умеда Амонова,
хатмкунандаи факултети 

фарматсевтӣ
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Боздид аз Осорхона
Донишҷӯёни курси I, 

гурӯҳи 16- фак. тиббӣ, бо 
роҳбарии куратор Н.Б.Зуҳу-
ров-муаллими калони кафе-
драи забони тоҷикӣ аз осор-
хонаи мардумшиносӣ дидан 
намуданд.

Ба мо маълум гашт, ки 
ҷамъоварии нахустин ашёи 
намоишӣ барои осорхонаи 
оянда тобистони соли 1943 
таҳти роҳбарии донишман-
ди машҳур М.С. Андреев аз 
Бадахшон оғоз ёфта, ҳамчун 
раҳовард аз ин сафар тақри-
бан 143 адад экспонат ба 
Сталинобод оварда мешав-
вад. Алҳол дар захираи ин 
муассиса беш аз 12000 экс-
понат вуҷуд дорад, ки ба са-
рулибоси миллӣ, маснуоти 

Дифоъ аз миллат, аз ар-
зишњои миллї, аз шуњрати осори 
ниёгон барои њар фарде, ки дар ў 
худшиносї дар њадди заррае саб-
зидаасту таќдири миллату ватан 
барояш бе тафовут нест, вољиб 
аст. Њар миллату забоне, ки дар 
рўйи Замин арзи њастї мекунад, 
дар нафси худ шариф асту сазо-
вори эњтиром.

Таърих миллату забонњое 
ёд дорад, ки ќарневу замоне 
«сару садо»-њои осмонкаф до-
штанду имрўз пас гузашти ња-
зорон сол номашон аз рўйи за-
мин зудуда шудааст. Вале дар 
ин майдон миллатњое, ки барои 
«зинда мондан» талош карда, бо 
«марг» панља ба панља шудаанд, 
кам нестанд. Мардони майдони 
ин ќавму миллатњо «дар сари сад 
дор љон доданд», то нишоне ба 
насли оянда монда бошанд.  

Халќи тољик аз љумлаи чу-
нин миллати бонангест, ки сад-
солањо барои истиќлолияти за-
бону миллат ба душманони худ 
ошкору нињон даст ба гиребон 
шудааст. Агар масоњати Тољики-
стони имрўзаро ба харитаи тољи-
кони замони Сомониён муќоиса 
кунем, «хол»-еро мемонад дар 
«рухсори љонон»  ва ин њам 
имрўз натиљаи њамон талошњост, 
ки њазорњо сол идома дорад.

Ба маќсади тањким бахши-
дани руњияи фарњангї, иљтимої 
ва ободсозиву бунёдкорї таѓй-
ир додани номи як зумра шањру 
ноњия ва мањалњо аз љониби 
фарзанди фарзонаи миллат пеш-
нињод ва аз љониби ањли фарњан-
гу сокинони кишвар љонибдорї 
гардид. Пешнињоди мазкур ба 
тозагии забони давлатї, арљгу-
зорї ба худшиносии миллї ва 
эњёи мероси гузаштагон мусои-
дат намуда, дар тарбияи маъна-
вии насли наврас ва љавонон сањ-
ми босазое хоњад гузошт.

Тибќи пешнињоди Хукума-
ти Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи пешнињоди Маљлиси ва-
килони халќи вилояти Хатлон 
«Оид ба иваз намудани номи 
шањрњои Ќурѓонтеппа ва Сар-
банд, ноњияи Бохтар, шањраки 
Восеъ ва дењаи Ќурбоншањиди 
ноњияи Восеъ, дењањои Шота 
Руставели, Тошхўља ва Буди-
нободи  ноњияи Ёвони вилояти 
Хатлон»-ро, ки тањти № 29 аз 20 
январи соли 2018 ворид гардида 
буд, баррасї шуд.

Мувофиќи таклифњои пеш-
нињодшуда номи  шањри Курѓон-
теппа ба шањри Бохтар, шањраки 
Восеи ноњияи Восеъ ба шањраки 
Њулбук, дењаи Курбоншањиди 
дењоти “Гулистон”-и ноњияи Во-
сеъ ба Мењробод, дењаи Шота 

Руставелии дењоти “Ситораи 
Сурх”-и ноњияи Ёвон ба дењаи 
Саргањ, дењаи Тошохури дењо-
ти ба номи Њасан Њусейнови 
ноњияи Ёвон ба дењаи Боѓдара 
ва дењаи Будинободи дењоти ба 
номи Гулсара Юсуфоваи ноњияи 
Ёвон ба дењаи Зарриндашт иваз 
карда шуданд.

Бояд гуфт, ки иваз карда-
ни номи шањру дењот, аз љумла 
шањраки Восеъ ба Њулбук бомав-
рид буда, далели таърихи ќадима 
доштани мулки Хатлонзамин ба 
њисоб меравад.

Њулбук, мувофиќи маъ-
лумоти сарчашмањои таърихї, 
маълум аст, ки дар водии Сур-
хоб (Њулбук) дар масофаи 6-8 
километр дар баробари якчанд 
шањрњои калон, ба мисли Манза-
ратеппа, Имомалї, Кафтархона, 
Ќайнар, Даштилилї, Золи Зар ва 
каме аз он дуртар дар гузаргоњи 
дарёи Панљ шањри Сайёд, љой-
гир буда, масоњаташон аз 65 то 
200 гектарро ташкил медод. 

Аз маълумоти мазкур бар-
меояд, ки Њулбук мавзеи таъри-
хиест, ки дар ќисмати љанубии 
Тољикистон љойгир шуда, дар 
таърихи мансуб ба сулолаи Тан, 
нимаи дуюми асри VII ва ибти-
дои асри VIII, пойтахти Хуттал ё 
ќароргоњи шоњони Се-чу-кян ёд 
мешавад (дар сарчашмаи мазкур 
мавзеи љойгиршавии ин шањр ёд-
рас нашудааст) ё њадди аќќал дар 
«Њудуд-ул -олам», ки бо  ќалами 
муаллифи номаълум тааллуќ до-

- Њулбук, Мунк (Ховалинг), Там-
лиёт (Тутќавули ќуњна), Паргор 
(Фархор), Корбанљ, Андиљарак, 
Рустоќбек ва Сикандара ишо-
рањо шудааст ва муаллиф «љойи 
муќимї»-и шоњони ин мулкро 
Њулбук донистаанд. Мавзеи љой-
гиршавии Њулбук дар њамворї 
будааст: «Тамоми Хутталро 
кўњњо ињота намудаанд. Њамаи 
шањрњо ба љуз Њулбук ва Сикан-
дара дар водињо љойгиранд». 

Мавќеи љойгиршавии 
Њулбук ва шањрњои азбайнраф-
таи Њуттал кайњо инљониб мав-
зўи мубоњисаву мунозараи му-
аррихиону бостоншинос ќарор 
дорад.

Бозёфтњои боќимондаи 
Њулбук ва шањрњои Њуттал 
дар тасаввури бостоншиносон 
ва ањли илм дари дигареро аз 
фарњангу маданият, санъати 
меъмориву наќшу нигори асри-
миёнагии ин халќияту миллат 
боз намуд.  Зиёда аз панљ њазор 
лавњањои кандакорї, аз љумла 
лавњањои бутун ё ќисман пурра 
сернаќшу нигордошта дар саќфу 
девори биноњо пайдо карда шу-
данд.  Мавзўи лавњањоро асосан 
наботот, њайвонот ва дигар оро-
ишот ташкил медињад.

Њафриёти расмњои деворї 
хеле муњиманд, зеро бархе аз до-
нишмандон бар чунин аќида бу-
данд, ки санъати деворнигорї бо 
омадани ислом дар Осиёи Мар-
казї аз байн рафта буд. Бозёфти 
њафриёти ќасрњои Њулбук на-
виштањои Байњаќиро тасдиќ ме-
намояд, ки ў дар ќасрњои ѓазна-
виён, дар Афѓонистон, ба мављуд 
будани чунин навъї санъати 
наќќошї - деворнигориро  ишо-
рат кардааст. Имрўз бозёфтњои 
Њулбук мављуд будани деворни-
гориро дар саддањои асримиёна-
гии Осиёи Марказї исбот мена-
мояд, ки далели идомаи аъанањо 
ва  пойдории фарњанги воло ме-
бошад. 

Дар бозёфтњои њафриёти 
Њулбук зарфњои мухталифи 
нуќрагин, шишагї ва сафолин 
низ ба назар мерасанд. Маљмўи 
муњрањои шоњмот аз устухони 
фил, мањсулот аз санг бемисл аст. 

Нуќтањои таъкидшуда аз 
фарњангу маънавиёти миллат да-
рак медињад. Имрўзњо ба хотири 
дурнамои устуворияти фарњан-
гу миллат, забон ва маданияти 
шањрдорї омўхтан ва ба љањо-
ниён нишон додани ичн арзишњо 
хеле муњиманд. 

Т.Ф.Рањимов, Б.М. 
Саидова,

устодони кафедраи 
забони тољикї

Њулбук ёдгории 
нодири таърихист

раду соли 982 тасниф шудааст, 
номи ин мавзеъ бо шањрњои тар-
киби он Мунк (Ховалинг), Там-
лиёт (Тутќавули ќуњна), Паргор 
(Фархор), Корбанљ, Андиљарак, 
Рустоќбек ва Сикандара (мавќеи 
имрўзаи чор шањри охирин 
муќарар накарда шудааст) ёд ме-
шавад.

Доир ба ин мавзеъи таърихї 
ва ёдгорињои он донишмандони 
зиёде, аз љумлаи В. А. Варигин, 
А.П.Колпаков. А.Е. Маљи, В.Р.
Чейлитко, А.М.Беленитский ва 
Б.А.Литвинский тањќиќотњо гу-
заронида оид ба замони мављу-
дияти ин макон, мавзеи љойгир-
шавии он ва дигар масоиле, ки 
бо ин ёдгории таърихї робита 
дорад, маълумот гирд оварда-
анд. 

В. А. Варигин оид ба љой-
гиршавии ин мавзеи таърихї 
тадќиќот анљом дода, ба чунин 
хулоса омадааст, ки: «Аз тамоми 
музофотњои Хатлон соњилњои 
дарёи Сурхоб (Њулбук) ва Ахшу 
(Яхсў)  њам аз лињози шароити 
зист, њосилнокии замин ва  њам 
аз љињати муносибатњи страте-
гї ќисматњои асосї ба шумор 
мерафтанд, зеро дар ин љойњо 
зичии ањолї дар атрофии ќарор-
гоњи шоњони Хатлон – шањри 
Њулбук аз њама бештар ба на-
зар мерасид. Як ќатор ќалъањои 
куњнаи вайроншуда аз ањамияти 
ин мањалли зист њамчун маркази 
ягонаи некуањволии мардумон, 
калиди дарњои кишвар дарак 

медоданд. Дар гирду атрофи он 
мављуд будани монеањои рафтуо, 
садњои душворгузари табиї - 
кўњу дарањо, аѓбањои баланд ва 
аз љануб дарёи пуртуѓёни Ому 
кафили дифои Њулбук ва њамлаи 
душманон ва пешгирии иќлими 
ноустувор ба њисоб мерафтанд». 
Маълум мешавад, ки ин мавзеъ 
дар мањале љойгир шудааст, ки 
аз њамлаи душманони ногањонї 
дар амон ва дарёи Ому, ки аз ља-
нуби ин макон гузар мекард, ба-
рои некуањволї ва кишту кор дар 
ин мавзеъ мусоидат менамуд.

Маълумотњо, дар бораи 
Њулбук ва шањрњои дигари 
њамњудуд ё њамсояи он, њанўз аз 
сарчашмањои таърихиву адабии 
асрњои IХ-Х дар осори Истахрї 
(Њулбук, Мунк, Њаловард, Лова-
канд, Тамлиёт, Парѓар, Андиља-
раг, Рустоќ-бик, Корбанљ, Си-
кандара), Муќаддасї (Њулбук, 
Мунк, Њалловард, Ловаканд, 
Тамлиёт, Фаргар, Андиљараг, 
Банк (Бик) Карбанк, Асканда-
ра), Яќубї  (Њулбук, Мунк, Ња-
мавард, Лаваканд, Андиљараг, 
Рустоќ-бик,  Карбанк), Хур-
додбењ, Берунї (Њулбук, Мунк, 
Њалавард, Тамлиёт,  Паргар, 
Андиљараг) ва асарњои алоњи-
даи таърихї, ки муалллифона-
шон маълум нестанд, аз љумла 
«Њудуд-ул-олам» оид ба Њулбук 
ва Њутал як зумра маълумотњо 
оварда шудаанд. Дар «Њу-
дуд-ул-олам» як ќатор калон-
тарин шањрњои мулки Хуттал 

ороишии занона, маҳсуло-
ти кулолӣ, асбобу анҷомҳои 
корӣ, дастгоҳҳои наддофию 
ҳаллоҷӣ, намунае аз зар-
фҳои мисин, созҳои мусиқӣ, 
ҳунари кандакорӣ ва ғайра 
мансуб буда, ҳамагӣ аз гӯ-
шаю канори ҷумҳурӣ ва ма-
нотиқи тоҷикнишини Осиёи 
Марказӣ ба даст омадаанд. 
Ҳангоми вуруди мо  дар гӯ-
шаи алоҳида бахшида ба за-
нони машҳури ҷумҳурӣ на-
моиши аксҳоро созмон дода 
буданд, ки хеле ҷолибу ди-
данӣ ба назар меомад ва мо 
аз ин намоишгоҳ низ таассу-
роти зиёд ҳосил намудем. 

Пас аз диду боздид мо 
ду натиҷа гирифтем: якум, 
бинои осорхона барои соз-

мон додани экспозитси-
яи васеъ тангӣ мекунад ва 
беҳтар мебуд, барои чунин 
муассиса як бинои алоҳида 
бо тамоми шарту шароити 
дахлдор бунёд кунанд.

Дуюм, чунон ки ҳама-
гон медонанд, соли равон-
ро Ҳукумати ҷумҳурӣ ба 
ҳунарҳои мардумӣ ихтисос 
додааст ва бояд ҳалқаҳои до-
нишҷӯӣ ҳама ба ин осорхона 
руҷӯъ кунанд, то ин ки пас 
аз дидор завқи худро нозук-
тар гардонанд. Махсусан ин 
иқдом барои донишҷӯёни 
хориҷӣ бояд як кори ҳатмӣ 
бошад.   

Кафедраи забони 
тоҷикӣ    
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Н О В О С Т И     М Е Д И Ц И Н Ы
Орехи и арахис особым образом 

влияют на мозг
Известно, что орехи борют-

ся с раком, снижают уровень 
воспаления, замедляют процесс 
старения и укрепляют здоровье 
сердца. Теперь исследователи 
обнаружили: благодаря еже-
дневному потреблению арахиса 
и орехов повышается частота 
мозговых ритмов, связанных с 
познавательными процессами, 
пишет Zee News.

Ученые оценили послед-
ствия регулярного потребления 
арахиса, миндаля, кешью, пека-
на, фисташек и грецких орехов. 
Участникам исследования де-
лали электроэнцефалограмму 
(ЭЭГ). Исследование показало, 
что употребление фисташек 
приводило к повышению ча-
стоты гамма-ритма, связанного 
с когнитивной обработкой ин-
формации, обучением и воспри-

ятием. А арахис увеличивал частоту дельта-ритма, 
который связан с глубоким сном и восстановлением 
организма.

По словам специалистов, орехи богаты полезны-
ми антиоксидантами. Больше всего антиоксидантов 
содержится в грецких орехах. Кстати, согласно дан-
ным другого исследования, всего 10 граммов орехов 
или арахиса в день достаточно, чтобы снизить риск 
смерти от нескольких основных ее причин. Арахи-
совое масло тем же эффектом не обладает.

Излишек соли в рационе убивает микрофлору 
кишечника, говорят исследования

Пять граммов соли в день 
- средняя норма потребления, 
рекомендованная Всемирной ор-
ганизаций здравоохранения. И 
если человек превышает норму 
более чем в два раза, он может 
столкнуться с неприятными по-
следствиями. Как отмечает «Рос-
сийская газета», избыток соли 
меняет микрофлору кишечника. 
Итог - гипертония, усугубление 
течения аутоиммунных заболева-
ний, включая рассеянного скле-
роза.

Этот вывод группа специа-
листов из США, Бельгии и Герма-
нии сделала после экспериментов 
с мышами. Животных в течение 
нескольких недель сначала кор-
мили продуктами, содержащи-
ми нормальный уровень соли, 
а потом продуктами с высоким 
содержанием соли. Именно по-

следняя версия рациона приводила к смерти лакто-
бактерий (Lactobacillus murinus). 

Параллельно у животных повышалось давле-
ние и количество иммунных клеток Th17, связывае-
мых с гипертонией и аутоиммунными заболевания-
ми. Также было проведено исследование с участием 
12 взрослых мужчин, которые в течение двух недель 
ежедневно потребляли по шесть лишних граммов 
соли. В итоге на 14 день в их организме были зафик-
сированы те же изменения, что и у мышей.

Даже одно травматическое событие 
повышает риск ожирения у женщин

Женщины, которые недав-
но пережили одно или несколько 
травматических событий, а также 
те, у кого за последние годы в жиз-
ни произошло несколько негатив-
ных событий, склонны к ожире-
нию. Это обнаружили ученые из 
Калифорнийского университета. 
Кроме того, такие события свя-
заны с инсультами, инфарктами, 
диабетом и раком, сообщает The 

Hindustan Times.
Специалисты проанализировали данные 21904 женщин среднего и пожилого воз-

раста. Исследователи изучали, как травматические события, произошедшие в любой пе-
риод жизни, такие как смерть ребенка или нападение, и негативные жизненные события 
за последние 5 лет, к примеру, ограбление или невозможность найти работу больше трех 
месяцев, влияют на риск ожирения.

Исследование показало: чем больше негативных событий пережила женщина, тем 
выше у нее был риск ожирения. У участниц, которые пережили 4 негативных события 
или больше, вероятность ожирения оказалась повышена на 39% по сравнению с теми, у 
кого в жизни за последние 5 лет таких событий не было.

Физическая активность снижает риск 
глаукомы

Глаукома - прогрессирую-
щее заболевание, приводящее к 
необратимой слепоте. Оно чаще 
всего бывает вызвано нарастани-
ем внутриглазного давления, ко-
торое приводит к повреждению 
зрительного нерва. Специалисты 
из Калифорнийского университе-
та установили: физическая актив-
ность может снизить риск разви-
тия глаукомы на 73%, сообщает 
The Deccan Chronicle.

Ученые проанализировали данные крупного исследования. Исследователи обнару-
жили: люди, которые интенсивно тренировались, сталкивались с глаукомой на 73% реже, 
чем те, кто вообще не уделял время физической активности. Так, судя по всему, физиче-
ские упражнения высокой интенсивности помогают предотвратить глаукому.

До этого специалисты из Университета Маккуори установили, что белок нейросер-
пин, важный для здоровья глаз, инактивируется при глаукоме. Исследователи изучили 
клетки сетчатки людей с глаукомой и без нее, а также сетчатку крыс с глаукомой. Специа-
листы выяснили: нейросерпин «выключался» под действием окислительного стресса. По 
этой причине он не мог ингибировать белок плазмин, вызывающий повреждение нервных 
клеток.

Информация о генетической предрасположенности 
к болезням не всегда полезна, говорят эксперты
Ученые из Йельского уни-

верситета провели два иссле-
дования. Они выяснили, что 
может случиться, если человек 
узнает о своей склонности к 
той или иной болезни. Оказа-
лось, последствия могут быть 
негативными. В ходе первого 
исследования людям рассказы-
вали об их генетическом риске 
депрессии. Результаты участ-
никам раздавали в случайном 
порядке, пишет UPI.com.

Добровольцы, которые 
получили сведения о высоком 
генетическом риске депрессии, 
говорили, что имели больше 
симптомов депрессии в про-
шлом, чем те, кто узнал, что не 
склонен к депрессии. Так, судя 
по всему, информация о гене-
тической предрасположенно-

сти способна влиять на воспоминания людей о 
симптомах депрессии. Во время второго исследо-
вания людям говорили, склонны ли они к ожире-
нию.

Специалисты выяснили: участники, которым 
сообщили, что у них нет генетической предраспо-
ложенности к ожирению, считали диету и физи-
ческие упражнения менее важными. Кроме того, 
они чаще употребляли вредные продукты по срав-
нению с теми, кому не говорили об отсутствии 
предрасположенности к ожирению. 

Растительный рацион и кофе - идеальное 
сочетание для сердечно-сосудистой системы

Как было доказано, оно сни-
жает риск сердечной недостаточ-
ности, передает The Australian. 
Так, люди, в чьем рационе при-
сутствовало много фруктов и 
овощей, на 42% реже страдали от 
этого отклонения.

В рамках исследования экс-
перты из Госпиталя Маунт Синай 
сравнивали эффект пяти диет. В 
первую входили красное мясо, 
паста, жареный картофель, фаст-
фуд, во вторую - темные листовые 
овощи, фрукты, фасоль, рыба, в 
третью - десерты, хлеб, сладкие за-
втраки, шоколад, конфеты. В чет-
вертой диете были яйца, жареные 
блюда, мясо, обработанные мяс-
ные продукты, сладкие напитки, в 
пятой - соусы для салата, зеленые 
листовые овощи, томаты, сливоч-
ное масло, вино.

Для тестирования диет уче-
ные собрали 15569 доброволь-

цев, за чьим рационом следили в течение четырех лет. 
Оказалось, преобладание в рационе зеленых листовых 
овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, 
рыбы, ограничение мяса, насыщенных жиров, трансжи-
ров, рафинированных углеводов и продуктов с высоким 
содержанием добавленных сахаров помогало предот-
вратить развитие сердечной недостаточности.

А другая группа исследователей доказала: увели-
чение показателей потребления кофе на одну чашку в 
неделю давало снижение риска сердечной недостаточ-
ности на 7% и инсульта на 8% по сравнению с полным 
отказом от кофе. 
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Аминҷонова Д.Р.
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Ҷобирова Ф.Ф.

Фарангиси Р.

Сироҷиддинова М.Ф.

Одинаева Г.Н.
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Фозилов  А.А.

Соҳибов А.А.
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Мухторова М.А.
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Тўйчиев М.Ю.

Пирова Г.С.

Назарова  З.С.

Шодиева С.А.

Ҳафизов  Л.З.

Туйчиев Ҷ.А.

Сайдалиева Д.А.

Назирбобоева Р.В.

Юлдашев Ф.Ш.

Ҳусейнова Ш.Д.

Турсунова Ҳ.Р.

Самиева Р.Р.

Нурова  Ҳ.М. 

Ҷаборова М.С.

Тӯхтаев И.Ҳ.

Сафарова  Р.М.

Одинаев Б.А.



№ 11-12 (2060-2061) 1 июни соли 201810

Сайёҳон ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳ доранд

ҲАЗАР, АЗ НАШЪАМАНДӢ!

Соли 2018 - Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ

Санаи 22 декабри соли 2017 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам, 
Эмомалӣ Раҳмон зимни Паёми 
навбатии худ пешниҳод наму-
данд, ки бо мақсади тараққӣ до-
дани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии 
шоистаи имкониятҳои сайёҳии 
мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар 
арсаи байналмилалӣ, инчунин, 
ҷалби сармоя ба инфрасохтори 
сайёҳӣ соли 2018 дар кишвар 
Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон карда шавад. 
Пешвои миллат муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон  таъкид намуданд, 
ки шароити мусоиди табиӣ ва 
иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ 
мондани хизматрасонии муосири 
сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои 
гуногуни он имконияти беҳтарин 
муҳайё  кардааст.

Танҳо зарур аст, ки инфра-
сохтори муосир бунёд ва сифати 
хизматрасонӣ дар сатҳи бай-
налмилалӣ ба роҳ монда шавад, 
-таъкид намуданд, Сарвари дав-
лат. 

Зардӯзӣ, навъи санъати оро-
иши амалист. Як соҳаи ҳунар-
мандист, ки тавассути риштаҳои 
зари сафеду зард дар рӯйи матоъ 
нақшҳои гуногун дӯхта мешавад. 
Чунин тарзи дӯхт бо нафосату 
шукӯҳи бадеии худ фарқ мекунад. 
Асосан дар рӯи махмал ва шоҳӣ 
зардӯзӣ мекунанд. Дар гузаштаи 
дур зардӯзӣ дар рӯи чарм, карбос 
ва пашм низ маъмул будааст.

Дар маъхазҳои адабию бадеӣ 
ва таърихӣ оид ба зардӯзӣ  гуф-
таҳо ва навиштаҷоти сайёҳони 
машҳури хориҷӣ оварда шудаанд, 
ки дар давраҳои гуногун ба Осиёи 
Миёна омада буданд. Онҳоро са-
рулибоси зардӯзишуда ба ҳайрат 
оварда буд.

Ин навъи санъат, асосан, дар 
асри XIX дар шаҳри Бухоро рав-
нақ ёфта буд. Дар дарбори амир 
корхонаҳои махсусе сохта шу-
данд, ки устоҳои гулдастро мут-
таҳид менамуданд. Хамчунин, 
дар дигар шаҳрҳои Осиёи Миёна 
аз қабили Самарқанду Хисор низ 
маҳаллаҳои алоҳидаи зардӯзӣ 

вуҷуд дошт.
Дар санъати  зардӯзӣ  аслан 

ду навъи нақшдӯзӣ заминдӯзӣ ва  
гулдӯзӣ  маъмул аст. 

Дар заминдӯзӣ нақшҳо  ба 
ҳам пайваст гардида, тамоми за-
минро яклухт фаро мегиранд ва 
дар матоъ ҷойи холӣ намемонад. 
Дар гулдӯзӣ танҳо нақш  аз рӯйи 
нусха дӯхта мешавад. Зардӯзон 
нақшҳои аз картону қоғази мах-
сус кашидаи худ ва ё наққошо-
ни касбиро рӯйи матоъ (асосан 
шоҳимахмал) гузошта, бо ресмон 
кӯк мекунанд. Баъд риштаи зарро 

зарро  даври риштаи абрешимӣ 
ё қоғазӣ ба андозае наздику зич  
мепечонанд, ки ин риштаи зар 
тамоман маълум намешавад. Дар 
тарзи дуввум риштаи зарро дав-
ри риштаи абрешимӣ ё қоғазӣ 
пружиншакл (аз ҳам дур) мепе-
чонанд. Хар яке аз ин риштаҳо  
мавриди истифодаи худро дорад. 
Риштаҳои зар қисми асоси  нуқра 
дошта,  аз 10 то 20% тилло  низ 
доранд. Инчунин паҳну борик 
низ мешаванд. Аксаран ҳанго-
ми зардӯзӣ сангҳои гаронбаҳо, 
камқиммат ва пулакчаҳои ҳарран-
гаи филизию садафӣ ба кор бурда 

мешаванд.
Зардӯзони ҳозира нозу-

киҳои ҳунари гузаштаро боз ҳам 
равнақу  такмил  дода, нақшҳои 
нави  зебову пурмазмун эҷод 
намудаанд. «Офтоб», «Булбул», 
«Гулшан», «Садбарг», «Мавҷ» ва 
ғайра аз қабили  беҳтарин нақшҳо 
буда, дорои  технологияи махсус 
ва банду басти мураккаб мебо-
шанд. Амали зардӯзони машҳури 
Тоҷикистон дар намоишгоҳҳои 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва бай-
налхалқии Монреал, Коҳира, 
Прага, Лейпсиг ва ғайра  баҳои 
баланд гирифтаанд.

 Бо мақсади  тараққӣ  дода-
ни  соҳаи  сайёҳӣ,  муаррифии   
шоистаи имкониятҳои сайёҳии 
мамлакат фарҳанги миллӣдар ар-

саибайналмилалӣ, инчунин ҷалби 
сармоя ба  инфрасохтори  сайёҳӣ  
Пешвои   миллат   пешниҳод   на-
муданд,   ки  соли   2018   дар   
кишвар «Соли рушди сайёҳӣ»  ва  
ҳунарҳои  мардумӣ  эълон  карда  
шавад. 

Ба ибрози Пешвои миллат, 
дар ин раванд масъулинро зарур 
аст, ки барои рушди ҳунарҳои 
мардумӣ ба соҳибкорон ва ҳунар-
мандон ҷудо намудани қарзҳои 
имтиёзнокро тавассути Фонди 
дастгирии соҳибкорӣвасеъ ба роҳ 
монанд. Инчунин, бо мақсади ҳа-
васмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати 

истеҳсоли молҳои ниёзи мардум 
дар хона ва  рушди  ҳунарҳои  
мардумӣ аз  1  январи  соли  2018 
фурӯши  ин гуна молу мавод аз 
пардохти ҳамаи намудҳои андоз  
озод карда  шавад.

 «Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои 
муҳими бо шуғл фаро гириф-
тани аҳолии қобили меҳнат, ба-
ланд бардоштани сатҳи зиндагии 
мардум, рушди дигар соҳаҳои 
хизматрасониву истеҳсолӣ, ин-
чунин муаррификунандаи таъри-
ху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои 
миллӣ ба ҳисоб меравад»,- илова 
намуданд Сарвари давлат. 

«Экотуризм - ин туризмест, 
ки: 

1. Ба вайроншавии муҳити 
табиӣ, пастшавии сифати он бур-

да намерасонад;
2. Дар ҳифз намудан ва дар 

идора намудани истифодаи қа-
ламрави табиӣ бевосита ҳиссагу-
зорӣ кардан;

3. Ба идоракунии баробар 
ва компонентӣ мусоидат меку-
над». 

Табиати дилангези Тоҷики-
стон аз даврони қадим мавриди 
таваҷҷӯҳи сайёҳон ва дӯстдорони 
табиат будааст. Дар сарчашмаҳои 
гуногуни таърихӣ оид ба зебогии 
ин ё он макону гӯшаи диёрамон 
гуфтаҳои зиёд мавҷуданд. 

Ташаккулёбии туризм дар 
Тоҷикистон асосан баъд асри 
ХХ оғоз ёфт. Зеро, то ин замон 
дар кишвари мо ягон муассиса ё 
корхонаи ташкили сайёҳӣ мавҷуд 
набуд. Баъд аз ташкил ёфтани 
Ҷумҳурии шӯравии Сотсиали-
стии Тоҷикистон (соли 1924 ҳам-
чун Ҷумҳурии мухтор дар ҳайати 
Ӯзбекистон ва соли 1929 бошад 
ҳамчун Ҷумҳурии мустақил дар 
ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ) барои 
омӯхтан ва тадқиқоти табиати 
кишварамон як қатор экспедитси-
яҳо ташкил ва равона карда шуда 
буданд, кӣ минбаъд саҳми ин 
экспедитсияҳо дар тартиб дода-
ни сайёраҳо, аз ҷумла сайёраҳои 
кӯҳнавардӣ ва кишваршиносӣ 
хеле бузург аст. Ин экспедитсияҳо 
асос ё пояи туризм ва сайёҳиро 
дар кишварамон гузоштанд. 

Дар раванди омӯзишу 
тадқиқоти ин гурӯҳҳо як қатор 
пойгоҳҳои алпинистӣ ва нуқтаҳои 
дамгирии сайёҳон ва инчунин бо-
шишгоҳҳои сайёҳон ташкил шуда 
буданд. Дар ҳайати ин гурӯҳҳо 
олимони соҳаи география, биоло-
гия, зоология, геологияю минера-
логия, глятсиялогия (яхшиносӣ), 
гидрология ва ғайраҳо саҳми бе-
андоза гузоштанд. 

А.Р. Умарӣ, Ҷ.С. Салимов,
ассистентони кафедраи ҷар-

роҳии умумии рақами 1,
С.Қ. Муминов,

донишҷӯи курси 3, 
факултаи тиббӣ

рӯйи  нусха монда аз ду  тараф 
бахя мезананд (яъне зар ба пушти  
матоъ намегузарад). Усули замин-
дӯзӣ ниҳоят мураккабу нозук ва 
заҳматталаб аст.  Бо ин усулҳо аз 
қадим  камзӯл, камарбанд, воскат, 
чойхалта, тӯппиҳои занонаву 
мардона, кафш, ҷиҳози аспҳо ва 
ғайра дӯхта мешуданд.

Дар санъати зардӯзии имрӯ-
заи тоҷикӣ бештар навъи  гул-
дӯзӣ маъмул буда, онро барои  
зиннат додани ҳар навъи  ашёи 
савғотӣ, костюмҳо, сару либоси 
занон истифода  мебаранд. Дар 
байни тоҷикон хусусан тӯппиҳои 
зардӯзии занона – зартӯппӣ 
машҳуранд. Технологияи реси-
дан ва тайёр кардани риштаи зар 
ду навъ мешавад, аввал риштаи 

Давоми солҳои охир на-
шъамандӣ ва майзадагӣ ба 
саломатии мардуми сайёра, 
аз ҷумла аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳдиди ҷид-
дӣ пеш оварда, дар самти 
пешравии фарҳангии ҷамъи-
ят монеа эҷод намуда истода-
аст. Дар айни замон зарура-
ти омӯзиши илман асосноки 
вазъ, сабабҳои паҳншавии 
ин зуҳурот ва андешидани 
чораҳои мушаххас ба миён 
омадааст.

Имрӯзҳо бештар ба ин 
кор ҷавонони аз синни 15-16 
сола то 35-40 сола даст  ме-
зананд. Аслан ҳар як шахс 
дар хона ва дар мактаб, ки 
он ҷо маскани илму адаб ме-
бошад, дар назди волидайн 

ва устодон, ки онҳо беҳтарин 
тарбиятгар хастанд, ба ка-
мол мерасанд.  Агар ки тар-
бияи хуб гирифта бошанд, 
онҳо ҳеҷ вақт ба роҳи каҷ 
пой намегузоранд. Аммо агар 
тарбияи доштаашон ман-
фӣ бошад, пас бо ҷони худ 
зулм мекунанд. Сабабҳои ба 
ин омил гирифтор шудани 
ҷавонон гуногун мебошад. 
Онҳо шояд бо сабабҳои дур 
гаштан аз ғаму дард, нуқсону 
камбудиҳои ҳаёт ё бо сабаби 
ёр шудани беморӣ, шояд аз 
нодонӣ аз оқибатҳои он ё бо 
сабаби айшу роҳат ба ин ама-
ли номатлуб даст мезананд. 
Имрӯзҳо душвор нест дарёфт 
кардани нафароне, ки бе 
тарсу ҳарос даст ба куштору 

дуздӣ мезананду хиёнат ба 
номус ва ҷоҳилӣ мекунанд. 
Албатта, ин гуна шахсон бе-
восита истеъмолкунандаго-
ни ин маводи зарароваранд, 
ки заррае аз кору кирдори 
кардаашон огаҳие надоранд, 
зеро он беҳушу ёдашон ме-
гардонад. Нашъаманд ка-
сест, ки аз обрую химмати 
худу наздиконаш рӯй гардон-
да, ҳастию ҷонро низ асос 
надониста, шахсияти хешро 
поймол месозад 

Нашъамандӣ чун як бе-
мории ғайриоддӣ ба тамоми 
узвҳои инсони истеъмолку-
нандаи маводи нашъаовар, 
аз қабили асаб, гурда, дил ва 
дигар узвҳои дарунӣ таъсир 
карда, беморро маҷруҳ ме-

гардонад.
Ин беморӣ асосан дар 

асри   XX -XXI бо шиддат 
паҳн гашта, тамоми кураи 
заминро иҳота карда гирифт. 
Инчунин, гуфтан мумкин аст, 
нашъамандй ё ин ки майза-
дагӣ « Вабои аср»мебошанд. 
Барои тарзи ҳаёти солимро 
интихоб кардан, аз ин амали 
номатлуб даст бояд кашид. 
Зеро ҳаёти солим на танҳо 
ҷисму ҷон, балки руҳу қалб, 
зеҳни шуморо низ зебо ва 
ороста мегардонад. Бинобар 
ин ҷавонон зиракию ҳушёри-
ро аз даст надода, барои ҳа-
ёти солим мубориза баред 
ва кӯшиш ба харҷ диҳед, ки 
ҳарчи бештар илм омӯзеду 
аз техникаю технологияҳои 

муосир огоҳ бошед. 
Умед мекунем,  ки бо 

мурури замон  нашъамандй 
чун офтоби қуллаи кӯҳ рӯзе 
рӯ ба ғуруб меорад ва гулхои 
аз ин бӯстон сар ба авҷ ка-
шида, пажмурдаву помол ме-
гарданд. Иффат, покдоманй, 
ростй, росткорй ва солимақ-
лию мехнатдӯстии ҷавоно-
ни миллат пирӯз мегардад. 
Охир бузургон ҳам беҳуда 
нагуфтаанд: «Чаро оқил ку-
над коре, ки боз орад пушай-
монӣ».

Мафтуна Бобоқулова,
донишҷӯи курси 2, 

факуклтети педиатрӣ
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АЗ ТУНДРАВӢ КИҲО МАНФИАТ МЕГИРАНД?

Пешгирии бемории 
фишорбаландї

Замони ҳозира ин давраи ҷаҳо-
нишавӣ (глобализатсия) ва ба 
ҳам бархурдани манфиатҳои 
давлатҳои абарқудрати дунё 
дар минтақаҳои гуногуни дунё 
мебошад.  Ин ҳолат ба нооро-
мии вазъи сиёсии давлатҳои  
дар минтақа чойдошта овар-
да мерасонад ва дар навбати 
худ сабаби  пайдоиши ҳаргу-
на ҷараёнҳо, ташкилотҳо ва 
гурӯҳҳои тундрав, ба монанди 
терроризм, экстремизм, сепара-
тизм (ҷудоихоҳон) ва миллат-
чигӣ (национализм) шуда ме-
тавонад. Ин гурӯҳҳо бо роҳҳои 
ғайриқонунӣ ба мақсадҳои си-
ёсии худ ноил шудан мехоҳанд. 
Чунин нооромӣ  ҳоло шимоли  
қитъаи Африка, Яман, Шарқи 
наздик, Афғонистон ва Украи-
наро фаро гирифтааст. Мавҷи  
терроризм  ҳатто ба давлатҳои 
пешрафтаи Аврупо паҳн гашта-
аст.
Терроризм  (аз калимаи  лотинӣ 
террор – маънояш даҳшат, тарс) 
-  шахси алоҳида ва ё гурӯҳи 
одамоне мебошад, ки бо тариқи 
куштор, тарсондани одамон 
ҷомеъа ва давлатро ноором ме-
созанд. Мақсади ниҳоии онҳо 
бо роҳи зӯрӣ  ва ғайриқонунӣ 
ба сари давлат омадан мебо-
шад. Барои ба мақсади нопоки 
худ ноил шудан онҳо аз ҳеҷ чиз 
рӯй намегардонанд. Барои онҳо 
ҳаёти инсон қадру қиммате на-
дорад, хоҳ вай кӯдак бошад, хоҳ 
зан ва ё одами дигар.
Экстремизм - равия ва ё гурӯҳи 
одамоне мебошанд, ки амала-
шон барои  бо роҳи ғайрикон-
ститутсионӣ тағйир додани 
сохтори давлатӣ равона мебо-
шад. Баъзан фаъолияти баъзе 
ҳизбҳои сиёсӣ характери экс-
тремистиро мегиранд. Ин ҳо-
лат дар ҷумҳурии мо низ рӯй 
дода буд. Собиқ Ҳизби назҳати 
исломии Тоҷикистон ба тариқи 
зӯроварӣ мехост дар ҷумҳурии 
мо сохтори давлатиро тағйир 
дода, давлати исломиро барқа-
рор намояд, ки он бадбахтиҳои 
зиёдеро ба сари мардуми мо 
овард.
Сепаратизм (ҷудоихоҳон) ин 
равияи гурӯҳи одамоне мебо-

шанд, ки бо роҳи ғайриқонунӣ 
мехоҳанд як кисми давлатро 
ҷудо намуда, худро давлати му-
стаъқил эълон намоянд. Чунин 
ҳолат ҳоло дар вилояти Католо-
нияи Испания рух дода истода-
аст.
Миллатчигӣ (национализм) ин 
равия ё гурӯҳи одамоне мебо-
шанд, ки манфиати як милла-
тро нисбати миллатҳои дигари 
як давлат баланд мешуморанд. 
Дар давлатҳои сермиллат ин 
равия низ хеле хавфнок мебо-
шад. Чунин ҳолат ҳоло дар дав-
лати Украина мушоҳида карда 
мешавад.
Бояд қайд кард, ки  айни замон 
якчанд намудҳои терроризм, 
(беруна, дохила, иқтисодӣ, си-
ёсӣ, динӣ, терроризми байнал-
милалӣ ва ғайра)  мушоҳида 
карда мешавад. Хатарноктари-
ни онҳо терроризми байнал-
милалӣ мебошад. Ба ин намуд 
гурӯҳи террористии Ал-қоида, 
Бокуҳарам ва ДОИШ  дохил 
мешаванд. Ин гурӯҳҳои тер-
рористӣ бо ҳар роҳ ба сафҳои 
худ аз тамоми ҷаҳон ҷавонони 
фирефташударо ҷамъ намуда, 
шуури онҳоро вайрон мекунанд 
ва барои иҷроиши мақсадҳои 
нопоки худ истифода мебаранд. 
Мутаассифона, ифротгароён  
бештар барои иҷроиши мақ-

садҳои  нопоки худ шиорҳои ис-
ломиро истифода намуда, дини 
мубини исломро доғдор мена-
моянд.
Солҳои 90-уми асри 20 баъд аз 
пош хӯрдани давлати абарқу-
драти Шӯравӣ Тоҷикистони мо 
низ ҳадафи найрангҳои дав-
лаҳои абарқудрат гашта, ҷанги 
шаҳрвандӣ ба амал омад. Дар 
ин давра гурӯҳҳои террористӣ 
ва эстремистӣ, ки пуштибони 
онҳо ба ном Ҳизби назҳати ис-
лом буд, дар ҷумҳуриамон хеле 
фаъол шуда, ба сохтори давлат 
ва мардуми мо зарарҳои бисьёр 
расонид. Зиёда аз 100 ҳазор 
шаҳрванди мо қурбони ҷанги 
шаҳрвандӣ гаштааст. Бисьёр 
шахсиятҳои бузурги ҷумҳурия-
монро ба қатл расониданд.  Дар 
ин давра куштор ва гаравгонги-
рии одамон қариб ҳамарӯза му-
шоҳида карда мешуд. Онҳо мар-
думи моро ба минтақаҳо ҷудо 
карда, бо ҳар роҳ мехостанд 
дар ватани мо давлати исло-
миро барпо намоянд. Мардуми 
ҷумҳуриямон инро нағз дар ёд 
дорад. Холо ҳам ин гурӯҳҳо дар 
хориҷи кишвар зери ҳимояи 
хоҷагони худ бар зидди давлати 
мо кор бурда истодааанд. Яке 
аз сабабҳои дар ҷангҳои Сурия 
иштирок ва курбон шудани як 
қатор ҷавонони мо маҳз ана ҳа-

мин ташкилотҳои террористӣ 
мебошанд. Хушбахтона Асосгу-
зори сулҳу ваҳдат, Пешвои мил-
лат, Президенти ҷумҳурии мо 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
рӯзи аввал дар пеши худ барқа-
рор намудани сулҳ, ягонагии 
миллат ва халқиятҳои ҷумҳу-
рии азизи худро гузошта, дар 
ин самт ба натиҷаҳои баланд 
ноил гашт. Маҳз ҳамин сиёсати 
хирадмандонаи ӯ буд, ки мо дар 
фазои орому сулҳу субот зин-
дагонӣ мекунем. Ӯ доимо таъ-
кид менамояд, ки террорист 
миллат, ватан ва дин надорад, 
мақсади вай фақат куштор ва 
ноором намудани вазъи ҷомеа 
мебошад. Ин гуфтаҳои  Пешвои 
моро тамоми ҷомеаи пешраф-
таи ҷаҳон пазируфтааст.
Бояд қайд кард, ки дар дав-
лати ба мо ҳамсояи Афғони-
стон зиёда аз 40 сол боз ҷанги 
шаҳрвандӣ идома дошта, дар он 
гурӯҳҳои гуногуни террористӣ 
зиёд шуда, вазъияти минтақаро 
ноором карда истодаанд. Ҷо-
нибдорони ДОИШ бо ҳар роҳ ба 
ин давлат омада, вазъияти бе 
ин ҳам мураккаби онро боз ҳам 
ноором мекунанд.  Президенти 
ҷумҳури мо муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ҳама баромадҳояш 
вазъияти мураккаби Афғони-
стонро таъкид мекард, вале 

ҷомеаи ҷаҳонӣ то рӯзе, ки 11 
сентябри соли 2001 террори-
стон дар худи ИМА амалиётҳои 
террористӣ анҷом надоданд, 
ба ин эътибор намедод. Дар на-
тиҷаи ин амалиёти террористӣ 
зиёда аз 3000 шаҳрванди Амри-
ко қурбон шуд. Азбаски ҷумҳу-
рии мо бо давлати Афғонистон 
сарҳади тӯлонӣ дорад, хавфия-
ти таъсири манфӣ ба ҷумҳурии 
мо вуҷуд дорад. Ҳоло ҳам баъзе 
ҷавонони мо фирефтаи баъзе 
гурӯҳҳои ифротгароӣ гашта 
истодаанд. Зиёда аз 500 нафар 
ҷавонони мо дар Сурия гириф-
тори ин фирефтаҳо шуда, ҳалок 
шудаанд.
Барои ҳамин Пешвои миллата-
мон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
доимо таъкид менамоянд, ки 
ҳушёр бошем, зиракии сиёсиро 
аз даст надиҳем, якдилу якҷоя 
ваҳдати миллиро ҳифз намо-
ем, пуштибони он бошем, фи-
рефтаи ҳар гуна равияҳои ба 
мо бегона нашавем. Таъкидҳои 
Президент дар ин давраи му-
раккаби замон барои мо ниҳоят 
муҳим ва аввалиндараҷа мебо-
шанд. Ҷавонони мо бояд гуф-
таҳои Пешворо сармашқи кори 
худ карда, фирефтаи ҳеҷ гуна 
равияҳои экстремистӣ ва тер-
рористӣ нашаванд.
Мо, наслҳое, ки азобу даҳ-
шатҳои ҷанги шаҳрвандиро 
бо чашми худ дидаем, бояд бо 
ҷавонон корҳои тарбиявӣ гу-
заронида, сабабҳои сар задани 
онро ба онҳо фаҳмонида диҳем. 
Бояд ватани худро дӯст дошта, 
маҳалчигиро азбайн бардорем, 
худро  тоҷик ва тоҷикистонӣ 
шуморем. Дар атрофи Пешвои 
худ муттаҳид шуда, ягонагии 
миллат ва халқиятҳои Ватани 
азизамонро таъмин намоем. 
Мо бояд аз он фахрем, ки чунин 
давлати мустақил дорем, ва-
тандор ҳастем. Ватани худро аз 
ҳар гуна равияҳои ба мо бегона 
ҳифз намуда, эҳтиёт намоем. 
Мо таърих, фарҳанг, маданияти 
бой ва Ватани зебо дорем, ки ин 
аз ҳама муҳимтар  аст!

А.С. Саидов, 
 дотсенти кафедраи

 ҷарроҳии умумии № 1                                                                  

Бемории фишори баланди 
хун (ФБХ) – гипертония яке 
аз беморињои васеъ пањншуда 
дар шароити имрўза мебошад. 
Ин беморї дар натиљаи вайрон 
гардидани марказњои рагњои 
хунгард, вайрон гаштани тар-
тиби гардиши хун, носолим 
кор кардани асаб, номуътадил 
гаштани кори гурда, баланд 
гаштани фишори хун дар раги 
шараён, вайроншавии њаракат 
ва фаъолияти кории узвњо (ба 
мисли кори дил) ва ба бемо-
рињои вазнин гирифтор шудан 
пайдо мешавад. Дар шахсоне, 
ки синнашон аз 20 то 23 раси-
даанд, 4% фишорбаландии хун 
мушоњида мешавад ва дар шах-
сони аз 50 то 70 сола ин беморї 
50%-ро ташкил медињад. 

Дар бадани шахсе, ки ги-
рифтори бемории ФБХ аст, 
асосан се марњила ба шумор 
меравад: дар марњилаи якум 
болоравии ФБХ ба назар ме-

расад, ки дар дохили узвҳои 
дохила бетағйир мемонад. Дар 
марҳилаи дуюм болоравии 
ФБХ ва зиёд шудани фишор ба 
мушоҳида мерасад. Дар марњи-
лаи сеюм бошад, то ба сактаи 
дил оварда мерасонад, ки дар 
натиља бемор фалаљ мегардад, 
ки ин натиљаи вайрон гаштани 
кори маѓзи сар ва хунгардии ф 
мебошад. Дар њамаи ин марњи-
лањо љисми бемор метавонад 
гирифтори бемории фалаљ ва 
сактаи дил гардад. Аз  ин ру, ба 
њамаи беморон риояи парњез ва 
истеъмоли доруњои фармудаи 
духтурон њатмист.

Бояд хотирнишон кард, ки 
пайдо шудани бемории ФБХ, 
пеш аз њама, болоравии фи-
шори хун мебошад. Сабабњои 
ба ин беморї гирифтор шуда-
ни одамонро мутахассисон ба 
тариќи зайл муайян кардаанд: 
аз меъёр зиёд истифода бурда-
ни хўроки сернамак ва нўшо-

кињои спиртї; фаъолияти зиё-
ди љисмонї; ба эњсосоти зиёд  
дода шудан.

Њамаи инро ба назар ги-
рифта дар бораи табобати 
бемории ФБХ мутахассисон 
роњњои зеринро маслињат ме-
дињанд: муњайё сохтани шарои-
ти хуб дар љои кор, дар оила ва 
таъмини истироњат дар давраи 
аввали беморї; барои табоба-
ти самарноки ин беморї риоя 
намудани истеъмоли хуроки 
мусоид шарти асосист, ки дар 
он мањсулоташ ќувваи баланди 
зиёд намудани фишори хун на-
дошта бошад; истифода аз му-
олиљаи санаторї ва маркзњои 
табобатї боиси табобати хуб 
ва фоидавар мегардад.

Беморон метавонанд дар 
ин марказњо пас аз кор табобат 
гиранд, ба шарте, ки барои бе-
мор шароити хуби истироњат 
чун бабобати физиотерапевтї, 
истифодаи хўроки дуруст ва 
хоби бароњат фароњам оварда 
шуда бошад. Инчунин, барои 
табобати бемории ФБХ шумо-
раи зиёди доруворї, ки хосияти 
паст ё муътадил кардани фи-

шори хунро доранд, истифода 
мешаванд. Номгўи ин доруњо 
индералї, анаприлин, обзидан 
ва ѓайра мебошанд, ки ба кори 
асаб, дил ва рагњои хунгард 
таъсири мусбат мерасонанд.

Аз хусуси табобати ин бе-
морї метавон гуфт, ки чи ќа-
даре, ки фишори хун баланд 
шавад, њамон ќадар кори дил, 
ки вазифааш муътадилгардо-
нии гардиши хун аст, душвор 
ва вазнин мегардад. Бинобар 
ин, агар бемории ФБХ табобат 
нашавад, дар давраи аввал де-
ворњои дил васеъ мешавад, ки 
дар ин њолат кори дил номуъ-
тадил мешавад ва пасонтар 
деворњои дил борику тунук 
мешаванд, ки боиси вайрон 
гардидани хунтаъминкунї, бад 
кор кардани кори дил мегар-
дад.

ФБХ раванди дарди ра-
гњои шараёнро метезонад, 
чарбии деворњои раги шараён 
зиёд мегардад, ки њама ба ва-
сеъшавї ва њам ба хурдшавии 
рагњои хунгард сабаб мешавад. 
Агар раги шараён муътадил ва 
муназзам кор кунаду дилро аз 

хун таъмин кунад, ба фоидаи 
бемор аст, дар акси њол ихти-
лољи рагњои дил то ба ќафаси 
сина вусъат меёбад. Дар њолати 
муътадил фаъолият накардани 
яке аз рагњои шараён як ќисми 
мушакњои дил аз хун таъмин 
намегардад ва сактаи дил ба 
вуљуд меояд. 

Дар урфият мегуянд, ки 
“табиби њар кас худаш аст”. Аз 
ин ру, бамаврид аст бигуем, ки 
ин зарбулмасалро бигзор њар 
кас маќбул шуморад, худро 
эњтиёт намояд, то гирифтори 
ин бемории вазнин нагардад. 
Пеш аз њама, истеъмоли хўро-
кро бояд риоя намуд ва пасон 
ба эњсосот набояд дода шуд, то 
ки ин беморї мењмони тани мо 

нагардад.

Дилшод 
Иноятзода,
донишљўи 

курси 3, 
гурўњи 26
фактиббї
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Дар тули соҳибистиқлолии 
кишвар чандин ташаббусҳои созандаи 
Пешвои миллати мо дар робита ба 
масъалаҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ 
пуштибонӣ ёфтаанд, ки қабули Даҳсо-
лаи нави байналмиллалии амал «Об 
барои рушди устувор, 2018-2028» аз 
ҷумлаи онҳо мебошад. 

Табиат ба тамоми ҳастиаш гуво-
рост, вале об бузургтарин неъматест, 
ки барои инсоният офарида шудааст. 
Об ба хотири он нуфузе, ки оғозу офа-
ринишаш тавлиди ҳаёт, нумӯи раста-
ниҳо, зиндагии ҳайвонот  ва ҳаёти 
одамонро дорад, дар таърихи афкори 
маънавии инсоният ҳамеша маври-
ди таваҷҷуҳи хоса қарор гирифтааст. 
Воқеан об ва зиндагии маънавию 
фарҳангии инсоният бо ҳам иртиботи 
ногусастанӣ доранд, ки дар ин бора 
Президенти мамлакат муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон дар як баромади худ 
чунин гуфта буданд: «Ҷойи баҳс нест, 
ки  бузургтарин  тамаддунҳои ҷаҳонӣ 
дар соҳили дарёҳои серобу водиҳои 
ҳосилхез пайдо шуда, сипас шуҳрати 
оламгир ёфтанд. Тамаддуни Мисри қа-
дим дар канораҳои дарёи Нил, тамад-
дуни Бобулу Ошуро дар минтақаҳои 
ҳосилхези миёни рӯдҳои Даҷла ва Фу-
рот, тамаддуни Ҳинд дар ҳамвориҳои 
байни дарёҳои Хуанхе ва Янсизсӣ пай-
до шуда, минбаъд ба ташаккул ва ин-
кишофи тамаддуни башарӣ мусоидат 
намудаанд. Тамаддуни ориёӣ ва ҷаш-
ни Наврӯз низ дар марзҳои ҳосилхези 
байни дарёҳои Ому ва Сир арзи ҳастӣ 
намуда, сипас дар ҷараёни муҳоҷира-
ту кишваркушоиҳо ва густариши  ро-
битаҳои маданию тиҷоратӣ, хусусан 
тавасути роҳи бузурги абрешим ба 
чаҳор самти олам паҳн шудаанд. Ва 
шояд ҳамин асолати куҳанбунёд ва 
оини парастишу муқаддас доштани 
об манбаи ҳаёт буд, ки роҳбаридавла-
ти соҳибистиқлоли тоҷикон аввалан 
ташаббуси  «Соли оби тоза»,  сипас 
даҳсолаи «Об манбаи ҳаёт» ва баъдан 
даҳсолаи «Об барои рушди устувор, 
2018-2028»- ро ба оламиён пешниҳод 
кард, ки  ин иқдомҳои башардӯстона 
аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии 
ҳаматарафа ёфтаанд.

 Боиси хушнудист, ки баъди аз 
ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид 
пазируфтани даъвату ташаббусҳои 
пайдарпайи Президенти кишвар 
дар ҳалли проблемаҳои экологии об 
обрӯву эътибори Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам 
баландтар гашта, Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 
абармарди дунёи сиёсат дар арсаи 
байналмиллалӣ маъруфу маҳбуби 
оламиён гардид. 

Соли байналхалқии «Оби тоза», 
«Даҳсолаи амалиёти об барои ҳаёт» 
ва баъдан «Об барои рушди устувор, 
2018-2028» ибораҳои навеанд, ки дар 
дарку фаҳмиши мардуми олам даҳ 
сол пеш пайдо шудаву ҷой гирифта-
анд. Вақте, ки аз ҷониби  Президенти 
кишвар соли 2003 «Соли байналмил-
лалии оби тоза» пешниҳод гардид, 
қисман мардуми олам кишвари моро 
кишвари беобу лабташна гумон ме-
карданд. Ҳол он, ки Тоҷикистон дорои 
захираҳои бузурги об буда, дар ҷаҳон 
ҷойи 8-ум ва дар миқёси ИДМ ҷойи 
дуюм ва дар Осиёи Марказӣ ҷойи як-
умро мегирад. Захираҳои оби равони 
Тоҷикистон ба ҳисоби миёна соле 62,0 
км. кубиро медиҳад, ки аз ин танҳо 12 
км. кубӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ сарф 
мешавад. Дар ҳудуди ҷумҳурӣ 947 
дарё, 14509 пирях, 1300 кӯл ва бештар 
аз 200 чашмаҳои шифобахш маълум 
аст.

Дар суханронии ҷаноби Алаби 
Оломада, ки аз Нигерияи Африка ба 
форуми байналмиллалии Душанбе 

оид ба оби тоза омада буд, чунин 
омадааст: Ҷаноби олӣ, муҳтарам 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон, Шумо дар ҳақиқат 
дӯсту бародари ба дил наздики мар-
думи асрҳои аср ташнаи мардуми мо 
будед, ки ҳалли мушкилоти асосии 
мо- камобиро ба муҳокимаи СММ 
пешниҳод кардед. Гумон доштем, ки 
халқи тоҷик монанди мо африкоиҳо 
аз камобию беобӣ дар азобанд, ки 
Сарвари давлати Тоҷикон аз минбари 
баланди СММ масъалаҳои оби тоза ва 
ҳифзи манбаҳои онро ба миён гузо-
штааст. Вақте ба Тоҷикистон омадаму 
рӯдҳову чашмаҳои мусаффоро дидам, 
кӯҳҳову кӯлҳои бешуморро дидам, 
боғу бӯстонҳо, неъматҳои фаровони 
аз замину об рӯёндаро дидам, марду-
ми зебо, меҳмондӯсту меҳмоннавоз 
ва соҳиби дасту дили кушодро дидам, 
бемуҳобо худро дар биҳишти ҳақиқӣ 
ҳис кардам. Баъдан фаҳмидам, ки 
Шумо на танҳо ғаму дарди халқи ху-
дро мехӯред, балки бори ғаму дарди 
мардуми тамоми оламро бар дӯш 
доштаед. Аз ин рӯ, мо африқоиён  рӯ 
ба ҷониби Шумо алоҳазрат гардонида 
намоз мехонем ва аз Худованд бахту 
саодати ҳамешагии халқу давлати то-
заисистиқлоли Тоҷикистонро тавалло 
менамоем». 

Таърихи кай, дар куҷо ва барои 
чӣ сар задани ин ташаббуси наҷиб- 
«Соли байналмиллалии оби тоза» -ро 
дида мебароем. Аввали моҳи октябри 
соли 1999 дар иҷлосияи 56- уми СММ 
бори нахуст ақидаи «Соли байналми-
лалии оби тоза» эълон кардани соли 
2003-юм аз ҷониби Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пешниҳод гардид, аксарият гу-
мон надоштанд, ки мавзӯи захираҳои 
об аз ҷониби давлатҳои ҷаҳон, соз-
монҳои бонуфузи баёналмилалӣ ва 
ташкилоту сохторҳои ғайриҳукуматӣ 
то ба ин дараҷа ҳамовозию дастгирии 
ҳамаҷониба меёбад. Ҳалли дурусти 
ин проблемаи глобалӣ ҳам ба Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, ҳам ба кишварҳои 
Осиёи Марказӣ ва ҳам барои тамоми 
мардуми олам манфиатҳои мушта-
рак дорад. Тоҷикистон гарчанде дар 
саргаҳи ташаккулёбии манбаҳои оби 
тоза қарор дораду соҳиби беш аз 55 % 
-и захираҳои оби Осиёи Марказӣ аст, 
аз танқисии об худро канор гирифта 
наметавонад. Дар баробари ин мо чун 
мулки сароб имкониятҳои фаровоне 
дорем, ки ояндаи наздик манбаъҳои 
оби софамонро чун моли асосии бо-
зоргир ба маҳсулоти бозоргир табдил 
диҳем «Арзиши об аз нафту газу ан-
гишт ва дигар анвои сӯзишвориву за-
хираҳои энергетикӣ ҷиҳати устувории 
мамлакат ва минтақа кам нест»- гуфта-
ни Пешвои миллат ба ҳамин маъност. 

Сабаби ба муҳокимаи олами-
ён гузоштани масъалаи об аз ҷониби 

Тоҷикистон-ташаббускори масоили об
Даҳсолаи нави байналмиллалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028  

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар 
он буд, ки зиёда аз 1млрд одам дар 
ҷаҳон аз обӣ тозаи нушокӣ маҳруманд 
«Вақте, ки бо сабаби нарасидани оби 
тозаи нушокӣ аз панҷ як ҳиссаи аҳолии 
сайёра азият кашида, ҳар сол тақрибан 
5 млн одам аз истифодаи оби ифлос ва 
бемориҳои вобаста ба об ҷони худро 
аз даст медиҳанд, мо мардуми Осиёи 
Марказӣ,  ки ин проблема алахусус 
бароямон мураккаб аст, наметавонем 
мавқеи бетарафиро ихтиёр кунем» 
иброз намуд Пешвои миллат, Ҷаноби 
олӣ Эмомалӣ Раҳмон.   

Дар радифи ҳаллу фасли масъа-
лаҳои марбут ба об ҳадафи асосии 
сарвари давлат он аст, ки дар доираи 
муносибатҳои интегратсионӣ ҷалб на-
мудани таваҷҷуҳи кишварҳои ҷаҳон ва 
созмонҳои бонуфузи байналмиллалӣ 
ба мушкилоти таъмини оби тоза ва 
ҳифзи муҳити зист, ба масъалаи зару-
рати шадиди ҳифзи захираҳои об, ис-
тифода ва танзими оқилонаи онҳо му-
ваффақ гардем. Роҷеъ ба истифодаи 
об танҳодар зарфи 50 соли охир баша-
рият шоҳиди 37 ҳодисаю муноқишаҳо 
гардидааст. Ҷанги байни Покистону 
Ҳиндустон барои азхудкунии дарёи 
Ганг ва низоъҳои дахилии байни-
давлатии Ветнаму Камбодҷа, Исроилу 
Судону Миср, Судону Ҳабашистон ва 
ғайраҳо аз ҳамин ҷумлаанд.Зарурият 
ва моҳияти ҳалли ин масъалаҳо ха-
рактери глобалӣ дошта, дар мадди 
аввали сиёсати хориҷии Тоҷикистон ва 
сарвари он қарор гирифтааст.18- уму-
ми марти соли 2003 дар шаҳри Киотои 
Япония Форуми сеюми умумиҷаҳонӣ 
оид ба масъалаҳои об ва захираҳои 
обӣ барпо гардид. Президенти мам-
лакат дар он иштирок намуда, дар 
баромадаш бори дигар ба иштирок-
чиёни Форум муроҷиат кард, ки аз 
соли 2005оғоз намуда, «Даҳсолаи бай-
налхалқии амалиёти об барои ҳаёт ва 
ҳифзи захираҳои обӣ» эълон карда 
шавад. Ҳамин тавр ташаббуси хирад-
мандонаи Президенти мо ҷомаи амал 
пӯшид ва аз 28- уми август то 1- сен-
тябри соли 2003 дар шаҳри Душанбе 
Форуми байналмалалӣ бахшида ба 
мушкилоти оби тоза баргузор гардид. 
Дар он ҳайяти намояндагии 53 дав-
лат, 91 созмонҳои байналмилалӣ, 11 
муассисаи махсуси СММ, ҳайати кор-
шиносон, олимон ва рӯзноманигорон 
аз тамоми қитъаҳои олам иштирок 
доштанд. Президенти ҶумҳурииТоҷи-
кистон ба намояндагон ва итирокчиё-
ни Форум муроҷиат намуда, афзуд,ки 
мушкилоти мазкурро дар давоми як 
сол ҳал кардан аз имкон бурун аст ва 
оянда ҳам он дар сайёра яке аз ма-
съалаҳои мубрам боқӣ хоҳад монд. 
Ин масъаларо ба инобат гирифта пеш-
ниҳод намуд, ки аз соли 2005 то соли 
2015 Даҳсолаи «Об барои ҳаёт» эълон 
када шавад ва зиёда аз ду ҳазор меҳ-

монон  иштирокчиёни Форум  пеш-
ниҳоди мазкурро қабул намуданд. 
Ҳамин тавр 12- уми сентябри соли 
2003 дар шаҳри Ню-Йорк, қароргоҳи 
СММ, бо хоҳиши намояндаи доимии 
Тоҷикистон дар СММ Рашид Олимов 
котиби генералии СММ Кофи Аннан 
матни «Даъвати Форуми душанбегии 
байналмилалӣ  оид ба оби тоза»- ро 
ба сифати ҳуҷҷати расмии Ассамблеяи 
Генералии СММ оид ба пункти 97-уми 
Иҷлосияи 56-уми Ассамблеяи генера-
лии СММ интишор дод.

30-юми сентябри соли 2003 дар 
қароргоҳи СММ ба намояндагони 
Иҷлосияи 58-уми Ассамблеяи Гене-
ралии СММ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон муроҷи-
ат намуда, боз таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳо-
ниро ба нарасидани оби ошомиданӣ 
ҷалб ва қайд кард, ки  он яке аз про-
блемаҳои ташвишовари ҳазораи нав 
мебошад. «Такя ба даъвате, ки онро 
1-уми сентябр ширкаткунандагони 
Форуми баёналмилалии оби тоза қа-
бул карда буданд, пешниҳод меку-
нам, ки солҳои 2005-2015 Даҳсолаи 
байналхалқии амалиёти «Об барои 
ҳаёт»эълон дошта шавад».

Намояндаи доимии ҶТ дар СММ 
16-уми октябри соли 2003 якҷоя бо 
департаментҳои оид ба иқтисодиёт, 
масъалаҳои маишӣ ва ахбори ҷамъ-
иятии котиботи СММ бо иштироки 
созмони байналмилалии ташкилоти  
«Муттаҳидгардонии арзишҳои Замин 
конференсияи  «Об барои ҳаёт: диди 
тоза ба буҳрони ҷаҳонии об»-ро даъ-
ват намуданд. Иштироккунандагони 
конференсия, байни онҳо сафирони 
назди СММ, олимони намоёни сай-
ёра ва коршиносон дар соҳаи ҳифзи 
муҳити зист буданд, пешниҳоди дар 
бораи солҳои 2005-2015 эълон наму-
дани Даҳсолаи байналхалқии амали-
ёти «Об барои ҳаёт»-ро ҷонибдорӣ 
намуданд.

    Ҳайати Тоҷикистон аз 17-уми 
октябр то 8-уми декабри соли 2003 
шаш давраи машварати бисёрҷони-
ба ва бештар аз 700 вохурӣ, сӯҳбат 
ва гуфтушунидҳои дуҷонибаро бо 
мақсади таҳияи матни қобили қабу-
ли санад ва ҳосил шудани мувофиқа 
ҷиҳати қабули резолютсияи лоиҳаи 
пешниҳодкардаи ҶТ оид ба «ОБ»-ро 
гузарониданд. Дар ниҳоят Ассамбле-
яи генералии СММ бидуни муҳоки-
ма дар асоси муҳокима резолютсияи   
Даҳсолаи байналхалқии амалиёти 
«Об барои ҳаёт» дар солҳои 2005- 
2015-ро аз декабри соли 2003 қабул 
кард, Резолютсияи нави қабулнаму-
даи Ассамблеяи Генералии СММ, ки 
Ҳукумати ҶТ пешниҳод кардааст, хо-
сияти ҷамбавӣ дорад. Ҳадафи ниҳо-
ии   Даҳсолаи байналхалқии амалиёти 
«Об барои ҳаёт» тадбиқи вазифаҳое 
мебошад, ки дар Эъломияи ҳазорсо-

ла- пешгирии истифодаи ғайриоқи-
лонаи захираҳои об аз тариқи таҳияи 
стретегияи фаъолияти хоҷагии об дар 
сатҳи минтақавӣ, миллӣ ва маҳаллӣ, 
ки ҷиҳати дастрасии одилона ба об ва 
пешниҳоди кофӣ, ҳамчунин ҳалли яке 
аз вазифаҳои умдаи ҳадафи рушд дар 
остонаи ҳазорсола «ду баробар коҳиш 
додани шумораи аҳолии рӯи Замин, 
ки ба оби безарари тозаи ошомидани 
таъмин нестанд», кӯмак менамоем, 
дар миён гузошта шудааст, бояд ама-
лан мусоидат кунад.

Рӯзҳои 8-10-уми июни соли 
2010дар шаҳри Душанбе доир гарди-
дани дигар Конференсияи байналми-
лали тибқи  даҳсолаи «Об барои ҳаёт» 
бо ҳузури 192 давлати ҷаҳон, 60 соз-
мони байналмилалӣ ва коршиносон 
аз ташаббусҳои созандаи роҳбарияти 
давлати Тоҷикон  Эмомалӣ Раҳмон 
ба шумор меравад. Беш аз даҳ сол 
мешавад,ки таваҷҷуҳи оламиён ба 
даъвату пешниҳоди  Пешвои миллат, 
Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон оид 
ба ҳалли проблемаҳои таъмини аҳо-
лии ҷаҳон бо оби тоза, ҳифзи экологии 
муҳити зист нигаронида шудаст. Дар 
ин давраи нисбатан кӯтоҳи таърих дар 
саросари ҷумҳурии мо ва кишварҳои 
гуногуни минтақаҳои олам дар раван-
ди омӯзиши масъалаҳои рушди усту-
вори захираҳои об ва танзими онҳо, 
истифодаи оқилонаи об ба манфиати 
наслҳои имрӯзаву ояндаи инсоният 
корҳои хайре ба анҷом расонида шу-
данд.

20-уми августи соли 2013 дар 
шаҳри Душанбе конфронси байнал-
милалии сатҳи олӣ оид ба ҳамкорӣ 
дар соҳаи об баргузор гардид. Барои 
иштирок дар кори он беш аз 900 на-
фар меҳмонони воломақом ва мута-
хассисону коршиносони маъруф аз 
70 кишвари ҷаҳон ва созмонҳои мин-
тақавию байналмилали ба Тоҷикистон 
ташриф оварданд.  Сарвари давлат 
Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси маз-
кур доир ба тадбирҳои сершумори Ҳу-
кумати ҶТ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дар соҳаи 
об андешаҳои ҷолиб баён намуд. 
Бо ёдоварӣ аз иқдомҳои  дар сатҳи 
ҷаҳонӣ пазируфташудаи Тоҷикистон 
пешниҳод намуд , ки аз соли 2015 даҳ-
солаи нави амалиёти байналмилалӣ 
дар соҳаи об эълон гардад. Ҳамчунин 
пешниҳод карда шуд, ки дар шаҳри 
Душанбе Маркази байналмилалӣ оид 
ба ҳамкорӣ ва дипломатияи соҳаи об 
таъсис дода шавад.

 Дар робита ба масоили ҳалтала-
би обӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ 
Сарвари давлат изҳор дошт: «Тоҷики-
стон ҳамеша ҷонибдори ҳамкории му-
тақобилан судманд ва муносибатҳои 
ҳамсоягӣ буд, ҳаст ва хоҳад монд».

Дар охир ҳаминро гуфтанием, 
ки суханронии зерини Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон бояд шиори зинда-
гии ҳар яки мову шумо бошад: «Тоҷи-
кистон, алҳақ, як неъмати худодод, 
як мӯҷизаи табиат, як пораи биҳишти 
рӯи замин аст. Мисли сарзамини мо 
табиати нотакрор, оби софу зулол, 
чашмаҳои ширин, кӯҳҳои зебову сар-
баланди дорои сарватҳои бойи зе-
ризаминӣ дар ягон гӯшаи олам вуҷуд 
надорад. Пас месазад, ки бо чунин 
диёри зебоманзар ифтихор намоем, 
месазад, ки шукри ҳар пора замину 
ҳар қатра обаш кунем ва ин ҳама до-
роияшро, ки сарчашмаи ҳаёти мост, 
тозаву озода нигоҳбон бошем».

Рухсора Ҳурматова,   
омӯзгори ҷавони 

кафедраи биологияи
 тиббӣ бо асосҳои генетика



№ 11-12 (2060-2061) 1 июни соли 2018 13

Кўли Сарез: аждањо ва ё нозанини хуфта
Кӯли «Сарез» дар натиҷаи 

заминларзае, ки соли 1911 дар 
минтақаи ВМКБ ва аниқта-
раш ноҳияи Рӯшон ба вуқуъ 
паӣваст, ба  вуҷуд омадааст. Да-
розии кӯли Сарез 55,8 км. буда 
чуқуриаш то 500 метр мебошад. 
Кӯл дар баландии 3263 метр аз 
сатҳи баҳр қарор дорад ва дар 
он беш аз 16 км³ об мавҷуд аст, 
ки рӯз то рӯз боз ҳам бештар 
мешавад.

Кӯли Сарез 3-юмин кӯли 
калонтарини Тоҷикистон аз 
ҷиҳати масоҳат буда, баӣни 
кӯҳҳо дар натиҷаи дар маҷрои 
дарёи Мургоб афтидани сангу 
маводҳои кӯҳї паӣдо шудааст. 
Кӯҳҳое, ки Сарезро иҳота кар-
даанд, аз сатҳи руи кӯл боз то 
2 415 метр баладтаранд. Оби 
Кӯли Сарез иборат аз оби ошо-
миданӣ буда ниҳоят тоза аст ва 
тақрибан то 50 метр чуқурии 
обаш бениҳоят мусаффо мебо-
шад.  Дар чуқурї бошад обаш 
каме намакин буда дар кӯл 
моҳиҳо ва дигар ҷонварони обӣ 
зиндагонӣ менамоянд, аз ҷум-
лаи маринка, форел, ва ғаӣраҳо. 

Таърихи Кӯли Сарез:
Кӯли Сарез санаи 5-уми 

(18) феврали соли 1911 дар 
натиҷаи ҷумбиши замин, ки 
дараҷаи он 9 балли рихтери-
ро ташкил медод, бо афтидани 
пораҳои кӯҳ дар роҳи дарёи 
Мурғоб паӣдо шудааст. Дар на-
тиҷаи ин заминҷумбӣ қишлоқи 
Усоӣ зери кӯҳпораҳо боқӣ мон-
да ҷони садҳо одамонро рабуда-
аст. Баландии сангу моддаҳои 
сахти куҳӣ зиёда аз 500 метр-
ро ташкил дод, ки дар натиҷа 
маҷрои оби Мурғоб ба ҷамъ 
шудан оғоз ёфт ва ҳоло кӯл қа-
риб бо об пур мешаваду аз ла-
бонаш мерезад (35 м. баландї 
боқї мондааст).

Баъди як соли заминларза 
оби дарёи маҷроаш басташуда 
ба кӯл мубаддал шудан гирифту 
деҳаи Сарезро ба пуррагӣ зери 
об гузошт ва барои ҳамин ҳам 
номи ин кул аз номи ҳамон қи-
шлоқ гирифта шудааст. То соли 
1914 аз кӯл об ягон ҷо ҷорӣ на-
мешуд то он даме, ки сатҳи об 
то андозаи яке аз сурохиҳои 
хурд баробар нашуда буд. Ҳоло 
ҳамин ва дигар сурохиҳо, ки аз 
онҳо то андозае об аз кӯл баро-
мада меравад, боиси ташвиш 
шудааст.

Сангпораҳое ки сари дарёи 
Мурғобро гирифтаанд, аз ҳаҷ-
ми зерин иборатанд: ҳаҷман 2,2 
км³, вазнаш — 6 млрд. тонн,  да-
розӣ — 5 км., бараш — 3,2 км.,  
масоҳаташ — 10,8 км², баландӣ 
— 567 м., баландӣ нисбати аз 
ҳама нуқтаи пастарин аз сатҳои 
болооби кул. — 38 м, шумораи 
чашмаҳо — 57.

Харитаи кули Сарез:
Кӯли сарез дар минтақаи 

ҳасоси заминҷумбӣ қарор до-
рад. Эҳтимолияти заминҷум-
бии 8-9 балае ки метавонад 
сари роҳи Кулро кушояд ва 
фоҷиаи даҳшатро ба вуқуъ би-

паӣвандад мавҷуд буда тибқи 
таҳлилҳо тақрибан 1 маротиба 
дар 200-250 сол метавонад сар 
занад. Ё ин ки таъсири начан-
дон калон дар натиҷаи замин-
ларзаи 7-бала дар баӣни 2000 
сол як маротиба ба вуқуъ би-
паӣвандад.

 Нуқтаҳои хавфноки кӯли 
Сарез

Соли 1967 дар соҳили ро-
сти кӯл лағжиши хатарноки 
масоҳати замин ба мушоҳида 
расидааст. Масоҳати замини 
мулоим тақрибан  1,25 км³-ро 
ташкил медиҳад.

Тибқи тахминҳои мутахас-
сисон дар ҳолати заминҷумбии 
сахт оби кӯли Сарез ба мавҷҳои 
калон метавонад мубаддал 
шуда аз болои бандари табиӣ 
гузашта пас онро бишуяду баъ-
дан дар рехта рафтани оби кӯл 
дар ҳаҷми зиёду вақти тӯлонӣ 
сабаб гардад. Дар ин ҳангом 
сели калони об ба хонадони 
садҳо ҳазор нафар одамоне ки 
назди соҳили дарёи Панҷ ва 

умуман Амударё зиндагонӣ ме-
намоянд, офат оварда заминҳои 
калони киштшавандаро нобуд 
менамояд. Дар минтақаи эҳти-
моли зарарбинанда аз оби сел-
шавандаи кули Сарез шумораи 
зиёда аз 6 млн. нафараи аҳолии 
Тоҷикистон, Афғонистон, Узбе-
кистон ва Туркманистон мебо-
шанд.

Соли 2000-ум роҳбарони 
4-давлати ҳамсоя, аз ҷумла Қа-
зоқистон, Қирғизистон, Тоҷи-
кистон ва Ӯзбекистон ба ҷамъ-
ияти умумибашарї муроҷиат 
карда, аз онҳо хоҳиш кардаанд, 
ки ёрии донишиву молиявӣ 
дар ҳалли муаммои кули Сарез 
расонанд. Худи ҳамин сол зери 
роҳбарии Бонки Умумиҷаҳонӣ 
барномаи паст кардани хавфи 
кӯли Сарез ба амал бароварда 
шуд, ки солҳои 2000-2006 ро 
дар бар мегирифт.

Ба ғаӣр аз рӯди Мурғоб, 
ки аз дарёи Оқсӯи Афғонистон 
сарчашма мегирад, дар ин кӯл 
17 рӯди хурд ва 16 рӯди кӯчаки 

мавсимӣ мерезанд. Оби изофӣ 
асосан аз рӯи сад ба поён ҷорӣ 
мешавад. Ин кӯл соати 11-у 15 
дақиқаи шаби 18 феврали соли 
1911 бар асари як зилзилаи сахт 
ва афтодани кӯҳпора бар сари 
роҳи рӯди Мурғоб падид ома-
дааст. Дар паи ин зилзила деҳаи 
Усоӣ дар БадахшониТоҷики-
стон зери хоку санг монда, аз 
тамоми сокинонаш танҳо як 
пирмард ва ду писарбача зинда 
монданд ва 57 нафар дар зери 
кӯҳпора ҷони худро аз даст до-
данд. Тамоми ҳаӣвоноти хона-
гии онҳо низ талаф шуд. Ҷамъ-
улҷамъ бар асари ин зилзила 
105 тан ҷони хешро аз даст дод. 
Шиддати дақиқи ин заминларза 
то ба ҳол мушаххас нашудааст, 
вале олимон мегӯянд расадхо-
наи Пулково воқеъ дар назди-
кии шаҳри Санкт-Петербург ин 
зилзиларо эҳсос кардааст. Дар 
натиҷаи баста шудани маҷрои 
рӯди Мурғоб хатари зери об 
мондан ба рустои Сарез ва боз 
се деҳи дигар таҳдид кард. Со-

кинони Сарез деҳаву хонаҳо 
ва дарахту боғзорҳояшонро 
раҳо карда, тавассути минтақаи 
Мурғоб ба қаламрави ноҳияи 
Шуғнон ба деҳаи Сарҳади Бад-
чор кӯчиданд. Дар ҷои уфтодаи 
кӯҳпораи Усоӣ кӯли бузурге 
паӣдо шуд ва деҳи Сарезро 
ба коми худ фурӯ бурд. Аз ин 
фоҷеъа мардуми деҳоти поё-
ноби рӯди Мурғоб танҳо баъ-
ди 45 рӯз хабар ёфтанд. Волии 
Рӯшон дар бораи ин фоҷеъа ба 
қалъаи низомии Русия, ки дар 
деҳаи Хоруғ воқеъ буд, иттилоъ 
дод. Русҳо, ки он замон По-
мир таҳти тасарруфашон қарор 
дошт, танҳо аз моҳи октябри 
соли 1913 ба таҳқиқи кӯли нав 
пардохтанд. Полковник Григо-
риӣ Шпилко, сардори гурӯҳи 
низомии русҳо дар Помир, ки 
дар аӣни замон ба ҷуғрофия-
шиносӣ низ машғул буд, дар 
таърих нахустин муҳаққиқи ин 
кӯл маҳсуб мешавад. Бо унвони 
Сарез низ бори нахуст ин кӯлро 
Шпилко ном бурдааст. Ба гуф-
таи аксари олимони ҷуғрофия-

шинос ва иқлимшиноси собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ ва мамолики 
муштаракулманофеъ кӯли Са-
рез ба вазъи ҷуғрофӣ ва иқли-
ми на танҳо кӯҳистони Помир, 
балки тамомиОсиёи марказӣ 
таъсири бунёдӣ гузошт. Ҳа-
макнун Сарез бо назардошти 
зебогї ва хатари эҳтимолии он 
дар гуфтаҳо ва навиштаҳо ак-
саран бо унвонҳои «Аждаҳои 
хуфта» ва ё «Нозанини хуфта» 
ёд мешавад. Зеро донишман-
дон мегӯянд дар сурати рах-
наи садди кӯли Сарез, ки дар 
минтақаи зилзилахез воқеъ 
аст, дар тӯли 12 соат як қисми 
хоки Тоҷикистон, Афғонистон, 
Узбакистон ва Туркманистон 
зери об хоҳад монд. Хатари 
эҳтимолии рахнаи садди Саре-
зро олимони табиатшинос ба се 
омил марбут медонанд: вуқӯъи 
заминларза, афзоиши сатҳи об 
ва рехтани кӯҳпораҳои атроф. 
Дар аӣни хол, яъне бо гузашти 
98 сол аз ташкили обанбори 
табии, тули кӯл ба бештар аз 

70 километр ва чукурии он ба 
500 метр расидааст. Ҳаҷми оби 
ҷамъшуда 17 млрд. метри кубӣ 
бароварда шудааст. Ин кӯл дар 
баландии 3 хазор метр аз сатхи 
оби баҳр чоӣгир шудааст. Кӯли 
Сарез аз замони паӣдоиш дар 
маркази таваҷҷуҳи ниҳодҳои 
зистмуҳитии Тоҷикистон ва 
минтақа қарор дошт. Ҳанӯз 
дар солҳои 70-уми асри гуза-
шта мутахассисони Шуравӣ 
дар паӣи таҳқиқоти зиёд ба ин 
натиҷа расиданд, агар чорахои 
зарурӣ андешида нашавад, дар 
муҳлатҳои дарозмуддат ҷамъ 
шудани об боиси ваӣрон шудани 
садди табиї ва сарозер шудани 
обу сангу гил хохад шуд. Баъд 
аз касби истиқлол, масъулони 
тоҷик талош намуданд бо пеш-
ниход кардани рақаму далелҳо 
хатари кӯли Сарезро муаррифӣ 
ва барои пешгирӣ аз фочеахои 
экологӣ ва инсонӣ талошхое 
ба харч доданд. Аз ҷумла, дар 
охирхои соли 1997 дар шахри 
Душанбе конфронси баӣналми-
лалие баргузор гардид, ки дар 

он масъалахои вобаста ба кӯли 
Сарез мавриди баҳсу баррасӣ 
қарор гирифт. Дар ин конфронс 
пешниход шуд, ки дар сурати 
баҳрабардорӣ, кӯли Сарез 40 то 
50 млн. аҳолиро бо оби солими 
ошомиданӣ таъмин хохад кард. 
Дар соли 2000-ум хукуматхои 
Тоҷикистон, Қирѓизистон ва 
Ӯзбекистон аз ҷомеаи ҷахонӣ 
даъват карданд, ки барои аз 
баӣн бурдани хатароти кӯли 
Сарез мусоидатҳои лозимро 
анҷом диханд. Дар ҳамон сол 
таҳти сарпарастии Бонки ча-
хонӣ тарҳе бо номи \”Кули Са-
рез:барномаи коҳиши хатар\” 
тасвиб ва ба марҳалаи иҷро гу-
зошта шуд. Дар таърихи 3 ноя-
бри соли 2007 Президенти Ҷум-
хурии Тоҷикистон аз созмонхои 
баӣналмилалии молї такозо 
кард, ки барои тахияи барномаи 
истифода аз оби кӯли Сарез 
кумак кунанд. Дар ин пешни-
ход гуфта мешуд, ки бо иҷрои 
чунин барнома 40 млн. аҳолии 
минтақа бо оби ошомиданӣ 
таъмин ва хатарҳои эхтимолӣ 
рафъ хоҳанд шуд. 28 маӣи соли 
2008 дар шаҳри Бишкек дар 
ҳамоише бо ҳузури вазирони 
об аз кишвархои Тоҷикистон, 
Туркия, Туркманистон, Қа-
зоқистон, Озарбоӣҷон ва Қир-
гизистон бори дигар масъалаи 
кумак ба тархи баҳрабардорӣ 
аз оби кӯли Сарез матраҳ шуд. 
Ба иловаи ин хама, бисёре аз 
кишвархо ва ниходхои баӣнал-
милалӣ дар ростои мусоидат ба 
халли масъалахои кӯли Сарез 
кумакхои молӣ ва фаннӣ расон-
даанд, ки Шветсария дар садри 
ин рӯӣхат қарор дорад. Хатаро-
ти эҳтимолии бархоста аз кӯли 
Сарез дар ҳоле матраҳ мешавад, 
ки ба эътиқоди гурӯҳе аз мута-
хассисон, ин мавзуъ як василаи 
судчӯӣї барои бархе аз сохтор-
хо ва мақомот дар кишвархои 
минтақа табдил шудааст. Аз 
чумла, Юриӣ Казаков, мутахас-
сиси заминшиносӣ, ки солҳои 
зиёде дар минтакаи Сарез кор 
кардааст, ба ҳамин нукта ишо-
ра мекунад ва мегӯяд, бисёре 
аз матолиби чопшуда дар бораи 
масъалаҳои Сарез на касбӣ, бал-
кӣ эхсосотӣ таълиф шудаанд. 
Ваӣ зимни тасдиқ кардани ха-
тароти эҳтимолии кӯли Сарез, 
бо таассуф мегӯяд, таҳқиқот 
дар мавриди кӯли Сарез ба тав-
ри комил анҷом нашудааст. Аз 
сӯе, Леонид Папирин, мудири 
собики гурӯҳи таҳқиқотӣ дар 
Бадахшон мегӯяд, ҳар вақт, ки 
пажуҳишҳо комил шуданд, ме-
тавон муаӣян кард, ки барои 
рафъи хатарот чи корҳое анҷом 
дод. Ин мутахассис муътақид 
аст, ки сохтани неругоҳи барқ 
дар ин минтақа, ҳам хатарҳои 
эҳтимолиро аз баӣн мебарад ва 
ҳам дар кӯтохмуддат тамоми 
хароҷотро чуброн хохад кард. 

Умеда Бурҳонова, 
донишҷӯи курси 1, 
факултети тиббӣ
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АФСОНАИ ТАЛХИ «ДОИШ»

Вобаста ба вазъияте, ки 
имрӯз дар ҷаҳон ба амал ома-
дааст, яке аз самтҳои афзалият-
ноки сиёсати сарони давлатҳо, 
ин мубориза бар зидди экстре-
мизм ва терроризм мебошад. 
Дар Паёми навбатии Президен-
ти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар робита ба ин ома-
дааст: «Тоҷикистон ҳамчун дав-
лати соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявию иҷтимоӣ 
узви ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, дар 
ҷараёни таҳаввулоти босуръа-
ти ҷаҳонишавии муносибатҳои 
иқтисодию иҷтимоӣ ва рушди 
соҳаҳои гуногуни ҳаёт қарор до-
рад.

Имрӯз дар як қатор дав-
латҳо ҷаҳон, аз ҷумла давлати 
ба мо дусту ҳамсояву ҳаммарз 
Давлати исломии Афғонистон, 
Давлати исломии Эрон ва ғай-
раҳо ҷангҳову шӯришҳои харо-
биовар идома доранд, ки боиси 
афзоиши шумораи фирориёни 
иҷборӣ, бекорӣ, гуруснагӣ ва 
шиддат гирифтани проблемаҳои 
дигари иҷтимоӣ мегарданд. Дар 
натиҷа сатҳи бекорӣ, камбизо-
атӣ, халалдоршавии руҳу асаб, 
халалдоршавии баҳодиҳии ду-
руст ба ҳолату мавқеи шах дар 
ҷомеа бе таъсир буда намета-
вонад. Ва дар ин раванд терро-
ризм ва ифротгароӣ беш аз ҳар-
вақта авҷ гирифта, бо оқибатҳои 
даҳшатбору бераҳмонаи худ ба 
инсоният проблемаи ҷиддитаре-
ро пеш меорад». [1]

Пас аз пош хурдани Ит-
тиҳоди Шӯравӣ дар кишварҳои 
мустаъқили минтақаи Осиёи 
Марказӣ, фазои холии идеологӣ 
ба вуҷуд омад, ки сабаби  ва дар 
байни мардум бештар  пайдои-
ши падидаҳои номатлуб, рави-
яҳои гуногуни диниро ба миён 
овард.. Ва ҳамчун натиҷа Тақви-
ят ёфтани ташкилотҳои ради-
калии исломӣ ва террористӣ,ки 
барои думболагири мақсадҳои 
нопоки худ тарсондан ва хушу-
натро ҳамчун як воситаи муҳим 
барои татбиқи манфиатҳояшон 
пайгирӣ менамоянд, боиси ни-
гарониҳои ҷиддӣ гашт, ки дар 
шакли Экстремизм ва терро-
ризм хатари воқеӣ ҳам ба ҷоме-
аи ҷаҳонӣ ва ҳам барои кишвари 
мо таҳдид менамояд..

Сабабҳои пайдоиши экс-
тремизм мисли шаклҳои он 
гуногун аст ба монанди: сатҳи 
пасти дониши динӣ ва дунявӣ, 
маърифати ҳуқуқӣ, моддӣ, иде-
ологӣ, хоҳиши табадулот ва 
норозигӣ аз вазъи воқеӣ, пайдо 
намудани шавқ ба фаъолияти 
нав, ҷой доштани камбудиҳо дар 

Суњбат оид ба зарари
 маводи мухаддир 

тарбияи оилавӣ.
Ҳар яке аз ин шаклҳо дорои 

хусусияти худ мебошад, аммо 
онҳоро зуҳуроти харобиовар, 
таҷовузкорона, бераҳмона, ки 
ҳадафи равшан надорад, бо ҳам 
мепайвандад.

Амалиётҳои сиёсии экс-
тремизм дар шаклҳои гуногуни 
фаъолияти экстремистӣ оғоз 
шуда ва дар шаклҳои хавфноки 
иҷтимоӣ чун шӯриш, фаъолияти 
исёнгарона ва терроризм хоти-
ма меёбад.

Терроризм ин таҳдиди би-
сёрҷониба ба манфиатҳои ҳа-
ётан муҳими шахс, ҷамъият ва 
давлат, ки яке аз навъҳои аз 
ҳама хатарноки ифротгароии си-
ёсӣ дар тарозуи ҷаҳонӣ ва мин-
тақавӣ мебошад, муайян карда 
шудааст.

Бояд қайд намуд, ки маф-
кураи ҷавонон хеле ба осонӣ 
зери таъсири омилҳои иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ мегардад. 
Аз ин рӯ, сарнавишти ҷавонон аз 
он қувваҳои сиёсие, ки бештар 
ба ташаккули ҷаҳонбинии онҳо 
таъсир мерасонад, вобастагии 
калон дорад.

Тоҷикистон аз назари де-
мографӣ дар ҳоли рушди до-
имӣ қарор дорад ва аз нисф 
зиёди аҳолӣ, яъне қувваи асо-
сии пешбарандаи онро ҷавонон 
ташкил медиҳанд. Бинобар ин, 
Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, масъалаи 
наврасону ҷавонон ва ҳалли 
мушкилоти ҳаёти онҳоро яке аз 
самтҳои афзалиятноки сиёсати 
иҷтимоии давлат эълон карда-
аст.

Ба хотири таъмини шаро-

ити донишомӯзии наврасону 
ҷавонон солҳои охир аз тарафи 
давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон корҳои зиёде ба 
сомон расонида шуданд, бамо-
нанди таъмиру таҷдиди макта-
бҳо, сохтмони муассисаҳои таъ-
лимии наву замонавӣ, сифати 
чопи китобҳои дарсӣ ва дастра-
сии онҳо, компютерикунонии 
муассисаҳои таълимӣ амалӣ 
гардонида шуда, Китобхонаи 
миллӣ бо таҷхизоту технологи-
яи пешрафтатарин ба истифода 
дода шуд. Аз ин ҷумла Маркази 
малакаҳои амалии Донишгоҳи 
мо, ки мислашро тамоми дониш-
гоҳҳои тиббии Осиёи Марказӣ 
орзу мекунанд.

Имрӯзҳо беш аз 12 ҳазор 
нафар ҷавонони соҳибистеъ-
доду лаёқатманди тоҷик дар 
хориҷи кишвар аз ҳисоби дав-
лат таҳсил карда истодаанд. 
Ҳоло дар дохили кишвар зиёда 
аз 200 ҳазор нафар донишҷӯён 
таҳсил доранд. Аммо новобаста 
ба кушишу дастгириҳои ҳамаҷо-
нибаи давлат ва ҳукумат ҳоло 
ҳам мушкилоти ҷавонон ва шо-
мил гардидани баъзе аз онҳо ба 
мазҳабу равияҳои бегона ҷой 
доранд.

Таҳлили сарчашмаҳо нишон 
медиҳанд, ки бештар ҷавонон, ки 
яке аз қисмати камбизоати ҷо-
меа ба ҳисоб мераванд ҳадафи 
асосии гурӯҳҳои экстремистӣ ва 
террористӣ мегарданд. [2]

Яке аз хислатҳои ҷавонон 
ҳамчун субъекти муносибатҳои 
сиёсӣ ин хусусияти вазъи иҷти-
моӣ-иқтисодӣ мебошад, ки аз 
ноустувории нисбӣ, тағйирёбии 
мавқеи ҷавонон дар сохтори 

Дар  кафедраи нигаҳдо-
рии тандурустии ҷамъиятӣ 
ва омори тиббӣ бо курси 
таърихи тиб  бо донишҷӯёни 
курси 2-юми факултаи тиб-
бӣ, гуруҳи 56 вохӯрии кура-
торӣ барпо гардид.

Вохӯриро муаллимаи 
калони кафедра, курато-
ри гурӯҳ Нуриддинова Н.Н. 
оғоз намуда, ба донишҷӯён 
дар мавриди Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҷавонон ва сиёсати давла-
тии ҷавонон» маълумот 

ҷамъиятӣ, мақоми иҷтимоии 
начандон баланди онҳо, маҳду-
дияти алоқаи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва 
иштироки сиёсӣ муайян карда 
мешавад. Ин вазъият ҷавононро 
бо мавқеи нобаробар бо дигар 
гурӯҳҳои бештар ташаккулёф-
таи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мегузо-
рад. Бо ҳамин муҳити мусоиди 
низоъҳои гуногуни иҷтимоӣ, таъ-
сири омилҳои идеологии беруна 
дар тафаккури сиёсии ҷавонон 
пайдо шуда, аксар вақт тобиши 
сиёсӣ мегирад.

Хусусияти дигари ҷаво-
нон ҳамчун субъекти иҷтимоии 
муносибатҳои сиёсӣ аз хусу-
сиятҳои шуури ҷавонон, ки на 
танҳо бо синну сол, балки ба 
вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ин 
гурӯҳ вобаста аст, алоқаманд 
мебошад.

Ҷавонон бо хусусиятҳои 
иҷтимоии худ ва дарки муҳити 
атроф яке аз қисми ҳассоси ҷо-
меа ба ҳисоб меравад, ки дар 
он иқтидори манфӣ барои эъ-
тироз босуръат ба амал меояд. 
Зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ, 
сиёсӣ, иқтисодӣ ва ғайра дар 
муҳити ҷавонон онҳое, ки беш-
тар ба ин таассурот гирифтор 
дучор мешаванд, ташаккули 
ақидаҳои радикалиро ба вуҷуд 
меорад. Ҳамин тариқ, шаҳрван-
дони ҷавон сафи созмонҳои 
экстремистӣ ва террористиро 
зиёд менамоянд, ки дар ин ра-
ванд ҷавонони тоҷик ҳам ис-
тисно нестанд. Ҳамаи гурӯҳҳои 
экстремистии ҷавонон характе-
ри ғайрирасмӣ доранд. Барои 
ҳамин ҳам аксар вақт ҷавонон 
дар бораи заминаи идеологӣ до-
штани ин гуруҳҳо ва ҳаракатҳои 

ифротӣ тасаввурот надоранд 
ва онҳо зери таъсири шиорҳои 
баланд, хусусиятҳои зоҳирӣ ва 
ҷузъиёти дигар қарор мегиранд 
[3].

Дигар воситаи таъсиррасон 
ба шомилгардии ҷавонон ба гу-
руҳҳои ифротӣ ин истифодаи 
васеи сомонаҳои интернетӣ ме-
бошад. Созмонҳои экстремистӣ 
ва террористӣ аз ин усул бо 
паҳн кардани сабтҳои видеоӣ, 
наворҳои таблиғотӣ ба равони 
ҷавонон таъсир карда, тарафдо-
рони худро зиёд намуда, ҳатто 
ба ҷиҳод ва ҷанг даъват мена-
моянд.

Албатта ҳар як ҷавоне, ки 
дар зиндагии рузмарраи худ 
мавқеи худро намеёбад ба он 
қаҳрамонҳои дар нохунак дар 
расонаҳо ҷойдода монанд шу-
дан мехоҳанд, инчунин ҷиҳати 
дигари масъала ин ҳавасманд-
кунии пулии ҷавонон аст. Ҳамаи 
мо ҷавон будем, ҳолатҳои танқи-
сии иқтисодиро низ дидаем ва 
ба маротибаҳо руҳану ҷисман 
азият кашидаем, вале хусусияти 
хуби таълиму тарбияи замони 
Шуравӣ аз ин лиҳоз намегузошт, 
ки фарқ байни молдору камби-
зоат маълум бошад... Ба хотир 
биерем хонаҳои замони Шура-
виро: дар хонаи ҳама мебели 
белорусӣ ва як армуғони моҳӣ 
буд...Айни замон як нафар ба 
фарзандаш смортфони насли 
охиринро мехараду, он фарзанд 
ҳамсабақони худ, ҳамсолони ху-
дро ба қавли ҳамдигарӣ месӯзо-
над, ё ин ки либосу, мошинҳои 
хориҷиву боз даҳҳо чизҳои 
дигар, ки ҳамаи ин ба шуури 
наврасону ҷавонон бе таъсир 
буда наметавонад. Ин наврасон 
пеши худ мақсад мегузоранд, ки 
агар падару модар натавонад, 
худашон талаботҳояшонро қо-
неъ мекунанд.. Аз ҳаминҷо сар-
чашма мегирад шомилшавии 
ҷавонон ба ҳар гуруҳу равияҳо: 
яъне нафс боло мегирад!. Вақ-
те, ки даъвати ҳифзи Исломро 
мешунаванду боз бар замми 
он маблағ, манфиат, мақом дар 
ҷомеаро барои худ пешбинӣ ме-
кунанд, албатта аз ин гуруҳҳо 
пайравӣ мекунад.  Барои фаҳ-
миши дурусти ин масъала бояд 
худи мафҳуми «ҷавонон» ва са-
бабҳои шомил гардидани онҳо 
ба ин ҳизбу ҳаракатҳо мавриди 
таҳлилу таҳқиқ қарор гирад.

М.Ҷ. Ёдгорова,
мудири кафедраи

тибби оилавии №2, 
н.и.т.

дод. Омӯзгор Нуриддинова 
Н.Н. донишҷӯёнро ба ватан-
дӯстию хештаншиносӣ  ва 
дурӣ ҷустан аз одатҳои бади 
инсонӣ - нашъамандию май-
задагӣ даъват намуда. оқи-
батҳои истеъмоли маводи 
мухадиру масткунанда ба 
ҷисм ва рӯҳи инсонро хеле 
хатарнок унвон кард.
Нафсу шайтон мебаранд 

аз раҳ туро,
То биандозанд андар 

чаҳ туро.

Вай ҳамчунин афзуд: 
«Имрӯз нашъамандӣ ҷомеаи 
ҷаҳонро  ба ташвиш овар-
дааст, ки сабаби асосии он 
ба маводи нашъадор зиёд 
майл кардани ҷавонон мебо-
шад. Нашъаҷалобон имрӯзҳо 
зиёдтар ҷавононро ба ин 
маводи сахттаъсир ҷалб ме-
кунанд. Ва тавассути онҳо 
маводи нашъадорро ба ҷоме-
аи ҷаҳон паҳн карда, ин ҷо-
меаро  заҳролуд  сохта исто-
даанд, ки  ҳалли ин масъала 
ҳам яке аз проблемаҳои ҷо-
меаи ҷаҳонӣ гаштааст.  Ка-
лимаи мухаддир аз решаи 
«Хадара» гирифта шуда ба 
маънои заиф, танбалӣ ва су-
стӣ меояд. Маводи мухаддир 

моддаи психоактивии  хавф-
нок мебошад, ки истеъмоли 
он қобилияти солиман қа-
бул кардани ҳодисаю воқеъ-
ият, солим фикр кардан ва 
қарорҳои дуруст қабул кар-
дани ҳар як шахсро ба куллӣ 
тағйир медиҳад. Истеъмоли 
маводи мухаддир хатари ги-
рифторшавӣ ба сактаи дил, 
заҳролудшавӣ, сирояти бе-
мориҳои ниҳоят хавфнок ва 
осеби майнаи сарро ба вуҷуд 
меорад. Маводи мухаддир 
шуури одамро вайрон кар-
да, ӯро ба олами ҷиноӣ  ме-
барад. Тадқиқотҳои илмӣ 
нишон медиҳанд, ки мағзи 
сари шахси истеъмолкунан-
даи машруботи алкоголӣ, 

хусусан маводи мухаддир ба 
тадриҷ карахт шуда, ақли 
ӯ заиф ва хотирааш коста 
мегардад. Бояд қайд намуд, 
ки шахсони нашъаманд дар 
муддати ниҳоят кӯтоҳ  таи 
ду- се сол ба куллӣ мубталои 
беморӣ  мешаванд  ва бар-
маҳал аз олам мегузаранд».

Дар фароварди вохӯрӣ 
донишҷӯён фикру ақидаҳои 
худро дар бораи зарари ма-
води мухадиру масткунанда 
ба ҷисм ва рӯҳи инсон баён 
намуданд. 

Кафедраи нигаҳдории 
тандурустии ҷамъиятӣ 

ва омори тиббӣ бо курси 
таърихи тиб
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ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Муњтарам хонандагони китобхонаи илмї!
 Ба диќќати  Шумо  адабиёти  тозанашр, ки ба  фонди китобхо-
наи илмї  ворид  шудааст, пешнињод  мешавад!

1. Донишномаи до-
нишмандони Тољикистон 
дар ибтидои ќарни XXI. Љ.1 
(А)./  сармуњаррир Нурмуњам-
мад Миршоњї.МД Сарредак-
сияи илмии Энсиклопедияи 
Миллии Тољик.-Душанбе:ЭР-
граф,2017.-768с. бо тасвирњо

Аннотатсия: Шиносно-
маи донишмандони муосири 
Тољикистон. Дар китоб тамо-
ми донишмандоне оварда шу-
даанд, ки таълифоти илмии 
эшон дар маљаллаву китобњои 
дастаљамъонаи илмї (ё дар 
шакли китобњои инфиродї  
дар Тољикистон ва берун аз 
он ба табъ расидаанд, бидуни 
доштан ё надоштани унвони 
расмии илмї.

Ба хотири шиносоии 
бењтар бо осори илмии дониш-
мандон унвону китобу маќо-
лањо ба њамон забоне сабт 
гардидаанд, ки мунташир шу-
даанд.Танњо унвони рисолањои 
номзадї ва докторї ба тољикї 
барои доираи васеътари хо-
нандагон тарљума шудаанд.

2. Таќсимоти маъмурии 
Љумхурии Тољикистон/ сар-
муњаррир Нурмуњаммад Мир-
шоњї.МД Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи миллии тољик.-
Душанбе:ЭР-граф,2017.-580с.
бо тасвирњо

Аннотатсия: Китоби «Таќ-
симоти маъмурии Љумхурии 

20 майи соли 2018  дар мавзеи дидбонгоҳи Чорбоғ мусобиқаи вар-
зишии «Дави миллӣ» ва «Марафони велосипедронӣ» баргузор гардид. 
Дар ин чорабинии сатҳи ҷумҳуриявӣ ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа муҳтарам 
Раҳмонзода А.А.,,раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода А.Р. ва муовинони раиси шаҳри Ду-
шанбе Муинӣ М.М. ва Саидзода Қ.Т. ва инчунин намояндагони тамоми 
донишгоҳҳо ва вазорату корхонаҳои давлатӣ фаъолона ширкат доштанд. 

Намояндагии донишгоҳро муовини ректор оид ба таълим д.и.т., 
профессор Ибодов С.Т., декани факултети тиббӣ д.и.т., Муҳаббатов Ҷ.Қ., 
декани факултети педиатрӣ д.и.т., профессор Табаров М.С., декани фа-
култети НТҶ н.и.т., дотсент Саидзода Б.И., декани факултети фармасевтӣ 
н.и.т, дотсент Юлдошева У.П., раиси КИКК Расулов Сунатулло, раиси КИКД 
Саидов И.С., мудири Шуъбаи кор бо ҷавонон Шарифов Қ.О., муовинони 
деканҳои факултетҳо ва беш аз 100 нафар донишҷӯён бо навиштаҷоти до-
нишгоҳ, либосҳои варзишӣ ва парчамҳои миллӣ фаъолона ширкат варзи-
да, муаррифи намуданд.

Бояд қайд намоем, ки дар ин чорабинӣ донишҷӯи курси 6, гуруҳи 
64, факултети тиббӣ Шамсиддинов М.Ш. масофаи 10000 метрро бо ни-
шондоди 32 дақиқаву 10 сония тай намуда, ба гирифтани ҷойи аввал, 
сазовор гашт.              

 Муовинати тарбия ва фарҳанг 

Раёсат ва Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба ассистенти 
кафедраи дерматовенерология Абдуллоева 
Муҳаббат Аҳмадалиевна бинобар даргузашти 

ПАДАРАШ
 ҳамдардии амиқ изҳор менамоянд.

 Донишҷӯйи курси 
2 гуруҳи 5-уми факулте-
ти стоматологии ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ  ибни 
Сино Зарипов Суҳробҷон 
Рустамҷонович аз санаи 
05.05 то 12.05. соли 2018 
дар шаҳри Чолпон Атаи 
Ҷумҳурии Қирғизистон 
дар Чемпионати Осиё 
оид ба кикбоксинг ишти-
рок намуда, сазовори 
чойи 3-юм ва дорандаи 
медали биринҷӣ гардид. 

 Деканати факултети
 стомотологӣ 

Дар Маҷмааи нави таълимӣ  
бо ташаббуси китобхонаи илмии 
донишгоҳ намоиши китобҳои ба-
деӣ   баргузор гардид. Ин чорабинӣ  
дар доираи фармоиши вазири ма-
ориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷики-
стон  оид ба тартиби  баргузории  
озмуни ҷумҳуриявии  хониши ба-
деӣ  байни донишҷӯёни муасси-
саҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳти  
унвони «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст»  роҳандозӣ шудааст. Дар  он  
асарҳои шоирон ва нависандагони 
тоҷику рус,узбек ва дигарон, осори 
тозанашри муаллифони гуногун ба 
намоиш гузошта шуданд.

Устодони кафедраи забони 
тоҷикӣ  Олимова М.М., Раҳимов 
Т.Ф., Суфиева Г.А.,Саидова Б.М. бо 
донишҷӯёни  курси якуми факулте-
ти тиббӣ  дар ин намоиш иштирок 
намуданд. Донишҷӯён  баъди аз 
назар гузаронидан   ва мутолиаи  
китобҳо    таассуроти зиёд бардо-
шта, тасмим гирифтанд, ки пас 
аз анҷоми   соли таҳсил албатта, 
асарҳои бадеии дилхоҳашонро 

Тољикистон» идомаи иљрои 
Фармони Президенти Чумњу-
рии Тољикистон Эмомалї Рањ-
мон аз 20.02.2008,№424 «Дар 
бораи нашри «Энсиклопеди-
яи Милли Тољик» мебошад.
Ин китоб-маълумотнома бо 
истифода аз асноди Ќонуни 
конститутсионї «Дар бораи 
тартиби њалли масъалањои со-
хти марзиву маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон» ва дар асоси 
Ќарорњои Маљлиси миллии 
Маљлиси Олии Љумхурии Тољи-
кистон оид ба  масъалањои 
таќсимоти маъмурї-њудудї 
тартиб дода шуд. Маълумот 
дар бораи масоњат мувофиќи 
далелњои Кумитаи давлатии 
идораи замин ва геодезии ЉТ, 
дар хусуси шумораи ањолї аз 
рўи далелњои Агентии омори 
назди ПрезидентиЉТ ва доир 
ба масофа аз рўи далелњои 
маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї, шањру ноњияњо тар-
тиб дода шуда, дар маљмўъ 
маълумотњо доир ба таќсимоти 
маъмурї-њудудии љумњурї то 1 
августи с.2017 гирд оварда шу-
даанд.

3. Донишномаи фарњан-
ги мардуми тољик.Љ.1(А-М) /
муњаррир Нурмуњаммад Мир-
шоњї.МД Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи Миллии Тољик-
.-Душанбе:ЭР-граф,2015.-
668с.бо тасвирњо

Аннотатсия: Ба нашр 
расидани љилди аввали «До-
нишномаи фарњанги мардуми 
тољик» љињати муаррифї наму-
дани арзишњои маънавии халќи 
азизамон наќши муњим дорад. 
Ин китоби бисёрљилда доир ба 
анъанањо, урфу одатњо, маро-
симњо ва дигар суннатњои мил-
лии мардуми тољик маълумот 
дода, хонандаро бо таърихи 
ташаккули фарњанги миллиа-
мон шинос менамояд. Љилдњои 
минбаъдаи ин китоб имкон ме-
дињад, ки дўстдорони мероси 
фарњангии халќи тољик бо ах-
бори наву мукаммал доир  ба 
њунар ва маънавиёти мардум 
ошної пайдо намоянд.

4. Тавонбахшии бемо-
рон ва маъюбон: маљмўи 
асарњои илмии тибби-иљти-
мої/С.С.Исмоилзода;муњар-
рир И. Ќувватов.-Душан-
бе,2018.-719с.

Аннотатсия: Дар китоб 
масоили илмї-тадќиќотии  та-
вонбахшии беморон ва маъю-
бон аз он љумла,  барномањои 
тавонбахшии фардии  маъю-
бон, тавонбахшии тиббї, тиб-
би-иљтимої, равонї-педагогї, 
касбмм маэюбон, инчунин та-
вонбахшии пиронсолон, маъ-
юбияти кўдакон, иштирокчиёни 
бартарафсозии  садамаи  стан-
сияи  атомии Чернобл, масои-
ли  ѓизои одам ва истилоњоти 
њифзи иљтимої,  осебдидагон-
ва маъюбони садамаи таркиши 
минањо, беморон ва  маъюбони 
синдроми «Пошнаи диабетї», 
матрањ шудааст. Китоб барои  
табибон, ходимони соњаи њиф-
зи иљтимої, толибилмон ва 
ањли илми тиббу соњаи њифзи  
иљтимої, пешбинї шудааст.

Бо  адабиётњо метаво-
нед дар китобхонаи илмї 
шинос шавед!

Китобхонаи илмї

Ғолибият дар Чемпионати Осиё

Намоиши китобҳои бадеӣ

Меҳрубон ғолиби 
Дави миллӣ шуд

Ҳамдардӣ

мутолиа хоҳанд кард. Аз ҷумла, ба 
онҳо  асарҳои намояндагони ада-
биёти классикии   форсу тоҷик Ун-
сурулмаолии Кайковус, Абулқосим 
Фирдавсӣ, Саъдии Шерозӣ,инчу-
нин асарҳои Садриддин Айнӣ,Со-
тим Улуғзода, Мирзо Турсунзода, 
Лоиқ Шералӣ  писанд омад. Ҳан-
гоми суҳбат  сарвари китобхонаи 
илмии донишгоҳ Хайруллоева С.Э. 
қайд намуд, ки дар китобхонаи до-
нишгоҳ  на танҳо  китобҳои илмӣ, 
балки осори  фаровони бадеӣ низ 
маҳфузанд ва донишҷӯён мета-
вонанд  ҳангоми фориғ аз таҳсил  
онҳоро мутолиа намоянд.  

Қобили зикр аст, ки баргузо-
рии чунин чорабиниҳо ба баланд 
бардоштани завқи бадеии до-
нишҷӯён  мусоидат намуда, дар 
тарбияи маънавӣ ва дар роҳи худ-
шиносии миллӣ тарбия намудани  
донишҷӯён,ҳимояи арзишҳои мил-
лӣ  нақши муҳим мебозад.

М.К.Шодиматова,
устоди кафедраи забони тоҷикӣ  


