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М.Қ.Гулзода: Гузаштан 
аз аккредитатсияи 

байналмилалӣ беҳтарин 
дастоварди соли 2019 буд

Дар толори Синои донишгоҳ 
дар доираи татбиқи лоиҳаи “Мо-
дернизатсияи таҳсилоти олии 
тиббӣ дар асоси раванди Балонӣ 
дар МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино” конфронс-семинари 
илмӣ дар мавзӯи “Принсипҳои 
протсеси Баллонӣ ва ифодаи он 
дар таҳсилоти тиббӣ” бо иштиро-
ки ректори донишгоҳ, профессор 
Гулзода М.Қ., муовини сардори 
шуъбаи равобити байналмила-
лии Донишгоҳи илмии танду-
рустии Литва Шарлаукас А. ва 
муовини ректор оид ба таълим 
Ибодов С.Т. баргузор шуд. Дар ин 
ҳамоиши илмӣ муовини сардори 
шуъбаи равобити байналмила-
лии Донишгоҳи илмии танду-
рустии Литва Шарлаукас А. дар 
мавзӯи “Принсипҳои протсеси 
Баллонӣ ва ифодаи он дар таҳси-
лоти тиббӣ”, Илона Лукошевичю-

зидди технология” ва профессор 
Жилванас Дамбраускас- дирек-
тори клиникаи ҷарроҳӣ дар мав-
зӯи “«Стандарти ESG 2015 даъват 
барои таҳсилоти олӣ” маърузаҳо 
пешниҳод намуданд.

Шуъбаи иттилоот ва 
робита ба ҷомеа

Нишасти матбуотиро  рек-
тори донишгоҳ, профессор 
Гулзода М.Қ. ифтитоҳ бах-
шида, аз ҷумла қайд кард, ки 
фаъолияти донишгоҳ дар соли 
2019 тибқи нақшаи чорабиниҳо 
баҳри расидан ба ҳадафҳои гу-
зошташуда ба роҳ монда шуд. 
Баҳри иҷроиши дастуру супо-
ришҳои роҳбари давлатамон 
тасмим гирифтем, ки баҳогу-
зории фаъолияти донишгоҳро 
тибқи меъёрҳои байналми-
лалӣ амалӣ созем. Дар ин ра-
ванд, моҳи октябри соли 2019 
коршиносони сатҳи байнал-
милалӣ ба донишгоҳи тиббӣ 
ташриф оварда,  ҷараёни та-
моми самтҳои фаъолияти онро 
мувофиқи стандарти Федерат-
сияи умумиҷаҳонии таҳсилоти 
тиббӣ арзёбӣ намуданд.

Дар асоси таҳлилҳо, аз 
ҷониби комиссияи аккреди-
татсоинии Агентии мустақили 
аккредитатсия ва рейтинг – 
НААР, фаъолияти донишгоҳи 
тиббӣ мутобиқ ба стандартҳои 
байналмилалӣ дониста шуд. 
Дар таърихи соҳаи маорифи 
кишвар аввалин шуда, дониш-
гоҳи тиббӣ аз аккредитатсияи 
байналмилалии институтсио-
налӣ (донишгоҳӣ) гузашт. 

Яке аз самтҳои афзали-
ятдоштаи фаъолияти имрӯзаи 
мо баланд бардоштани потен-
сиали кадрии донишгоҳӣ му-
айян карда шудааст. Вобаста 
ба ин, солҳои 2019-2020 дар 
донишгоҳи тиббӣ, соли “Омӯз-
гори инноватсионӣ” эълон кар-
да шуд.

Раёсати ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино 28 
январи  соли ҷорӣ оид ба фаъолияти бисёрсамтаи 
таълимгоҳ дар соли сипаришуда бо иштироки 
намояндагони ВАО нишасти матбуотӣ доир намуд. 

Дар ин замина, дар соли 
2019 баҳри такмили маҳорати 
педагогии омӯзгорон, Маркази 
рушди омӯзгор таъсис дода 
шуд. Ҳамзамон, дар ҳамкорӣ 
бо мутахассисони Донишгоҳи 
тиббии Литва ва Қарағандаи 
Қазоқистон салоҳиятҳои муо-
сири омӯзгори муассисаи олӣ 
муайян карда шуда, барномаи 
инноватсионии таълимӣ ибо-
рат аз 4 модул таҳия карда 
шуд.

Баҳри иҷрои дастуру су-
поришҳои роҳбари давлат ва 
татбиқи сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи маориф, дар аввали 
соли 2019 мо тасмим гири-
фтем, ки технологияи иттило-
отиро дар ҷараёни таҳсилот 
боз ҳам самаранок истифода 
намуда, идоракунӣ, назорат ва 
баҳодиҳии ҷараёни таълимро 
мукаммал созем., -қайд кард 
М.Қ.Гулзода

Дар ин самт, аввалин 
маротиба дар донишгоҳ жур-
налҳои электронӣ ҷорӣ гарди-
да, ба тариқи онлайн бо риояи 
тамоми талаботҳои бехатарӣ 
идоракунии маълумоти акаде-
микиро ба роҳ мондем. Имрӯз, 
ба пуррагӣ ҳар як омӯзгори до-
нишгоҳ бо дастгоҳи электронӣ 
– планшетҳо таъмин гарди-
да, баҳогузорӣ, давомоти до-
нишҷӯ, ҷадвали дарсӣ, таҳияи 
ҳисоботҳо, гузоришҳо, натиҷаи 
имтиҳонҳо, дар маҷмуъ идора-
кунии иттилооти академикӣ ба 
тариқи онлайн мутамарказони-
да шуд.

давомаш дар саҳ.2

Лоиҳа татбиқ меёбад

Меҳмонон аз Литва дар МОМА

Омӯзиши таъсири “ТАГЕТОЛ»
Дар бахши фармакалогияи эксперимен-

талии ОМИТ корҳои илмӣ-тадқиқотии дароз-
муддат оиди “Омӯзиши таъсири хусусияти 
гиполипидемии “ТАГЕТОЛ” тавассути модели 
гиперлипидемии омехтаи холестеринӣ маводи 
тадқиқшаванда” таҳти роҳбарии проф. Азонов 
Ҷ.А. дар ҳайвонотҳои озмоишӣ (харгушҳо 42-
адад) ба анҷом расид. Дар муддати 3 моҳ ба 
хайвонотҳои озмоишӣ маводи тадқиқотшаван-
даи “ТАГЕТОЛ” ворид карда шуда, таъсири он 
омӯхта шуданд. Барои натиҷагирӣ таҳлилҳои 
биохимиявии хун (сафедаи умумӣ, глюкоза, 
холестерин, липопротеидҳо, триглисерид, 
фосфолипид, амилаза, калсий, мочевина, кре-

те-Норейкене-сармутахассиси 
шуъбаи эдукатсияи инноватсионӣ 
дар мавзӯи “Талабот ва мушкило-
ти таҳсилоти тиббӣ дар оянда”, 
дотсент Йонас Чепонис-сармута-
хассиси шуъбаи эдукатсияи ин-
новатсионӣ дар мавзӯи “Эволют-
сия дар таҳсилоти тиббӣ: инсон 

Рӯзи 27 январ чор нафар 
устодони Донишгоҳи илмҳои 
тиббии Литва (ш. Кау-нас), 
иштирокчиёни конфронс-се-
минари илмӣ дар мавзӯи 
“Принсипҳои раванди Баллонӣ 
ва ифодаи он дар таҳсилоти 
тиббӣ”, аз Марказ дидан кар-
данд. Меҳмонон дар доираи 
татбиқи лоиҳаи “Модернизат-

сияи таҳсилоти олии тиббӣ дар 
асоси раванди Балонӣ дар МДТ 
“ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино” дар донишгоҳ ҳузур до-
штанд. 

Ба ҳайати намояндагон му-
овини сардори шуъбаи равоби-
ти байналмилалии Донишгоҳи 
илмҳои тиббии Литва Шарлау-

кас А., сармутахассисони шуъ-
баи эдюкатсияи инноватсионӣ 
Илона Лукошевичюте-Норей-
кене ва дотсент Йонас Чепонис, 
директори клиникаи ҷарроҳӣ 
профессор Жилванас Дамбрау-
скас дохил буданд. 

Меҳмонон бо ҳамаи 
ҳуҷраҳои таълимии Марказ ва 
толори лексионӣ шинос шуда, 
ба шароити кор, таъмино-
ту таҷҳизот ва фаъолият дар 
Марказ баҳои баланд доданд. 
Меҳмононро сардори шуъбаи 
равобити байналмилалии до-
нишгоҳ Додхоев Ҷ.С. ва сарму-
тахассиси шуъбаи равобити 
байналмилалии донишгоҳ 
Эгамназаров Ҳ.Н. ҳамроҳӣ кар-
данд.

Ҷ.Н. Усмонов,
директори Маркази 

омӯзиши малакаҳои амалӣ

атинин, мда, каталаза), инчунин маводҳои мор-
фологӣ гирифта шуданд. 
Озмоишгоҳи марказии илмӣ-тадқиқотӣ
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Таҳлили натиҷаи сесси-
яҳои имтиҳонӣ дар донишгоҳ 
нишон дод, ки дар маҷмӯъ 
сатҳу сифати донишандӯзии 
донишҷуён беҳтар шуда, си-
фати таълим  34,3% ва да-
раҷаи дарсазхудкунӣ  81,2% 
-ро ташкил дод. Нисбат ба 
ҳамин давраи соли таҳсили 
гузашта сифати таълим 1,3% 
ва дараҷаи дарсазхудкунӣ 
низ беҳтар шудааст, ки муво-
фиқи мақсад мебошад.

Дар соли 2019 донишгоҳи 
тиббиро 1556 нафар хатм на-
муданд, ки аз онҳо 123 нафар 
шаҳрвандони хориҷӣ мебо-
шанд. 

Ректори донишгоҳ афзуд, 
ки роҳбарияти донишгоҳ ба 
фаъолияти берун аз таъли-
мии донишҷӯён низ аҳмияти 
ҷиддӣ дода, дар ташаккули 
фардиву маънавии онҳо ша-
роити мусоид фароҳам мео-
варад. Ҳайати профессорону 
омӯзгорони донишгоҳи тиббӣ 
дар баробари таълиму тар-
бия ба корҳои илмиву наво-
варӣ машғул мебошанд. 

Саҳми олимони донишгоҳ 
дар таҳияи ғояҳои нав, маҳ-
сули нерӯи зеҳнӣ вобаста ба 
мукаммал намудани усулҳои 
ташхису табобат, навовариву 
ихтироъкорӣ ва татбиқи онҳо 
дар истеҳсолот назаррас аст. 
Ихтироъкориву навоварӣ яке 
аз самтҳои муҳими фаъоли-
яти олимони донишгоҳ муай-
ян гардида, теъдоди умумии 
ихтироот ва пешниҳоди на-
воварӣ дар самти мукаммал 
намудани усулҳои табобати 
бемориҳои мураккаби ҷар-
роҳӣ зиёд гардиданд.

Натиҷаи корҳои илмӣ ва 
амалӣ дар шакли мақолаву 
фишурда ва рисолаҳои илмӣ 
пешниҳод мегардад. 

Дар соли 2019 таҳти 
роҳбарии олимони донишгоҳ 
41 рисолаи номзадӣ ва 5 ри-
солаи докторӣ ҳимоя карда 
шуд, ки нисбат ба соли қаблӣ 
ба маротиб афзудаст. 

Шумораи умумии таъли-
фоти илмии олимон ва муҳас-
силини донишгоҳ дар соли 
2019 зиёда аз 2300 ададро 
ташкил дод, ки 351 - тои он 
дар маҷаллаҳои илмии бону-
фуз ба табъ расонида шуда-
анд.

Қобили зикр аст, ки ҳам-
кориҳои байналмилалии до-
нишгоҳ дар сатҳи зарурӣ ба 
роҳ монда шуда, донишгоҳ 
дар амалишавии 16 лоиҳа бо 
муассисаҳои илмиву таъли-
мии Олмон, Шветсария, Ита-
лия, Япония, Эстония, Литва, 
Гурҷистон, Қазоқистон ва ди-
гар давлатҳо иштирок мена-
мояд.

Мубодилаи академикии 
ҳайати профессорону омӯз-
горон ва донишҷӯён ташаккул 
ёфта, аз ҷумла дар соли 2019 
41 нафар донишҷӯи дониш-
гоҳи тиббии Тоҷкистон дар 

муассисаҳои хориҷи кишвар 
дар тӯли як семестр таҳсил 
намуданд.  

Дар баробари фаъолияти 
пурмаҳсули таълимиву илмӣ 
ва берун аз таълимии дониш-
гоҳ дар соли 2019, инчунин 
пойгоҳи моддӣ- техникии до-
нишгоҳ вусъат ёфт,- гуфт М.Қ.
Гулзода. 

Аз ҷумла, дар давраи 
ҳисоботӣ 2 бинои 3-ошёнаи 
таълимии Маҷмааи таълимии 
донишгоҳ, воқеъ дар шаҳраки 
Шифобахш аз таъмири асосӣ 
бароварда шуда, синфхонаҳо, 
толорҳои лексионӣ, озмоиш-
гоҳҳо, кабинетҳои лингафонӣ, 
кабинетҳои фаннӣ, ҳуҷраҳои 

корӣ бо мебелу таҷҳизотҳои 
муосиру нав ҷиҳозонида шу-
данд. Дар хобгоҳҳои № 1,2,3 
низ таъмири асосӣ гузаро-
нида шуда, бо лавозимотҳои 
лозимаи наву замонавӣ 
таҷҳизонида шуданд. Барои 
фароҳам овардани шароити 
муосири таълимӣ ва хизма-
трасонии тиббӣ Маркази таъ-
лимӣ, илмӣ ва клиникии “Сто-
матология” аз таъмири асосӣ 
бароварда шуда, дастгоҳҳои 
муосири стоматологӣ дастрас 
карда шуд.

Сипас, профессор М.Қ. 
Гулзода ба саволҳои зиёди 
намояндагони ВАО ҷавоб 
гуфт:

Савол: Лутфан, мегу-
фтед, ки ҳамасола чанд дар-
сади хатмкунандагони до-
нишгоҳ дар Ватан мемонанду 
чӣ теъдод барои кор ба хо-
риҷи кишвар мераванд?

Ҷавоб: Ин масъала дар 
ҳақиқат солҳои пеш ба як 
навъ мушкилот табдил ёфта 
буд. Хушбахтона, солҳои охир 
90-94 дарсади хатмкунанда-
гони мо ба маҳалли зисти худ 
баргашта ба хизмати халқу 
Ватан мепардозанд. Миқдо-
ри каме, ки ба хориҷи кишвар 
мераванд, тибби тоҷик ва до-
нишгоҳи азизи худро берун аз 
ҷумҳурӣ муаррифӣ менамо-
янд, ки ин ҳам боиси ифтихо-
ри мост. 

Савол: Вазъи тарҷумаи 
осори ибни Сино дар чӣ ҳол 
аст?

Ҷавоб: Маълум аст, 
ки қисми зиёди осори ибни 
Сино ба забони арабӣ таъ-
лиф ёфтааст. Солҳои охир 
осори ин нобиғаи бузург дар 
АИ-и ҷумҳурӣ бо забони ноби 
тоҷикӣ тарҷума ва таҳрир 
гашта, пешкаши мутахасси-
сон гаштааст ва дар китобхо-
наи илмии донишгоҳи мо низ 
асарҳои оламшумумули ин 
олими бузурги шарқ ба забо-
ни давлатӣ нигоҳдорӣ гашта, 
пешкаши муштариён мегар-
данд. 

Савол:  Довталабони 

хориҷӣ аз кадом давлатҳо ба 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино қабул карда мешаванд 
ва маблағи таҳсилоти до-
нишҷӯёни ватанӣ аз хориҷӣ 
то кадом андоза фарқият до-
рад?

Ҷавоб: Довталабон ба 
донишгоҳ тибқи стандартҳои 
муайяннамудаи Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қабул карда ме-
шаванд. Имрӯз аз 16 давла-
ти дунё дар ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино бештар аз 
1500 нафар донишҷӯён таҳ-
сил менамоянд. Қисми беш-
тари донишҷӯёни хориҷии 
моро шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Ҳиндустон ташкил медиҳанд. 
Маблағи ҳарсолаи таҳсилоти 
донишҷӯёни хориҷӣ вобаста 
ба тахассуси интихобнамудаи 
онҳо тақрибан ба 3500 дол-
лари амрикоӣ баробар мебо-
шад. 

Савол:  Имрӯз хурӯҷи ко-
роновируси нав, ки дар шаҳри 
Вуҳони Чин ба қайд гирифта 
шудааст, боиси ташвиши ҷид-
дии аҳли ҷомеа гаштааст. Оё 
он дар ҷумҳурии мо ба қайд 
гирифта шудааст ё не?

Ҷавоб: Чи хеле ки аз 
воситаҳои ахбори омма огаҳӣ 
доред, мутахассисони ВТ ва 
ҲИА-и ҷумҳурӣ вобаста ин 
вируси нав изҳор доштанд, ки 
то ҳол он дар ҷумҳурии мо ба 
қайд гирифта нашудааст. Яго-

на роҳи пешгирии паҳншавии 
ин беморӣ ин сари вақт анде-
шидани чораҳои профилак-
тикӣ мебошад. Вобаста ба ин, 
масъулони вазорат чораҳои 
иловагиро пешбинӣ намуда, 
аллакай роҳандозӣ наму-
даанд ва дар ин кори наҷиб 
гурӯҳи волонтёрҳои дониш-
гоҳи мо низ ҳамкории густур-
даро ба роҳ мондаанд.

Савол:  Дар самти ихти-
роъкорию навоварӣ устодони 
донишгоҳ то чӣ андоза комё-
биҳо ба даст овардаанд?

Ҷавоб:  Танҳо  соли гу-
зашта устодони донишгоҳи мо 
соҳиби 27 патент гашта, про-
фессор Умаралӣ Раҷабов дар 

бахши химияи фарматсевтӣ 
соҳиби унвони “Ихтироъкори 
беҳтарини сол” гашт. 

Савол:  Аз рӯи иттилои 
мо соли гузашта, бештар 
аз 100 нафар довталабони 
донишгоҳ имтиҳонҳоро дар 
ММТ бомуваффақият супори-
да бошанд ҳам, вале бо саба-
би ба баъзе бемориҳо мубта-
ло будан ба сафи донишҷӯён 
қабул карда нашуданд. Мехо-
стем, ки ба ин масъала каме 
равшанӣ меандохтед. 

Ҷавоб: аниқтараш  соли 
гузашта 46 нафар довталабон 
аз комиссияи тиббӣ гузашта 
натавонистанд. Аз ин теъдод 
43 нафараш гирифторони бе-
мории далтонизм, яъне фарқ 
карда натавонистани рангҳо 
буданд. Дар ҳақиқат феҳри-
сти баъзе бемориҳое вуҷуд 
доранд, ки гирифторони онҳо 
дар соҳаи тиб фаъолият кар-
да наметавонанд. Мо рӯйха-
ти ин довталабонро ба ММТ 
пешниҳод намудем, то ки 
онҳоро ба муассисаҳои олии 
ғайритиббӣ интиқол диҳанд. 

Савол: Чаро дар ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
мутахассисони паталогоа-
натом омода карда намеша-
ванд?

Ҷавоб: Донишгоҳи мо 
аз рӯи ин ихтисос мутахас-
сис тайёр намекунад, вале 
дар муассисаи таълимии мо 

кафедраҳои анатомияи па-
тологӣ ва тибби судӣ амал 
менамоянд, ки ин соҳаро ба 
таври чуқур ба донишҷӯён ме-
омӯзонанд. Давоми се соли 
охир дар донишгоҳ шароит 
фароҳам оварда шуд, ки до-
нишҷӯён бо ҷасад низ бево-
сита  сару кор гиранд, ки ин 
имконият  дар муассисаҳои 
таҳсилоти олии тиббии Осиёи 
Марказӣ ва Қазоқистон танҳо 
дар мо фароҳам оварда шу-
дааст. 

Савол: Чӣ хеле ки маъ-
лум аст, беҳтарин дастоварди 
донишгоҳ ин аз акредитат-
сияи байналмилӣ бомуваф-
фақият гузаштани донишгоҳ 
маҳсуб меёбад. Бигӯед, ки 
моҳияти ин дастовард аз чӣ 
иборат аст?

Ҷавоб: Муассисаҳои 
таҳсилоти олие, ки аз аккре-
дитатсияи байналмилалӣ 
мегузаранд, ба рӯйхати до-
нишгоҳу донишкадаҳое дохил 
мешаванд, ки сифати таҳси-
лот дар онҳо ба сатҳи таҳси-
лоти байналмилалии тиббӣ 
ҷавобгӯ мебошад. Ин аз як 
тараф таваҷҷӯҳи шаҳрван-
дони хориҷиро барои таҳсил 
ба донишгоҳ зиёд намояд, аз 
тарафи дигар хатмкардагони 
донишгоҳ бе мамониат мета-
вонанд дар гӯшаҳои гуногуни 
дунё баъди хатм фаъолияти 
касбӣ намоянд. 

Савол: соли гузашта 
Агентии назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо кор-
рупсия сатҳи коррупсияро 
дар соҳаҳои маориф ва тан-
дурустӣ баланд арзёбӣ кард. 
Ин мушкилот дар донишгоҳ то 
чӣ андоза ҳалли худро ёфта-
аст?

Ҷавоб: давоми соли си-
паришуда дар донишгоҳи мо 
ягон ҳодисаи коррупсионӣ 
ба қайд гирифта нашудааст. 
Агар аз ин хусус чанд сол 
пеш ҳарф мезаданд, мум-
кин то андозае ҳақиқат дошт. 
Имрӯз бошад, тамоми раван-
ди имтиҳону санҷишҳо авто-
матӣ кунонида шудааст. До-
нишҷӯ хоҳ ватанӣ бошад, хоҳ 
хориҷӣ имтиҳону санҷишро 
тариқи компютер супорида аз 
натиҷаи он худи ӯ бевосита 
баъди анҷом додани раванди 
имтиҳон ё санҷиш огоҳ мегар-
дад. Ба раванди имтиҳонот 
бошад, ягон нафар шахси 
дигар таъсир расонида наме-
тавонад. Ба таври дигар гӯем, 
имрӯз тавассути автоматӣ ку-
нонидани раванди имтиҳонот 
пеши роҳи ҳама гуна амалҳои 
коррупсионӣ гирифта шу-
да¸барои таҳсили одилонаю 
шаффофи донишҷӯён тамо-
ми имконияту шароитҳои ло-
зима  фароҳам оварда шуда-
анд.

Дар охири нишаст аз 
номи роҳбарияти донишгоҳ 
ба иштирокчиёни нишасти 
матбуотӣ барои таваҷҷуҳи 
доимиашон ба раванди кору 
таҳсил дар донишгоҳ миннат-
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Шарофиддин Қудбидино-
вич, нахуст мегуфтед, ки коро-
навирус чӣ гуна сироят аст?

 То ҳол бештар аз 30  навъи 
короновирусҳо ба олимони соҳа 
маълуманд. Ин вирусҳо  дар пар-
ранда, сагу гурба, мӯш, мор, кур-
шапаракҳо, хук,  харгӯш ва дигар 
намуди ҳайвонот  инкишоф меё-
банд. Хуруҷи вируси намуди нави 
коронавирусро олимони соҳаи 
тиб охири моҳи декабри соли 
2019 дар шаҳри Ухони Ҷумҳурии 
мардумии Чин ба қайд гириф-
танд. Дар миёни сироятёфтагон 
табибон ва кӯдакон низ ҳастанд. 
Аломатҳои асосии ин беморӣ 
табларза, ҳарорати баланди ба-
дан, сулфаи хушки бардавом, 
дарди сар, дарди гулӯ ва дар-
ди мушакҳо мебошад. Бемории 
зикршуда аввал нафаскаширо 
душвор сохта, баъд ба кори шуш 
халал ворид месозаду дар ҳолати 
саривақт пешгирӣ накардан, ин-
сонро ба марг мерасонад. Барои 
мубориза бо ин вирус дар Чин 
беморхонаҳои махсус сохта исто-
даанд. Узви Шӯрои машваратии 
коршиносони кумитаи  давлатии 
тандурустии  Чин Сзян Жунмэн 
оид ба паҳн гаштани роҳҳои  на-
муди нави коронавирус ва  тарзи  
ҷилавгирӣ аз он гуфт, ки вируси 
2019-nCoV тавассути роҳҳои қа-
трагӣ–ҳавоӣ вақти сулфидан  ё 
атса задан, инчунин  тариқи даст 
расондан ба бемор  мегузарад. 
Одатан он  ба масофаи 1-2 метр  
паҳн гашта, дар бадани инсон ху-
дро ҷой менамояд. Бо ин ҳама, 
коронавирус имкони дар ҳаво  
мондан надорад. Аммо вирус  
метавонад дар рӯи ашё пайдо 
шавад, масалан, аз  оби даҳони 

бемории мазкур монанд бемо-
ронро дар Федератсияи Россия, 
Қазоқистон ва Индонезия низ 
бистарӣ кардаанд. Ҳафтаҳои охир 
дар сомонаҳои интернетӣ оиди 
мавҷуд будани коронавирус дар 
Тоҷикистон сару садоҳо зиёд 
гардид. Дар посух ба овозаҳои 
интернетӣ Мирҳамуддин Камол-
зода -муовини вазири тандуру-
стӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавассути шабакаҳои 
телевизионӣ расман хабар дод, 
ки коронавирус дар ҶТ ба қайд ги-
рифта нашудааст ва набояд мар-
дум ба ҳангомаю овозаҳо дода 
шаванд. 

Барои пешгирӣ аз ин бе-
морӣ чӣ бояд кард?

Барои пешгирӣ аз ин бе-
мории сироятӣ мардум бояд 
аз ниқобҳои муҳофизатӣ исти-
фода бурда, ҳамеша оби ҷӯшо-

шахси сироятёфта. Он  вақт вай 
метавонад ба воситаи даст за-
дан ба ҷисми инсон ворид гар-
дад. Тадқиқотҳо  нишон доданд, 
ки вирус чанд соат дар рӯи ашёи 
ҳамвор имкони зинда  мондан 
дорад ва ҳамчунин дар ҳавои нам 
ва ҳарорати мувофиқ метавонад 
чанд рӯзи дигар  зинда бимонад.  
Масалан, дар муҳите, ки намӣ 40 
фоиз ва ҳарорати ҳаво 20 дараҷа 
аст, коронавирус то 5 рӯз вуҷуд 
дошта метавонад.

Оё коронавирус дар ҷумҳу-
рии мо  ба қайд гирифта шуда-
аст?

Воситаҳои ахбори омма ала-
кай дар бораи мавҷуд будани 
гирифторони коронавирус дар 
Кореяи Ҷанубӣ, Тайланд, Ҷопон, 
Ветнам, Сингапур, Непал, Фарон-
са, Австралия, Канада ва ИМА 
хабар додаанд. Ба нишонаҳои 

Коронавирус чист ва он чӣ тавр 
пешгирӣ мешавад?

18 ТАВСИЯ БАРОИ ПЕШГИРИИ КОРОНАВИРУС

нидашуда нӯшида, аз сафар ба 
кишварҳое, ки ин беморӣ ба 
қайд гирифта шудааст, худдорӣ 
намоянд. Ба қоидаҳои беҳдошт, 
махсусан бо собун шустани даст 
эътибори махсус додан лозим 
аст. Инчунин, ҳангоми мушоҳи-
даи аломатҳои ин беморӣ ҳатман 
ба табибон муроҷиат намудан 
аз чораҳои асосии пешгирии ко-
ронавирус мебошад. Ҳафтаҳои 
охир хариди ниқобҳоии тиббӣ, 
доруҳои зидди вируси зуком ва 
муроҷиат ба табибони сироят-
шинос, дар кишвар ба маротиб 
афзудааст. Ин аз он шаҳодат ме-
диҳад, ки хатари коронавирусро 
шаҳрвандони Тоҷикистон дарк 
намудаанд, аммо бояд ба ҳар 
гуна овозаҳо  дода нашаванд. 

Барои пешгирии коронави-
рус дар ҷумҳурии мо мушаххасан 
чӣ чораҳо андешида мешаванд?

1 Реҷаи корӣ ва дамгириро 
риоя кунед. Аз хоб сер ша-
вед. Ҷисми нағз дамгирифта 

барои касалиҳо як дижи дастно-
рас мешавад.

2Дуруст ғизо хӯред — барои 
солимии ҷисм на кам аз 400 
г маҳсулоти растанигӣ ҳар 

рӯз хӯрдан лозим аст. Хӯрок бояд 
гуногун ва аз маводи фоиданок 
бой мебошад.

3Маҳсулоти хӯрокворӣ, ин-
чунин, сабзавоту меваҷоту 
кабудиҳоро танҳо баъди 

тамизгарии ҳароратӣ истеъмол 
намоед.

4Ба дараҷаи кофӣ об нӯшед,   
ба ҳисоби миёна 30 мл ба 1 
кг вазни ҷисм. Оби хунукро 

нанӯшед. Обро қисм — қисм дар 
давоми рӯз ва ним соат пеш аз 
хӯрок ва байни хӯрокхӯрӣ нўшед.

5Ҷисман фаъол бошед – гим-
настикаи ҳамарӯзаи бамеъ-
ёр масунияти ҷисмро то 32% 

-Субҳи 4 феврали соли равон 
аз ҷониби Хадамоти назорати 
истеъмолии Россия (Роспотреб-
надзор) 2000  воситаҳои ташхиси 
коронавирус ба Озмоишгоҳи ви-
русологии Сарраёсати назорати 
давлатии санитарӣ-эпидемиоло-
гии Хадамоти назорати давлатии 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон дастрас гардид. 
Айни замон озмоишгоҳҳои виру-
сологии Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон  дар ҳоли омода-
бош қарор дошта, дар мавриди 
пайдо шудани нафарони  гумон-
бар ба коронавирус  онҳо ба таш-
хис фаро гирифта мешаванд.

Чизи дигари хушҳолкунан-
да ин аст, ки шумораи  нафаро-
ни   аз бемории коронавируси  
2019-nCoV комилан шифо ёфта, 
аз шахсони фавтида  аллакай ду 
баробар зиёд аст. Дар ин бора 
намояндаи расмии ВКХ-и Чин  
Хуа Чунин  ба расонаҳо иттилоъ 
додааст.

То  имрӯз  наздики 400 на-
фар шахсони аз Ҷумҳурии Мар-
думии Чин ба Тоҷикистон во-
ридшуда  дар беморхонаҳои  
шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Ку-
лоб, Хоруғ, Хуҷанд бистарӣ ва 
таҳти назорати духтурон қарор 
доранд, ки дар миёни онҳо 
37-нафарашонро шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Мардумии Чин ташкил 
медиҳанд. Хушбахтона, пас аз 
ташхис дар миёни бистаришуда-
гон коронавирус ба қайд гирифта 
нашудааст.

Мусоҳиб М.Мазиёев

баланд мебардорад, гоҳе ки жен-
шен ҳамагӣ 11 % ва зарбеҳ 19%.

6Баданро обутоб диҳед. Ин 
роҳи маълуму маъруфи 
пешгирии касалиҳо мебо-

шад.

7Ба ҷойҳои серодам наравед.  
Аз дастфишорӣ ва рӯйбусӣ 
худдорӣ кунед.

8 Ба назди одами бемор бе 
воситаҳои муҳофизӣ аз 3 
метр наздиктар наравед.

9Аз танпоккун, рӯйҷоҳо, зар-
фҳо ва дигар воситаҳои ка-
сал истифода набаред.

10Аз маскаи ҷарроҳии 
тиббӣ истифода баред. 
Шояд маскаи беҳтарин 

маскаи чорқабатаи докагӣ бо-
шад, ки дар миёнаш қабати пах-
та дорад. Онро шуста, дарзмол 
карда, муддати зиёде истифода 
бурдан мумкин аст. Кашидани 
ниқоби тиббӣ ба рӯй ҳангоми 
муоширати сиҳат бо бемор ва 

бемор бо сиҳат барои пешгирии 
касалшавӣ зарур аст.

Дар ҷойҳои серодам аз 
ниқоби тиббӣ истифода баред, 
дар нақлиёт, ҷои кор, ҷои дар-
сомӯзӣ, консертҳо, чорабиниҳои 
варзишӣ ва ғайра

11Оби бинӣ ва ё луоби 
даҳону балғамро дар 
ҷойҳои кушод берун 

напартоед.

12Дастонатонро баъди 
ҳар дафъаи ба пред-
метҳои беруна раси-

дан бо собун шӯед.

13Хонаро тез — тез ҳавои 
тоза диҳед ва чанги 
онро бо латтаи нам пок 

кунед.

14Ҷойгаҳи касалро аз ди-
гарон бо парда ҷудо 
намоед.

15Тамоку ва нос нака-
шед. Агар имкони 
партофтан нест, пас 

камтар кашед, то зарари он ба 
шумоён камтар шавад. Инчунин, 
дар ҷойҳои беодам тамоку кашед 
ва партоби носро танҳо ба кана-
лизатсия (ташт) партоед, агар ка-
сал бошед, вирусатон ба дигарон 
сироят накунад. Тамоку ва нос 
ҷисми шуморо заҳролуд намуда, 
масунияти шуморо паст мефа-
рорад, қобилияти девории пар-
даҳои луобиро то 3 баробар паст 
намуда, барои гузаштани вирусҳо 
аз қабати онҳо шароит муҳайё 
месозад. Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ: 
истгоҳҳо, вокзалҳо, аэропорт, гу-
заргоҳҳои зеризаминӣ ва троту-
арҳо, дар наздикии даромадҳои 
мағозаҳову корхонаҳо тамоку 
накашед. Одамони аз ин пойбан-
дагӣ озод бояд худашонро аз дуд 
эҳтиёт кунанд.

16Нӯшокиҳои алко-
голӣ нанӯшед. Онҳо 
ҷисмро заҳролуд на-

муда, масуниятро заиф мегар-
донанд, пардаҳои луобиро хушк 
намуда, қобилияти муҳофизавии 
онҳоро паст менамоянд ва ба-
рои вирусҳо дарҳоро мекушо-
янд.

17Ҳар рӯз на кам аз 3 
бор биниро бо нама-
коби соданок (ним қо-

шуқча намаки ошии баҳрӣ+ ним 
қошуқча содаи ошӣ + 1 стакан 
оби ширгарм) бо роҳи кашидан 
ба бинӣ шӯед.

Гулӯро низ бо намакоб баъ-
ди хӯрок ғарғара намоед. Хусу-
сан баъди муошират бо одамон 
ин амал ҳатмист.

18 Некназар бошед. Нек-
назари масуниятро 
мустаҳкам месозад. 

Фаромӯш накунед, ки тафаккури 
мо то андозае муайяне воқеи-
ятро меофарад.

 (Pressa. tj)

Паҳншавии коронавирус дар шаҳри Ухони Ҷумҳурии мардумии Чин на танҳо дар ҷумҳурии мо, балки дар тамоми кишварҳои 
олам боиси ташвиши ҷиддии сокинон гашта, ҳангомаҳои зиёдеро ба бор овард. Вобаста ба сирояти мазкур, хавфу хатарҳои он, 
роҳҳои пешгирии паҳшавии ин беморӣ мо бо чанд савол ба сироятшинос, дотсенти кафедраи бемориҳои сироятии донишгоҳ, 
номзади илмҳои тиб Шарофиддин Қудбидинович Матинов муроҷиат намудем, муҳтавои суҳбатро пешкаши Шумо мегардонем. 
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Мусаллам аст, ки баробари 
дигаргун шудани сохти 
иҷтимоию иқтисодӣ, раҳ 

ёфтани мамлакат ба фазои пурву-
съати иттилоотию коммуникат-
сионии умумибашарӣ, таълиму 
тарбияи насли имрӯза ҳам дигар-
гуниҳои назаррасро талаб мена-
мояд ва дар ин замина, ҷомеа низ 
ба такмилу азнавсозии эҳтиёҷоти 
рӯзмарраи хеш майл пайдо меку-
над. Ҳукумати мамлакат аз ибти-
дои солҳои соҳибистиқлолӣ ин 
масъулияти пурарзишро дарк на-
муда, маҷмӯи иқдомотеро маври-
ди пайгирӣ қарор дода, ба сомон 
расонида истодааст, ки таҷдид ва 
такмили низоми таълиму тарбия 

дар он яке аз самтҳои афзалият-
нок ва вазифаи аввалиндараҷаи 
сиёсати давлатӣ маҳсуб меёбад. 
Яке аз чунин пайгириҳои ҳадаф-
манд ба муҳокимаи умум гузо-
штани лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи масъули-
яти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» буда, он дар 
пайвастагӣ бо дигар тадбиру 
иқдомоти самарабахши соҳа на-
тиҷаи назаррас медиҳад. Зеро на-
бояд фаромӯш кард, ки бе кӯмаку 
дастгирии бевоситаи волидайн, 
муассисаҳои таълимию аҳли ҷо-
меа ҷалб намудани насли ҷавону 
наврас ба фаъолияти пурсамару 
масъулиятнок хеле душвор буда, 

ба натиҷаи дилхоҳ комёб гарди-
дан низ дар ин самт ғайриимкон 
аст. Ҳадафмандии ин маънии 
пурарзишро донишманди забар-
дасти рус – Л. Толстой бараъло 
дарк намуда, чунин нигоштааст: 
«Барои он ки одами баҳри ҷомеаи 
фардо заруриро тарбия бикунӣ, 
ҳамеша инсони комилро дар ёд 
дор ва дар пеши чашм ор; бешак, 
чунин инсони равшанзамиру рав-
шанравон сазовори авлод меша-
вад, ки дар он ҷомеа хоҳад зист».

Давоми мавҷудияти хеш дар 
дарозои таърих ҷомеаи башарӣ 
борҳо собит сохтааст, ки бе вуҷу-
ди оилаи солиму рушдёфта барпо 
намудани ҷомеаи солим мушки-

лу ғайримумкин аст. Аз ин рӯ, ин 
нуктаро миллати куҳанбунёду 
тамаддунофари тоҷик ҳам дарк 
намуда, ба сохтани ҷамъияти дар 
асл ҳуқуқбунёд, демократӣ, ду-
нявӣ ва ягона камар баст, ки дар 
ҳоли ҳозир мо ин мақсади пешги-
рифтаи аҳли ҷомеаро бо камоли 
масъулият арҷгузорӣ менамоем. 

Таълиму тарбияи мақсаднок 
ва дурусти фарзандон дар муҳи-
ти оила қарзи нахустини падару 
модар дониста мешавад. Доираи 
ҷаҳонбинӣ, маърифату хулқу 
одоб, дунёи маънавии падару мо-
дар аввалин маҳакест, ки фарзанд 
аз он ғизои маънавӣ мегирад. 
Гуфтан лозим аст, чӣ қадар ки во-

лидайн хирадманду донишманд 
бошанд, фарзандон ҳам дар за-
мири худ ҳамон қадар саводу до-
ниш, ақлу тамиз, меҳру муҳаббат 
нисбат ба наздикону атрофиён, 
нисбат ба Ватанро ҷой медиҳанд.

Пурзӯр намудани масъули-
яти падару модар дар таълиму 
тарбияи шахсияти бакамолра-
сидаи фарзандон нақши ниҳо-
ят муҳим дорад. Зеро фарзанди 
инсон, пеш аз ҳама, дар оила ба 
воя расида, нашъунамо меёбад. Ӯ 
одоби ҳамида, ахлоқи ҷавобгӯ ба 
талаботи замонро дар ҳамин ҷо 
меомӯзад. Лозим ба қайд аст, ки 
оилаи солим ва аз ҳар ҷиҳат руш-
дёфта муассисаи муқаддасе ме-

ДАР ТАРБИЯИ ҶАВОНОН

Ф А Р З А Н Д И 

Ӯро метавон фарзанди 
ҳақиқии донишгоҳ номид, зеро аз 
донишҷӯӣ сар карда то имрӯз 52 
соли ҳаёти пурбаракаташро дар 
алоқамандӣ бо ин даргоҳи муқад-
дас паси сар намудааст. Кайҳо боз 
ба ӯ одат гаштааст: ҳар саҳар хеле 
барвақт бо дили гарму андешаҳои 
тоза роҳи коргоҳашро пеш мегирад.   
Раҳораҳ бо одамони зиёде, ки бо 
меҳру ихлоси махсус ба ӯ «салом, 
устод» гӯён вохӯрӣ мекунанд, рӯ 
ба рӯ мегардад. Якеро мешиносаду 
дигареро не, вале аниқ медонад, ки  
«дӯстони ношиносаш»  ҳам аздусар 
шогирдони солҳои пешин  ва ё ка-
сонеанд, ки кадом вақте аз ёрию 
маслиҳат ё дастгириаш бархурдор 
гаштаанд.  Инро барои худ ифтихо-
ри баланд меҳисобад. Боре марди 
ношиносе сари роҳ бо меҳру ихлос 
ба ӯ вохӯрӣ намуда, гаштаю бар-
гашта миннатдориашро иброз ме-
дошт. Устод ҳайрон-ҳайрон ба дӯсти 
сарироҳиаш  нигоҳ карда, интизор 
буд, ки асли воқеа хоҳу нохоҳ худ ба 
худ рӯ мезанад. Ва ҳамин тавр ҳам 
шуд.  Марди ношинос оқибат воқе-
аи чанд сол пеш гузаштаро ба хоти-
ри Саид Сафарович овард. 

Маълум гашт, ки даҳ сол пеш 
духтари ӯ  тариқи имтиёз аз мин-
тақаи дурдасти Рашт ба Донишгоҳи 
тиббӣ дохил шуда, азбаски заминаи 
мактабиаш чандон устувор набуд, 
дар ду семестри аввал ба мушки-
лиҳои зиёде рӯ ба рӯ мегардад. 
Падар мушкилоти зиёди ба сари 
фарзандаш омадаро дида, мақсад 
мегузорад, ки ҳуҷҷатҳояшро пас ги-
рифта, аз баҳри таҳсили минбаъда-
аш гузарад. Бо ин мақсад ба утоқи 
кории Саид Сафарович, ки он вақт 
вазифаи муовини ректор оид ба 
таълимро ба ӯхда дошт, медарояд. 
Устод суханони падарро то охир гӯш 

дода ва аз мақсади ӯ огаҳ гашта, 
баъди каме таҳаммул мегӯяд:

-Медонӣ чӣ, бародари  азиз, 
фарзандро  соҳибмаълумот кардан 
кори ҳар кас нест, бисёр иқдоми 
неке пеш гирифтаед, ки аз пайи до-
нишандӯзии духтаратон ташвишу 
саргардонӣ мекашед. Ман аз рафти 
давомоти фарзанди Шумо хуб огоҳ 
ҳастам. Дар ҳақиқат таҳсил дар До-
нишгоҳи тиббӣ барои ӯ мушкилии 
ҷиддӣ пеш овардааст, вале ба ин 
нигоҳ накарда давоми як сол алла-
кай ӯ хеле чизҳои муҳимро аз худ 
намудааст. Агар шумо розӣ бошед, 
мо духтаратонро ба Коллеҷи тиббӣ 
интиқол медиҳем ва боварӣ дорам, 
ки дар он ҷо бе ягон мушкилӣ таҳ-
сил намуда, соҳиби касби ҳамши-
раи шафқат мешавад ва оянда аз 
рӯи ҳамин касб ба мардум хизмат 
мерасонад. Падар баъди каме ан-
деша розӣ шуд ва бо ёрии  Саид 
Сафарович чанде нагузашта духта-
ракро ба Коллеҷи тиббӣ интиқол 
доданд. Таҳсили чорсола ҳам аз рӯи 
гуфти падар бомуваффақият паси 
сар гашту фарзанди ӯ коллеҷро бо 
сари баланд хатм кард. Ва инак чанд 
сол боз ҳамчун ҳамшираи шафқат 
дар яке аз бунгоҳҳои тиббии маҳа-
ли зисташ фаъолият дораду хурду 
калони деҳа ӯро иззату эҳтиром ме-
намоянд ва зиндагиаш ҳам аз рӯи 
ҳамин касб бо маҷрои муқаррарии 
худ пеш меравад.

-Агар ҳамон вақт маслиҳа-
ту дастгирии Шумо намебуд, ман 
аздусар духтарамро баргардони-
да ба деҳа мебурдаму намедонам 
тақдири ояндаи ӯ чӣ мешуд, -вақти 
хайрухуш боз як бори дигар миннат-
дорона дастони Саид Сафаровичро 
фишурда хотиррасон  намуд, шино-
си сарироҳӣ.  

Бале, С.С.Қурбонов табиатан 
марди дурандеш ва соҳибтадбир 
аст. Ҳамеша ба зиндагӣ нигоҳи гарм 
дорад ва дар кадом лаҳзае, ки на-
бошад, кӯшиш мекунад, ки таноби 
рӯзгори пурмоҷароро дар дасти худ 
мустаҳкам ва огоҳона нигоҳ дорад. 
Борҳо аз дӯстонаш шунидааст, ки 
зимни суҳбатҳои хоса хайрхоҳона 
ба ӯ ёдовар мешаванд:

 -Аз Шумо, Саид Сафарович, 
ҳамчун омӯзгору таҳқиқотчӣ бисёр 
чизҳоро омӯхтан мумкин, вале ило-
ва ба ҳамаи ин боз ба як хислати 
азалиатон ҳасад набурдан ҳеҷ мум-
кин нест. Шумо ҳеҷ гоҳ аз мушки-
лоти зиндагӣ, кору рафтори ноҷои 
дигарон, ноҷуриҳои ҳаррӯзаи кору 
фаъолият ба ҳамсуҳбататон шикоят 
намеоред. Мумкин аз ҳамин ҷиҳат 
аст, ки суҳбататон ба дигарон ҳа-
ловат бахшида, боиси оромии рӯҳу 
равон мегардад. Ин лаҳзаҳо чеҳраи 
нуронии ӯро табассуми одатиаш 
пур мекунад ва гӯё гуфтанӣ меша-
вад: шикоят кори беҳунарон ва кам-
хирадон аст. Зеро дар ин дунё ҳар 
ки худ барои худ ҷою мавқеъ омо-
да месозад. Бо дили тангу нигоҳи 
тира ба дили дигарон ҷо ёфтан ко-
рест ношуданӣ.  Худованд ба инсон 
ҳама хислатҳоро додааст: ҳам хубу 
ҳам бад, вале афсӯс, ки бисёриҳо 
ҷиҳатҳои некро дар одами дигар 
дида наметавонанд, балки танҳо 
камбудию норасоӣ ҷуста,  гӯё аз ин 
ҳаловат мебаранд. Намедонанд, 
ки бо ин бадгӯию бадҷӯӣ танҳо 
тиннати худро оҳиста-оҳиста ба як 
манбаи адовату нафрин табдил ме-
диҳанд, ки оқибати ин маҳрумӣ аз 
эҳтирому самимияти атрофиён аст.  
Беҳуда нагуфтаанд, ки : 
Бияндешу беҳ кун, ки бихрад шавӣ,
Бияндешию бад кунӣ, бад шавӣ.

Аслан ӯ мутахассиси соҳаи ма-
тематика (риёзидон) шудан мехост 
ва ин беҳуда набуд. Солҳои 60-уми 
асри гузашта дар мактаб-интернати 
ноҳияи Восеъ бародари калониаш 
Бобо Қурбонов (рӯҳаш шод бод) аз 
фанни риёзӣ дарс медод ва беҳта-
рин мутахассиси ин фан дар ноҳия 
маҳсуб меёфт. Саиди наврас низ он 
солҳо дар ҳамин мактаб-интернат 
таҳсил менамуду ба дониши фавқу-
лода баланди риёзии бародараш на 
танҳо бо завқу ҳавас менигарист, 
балки имкон ёфт, ки бисёр нозу-
киҳои ин фанни калидиро аз ӯ омӯ-
зад. Ҳамин тавр дар ниҳоят пеши 
худ мақсад гузошт, ки баъди хатми 
мактаб ҳатман донишомӯзиро дар 

ягон мактаби олӣ аз рӯи риштаи ма-
тематика давом медиҳад. Вале ғай-
риинтизораш аз ин мақсади Саид 
бародараш огаҳӣ ёфта, маслиҳато-
мезона ба ӯ гуфт:

-Ту, Саидҷон, беҳтараш худа-
тро барои ба Донишгоҳи тиббӣ до-
хил гаштан омода соз, табибӣ беҳта-
рин касб аст, баъдан дида истодаӣ, 
ки табибони маълумотдор дар 
ҷумҳурии мо чӣ қадар ангуштшумо-
ранд, агар табиби хуб шавӣ, боварӣ 
дорам, ки манфиатат ба мардум 
бештар мерасад.

Ҳамин тавр соли 1965 баъди 
хатми синфи 8-ум ӯ ба Омӯзишгоҳи 
тиббии шаҳри Кӯлоб ҳуҷҷат супо-
рид. Давоми се соли таҳсил дар 
ин муассисаи таҳсилоти миёнаи 
тиббӣ аз рӯи пешаи интихобнаму-
дааш малакаҳои аввалинро аз худ 
намуда, соли 1968 онро бо дипло-
ми аъло хатм намуд ва худи ҳамон 
сол ҳамчун хамкунандаи беҳтарини 
Омӯзишгоҳи тиббӣ  бе супоридани 
имтиҳон ба факултаи педиатрии До-
нишкадаи давлатии тиббии Тоҷики-

стон ба номи Абӯалӣ ибни Сино қа-
бул гашт. Дар ин даргоҳи муқаддаси 
маърифатӣ ӯ дунёи нави омӯзиши 
илми пурасрори тибро дарёфт на-
муд. Азбаски аллакай малакаҳои ав-
валини омӯзиши илмро аз худ кар-
да буд, ба зудӣ ба сафи донишҷӯёни 
беҳтарин дохил гашт. Махсусан, 
омӯзиши фанни анатомияи одам 
барояш ҷолиб буд. Баъди дарсҳо ба 
китобхона мерафт ва то соати даҳи 
шаб вақти пурқиматашро ба му-
толиаи адабиётҳои илмӣ сарф ме-
кард. Ин таваҷҷуҳи рӯзафзуни Саи-
ди ҷавон аз нигоҳи устодаш низ дур 
намонд. Дере нагузашта профессор 
Фозил Абдураҳмонов ӯро ба назди 

худ хонд. Мавзӯи аввалинро ба ӯ су-
порида таъкид намуд, ки то маҳфи-
ли навбатии «Анатомҳои ҷавон» ҳа-
матарафа омода шуда бо маърӯзаи 
илмӣ баромад намояд. Ҳамин тавр 
иштирок дар ин маҳфили илмӣ ба-
рои донишҷӯ Саид Қурбонов машғу-
лияти доимӣ гашт. Қариб дар ҳар 
маҳфил бо маърӯзаҳои илмӣ баро-
мад менамуд. Таътили тобистонаро 
бошад дар лабораторияи илмие, ки 
дар ағбаи Анзоб бо мақсади омӯзи-
ши тағйиротҳои морфологию ана-
томӣ таъсис ёфта буд, мегузаронд. 
Дар ин ҷо таҳти роҳбарии устодон 
дар ҳайвоноти гуногуни озмоишӣ 
амалиётҳои ҷарроҳии экспери-
менталӣ мегузарониданд. Аз рӯи 
натиҷаҳои таҳқиқотҳои анҷомдода 
С.С.Қурбонов якчанд маротиба дар 
конференсияҳои илмии донишгоҳӣ 
баромад намуд. Аз курси 4-ум сар 
карда Саид Қурбоновро ба ҳайси 
лаборанти кафедра ба кор қабул 
намуданд. Ин ба ӯ имкон фароҳам 
овард, ки ба доираи илмии олимо-
ни номии соҳаи анатомия наздик-

тар шуда, аз онҳо боз бисёр нозу-
киҳои ин илмро омӯзад. 

-Имрӯз ман аз он ифтихори бу-
зург дорам, ки дар вақташ ба синну-
соли ҷавонӣ нигоҳ накарда ба мак-
таби илмии чунин морфологҳои дар 
он замон на танҳо дар Тоҷикистон, 
балки берун аз он машҳур, аз қаби-
ли профессорон Яҳё Абдуллоевич 
Раҳимов, Фозил Абдураҳмонович 
Абдураҳмонов, Лев Ефимович Этин-
ген ва Юрий Иванович Бородин роҳ 
ёфта, имкон пайдо намудам, ки  аз 
ин устодони номӣ дарси ҳақиқии 
илму ҳунар омӯзам. Ин қаробату 
наздикӣ бо олимони номӣ бехабар 
маҷрои кору фаъолияти минбаъдаи 
ӯро низ тағйир дод. Баъди хатми 
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донишгоҳ устодонаш таклиф наму-
данд, ки ҳамчун омӯзгори ҷавон ва 
таҳқиқотчии оянда дар кафедра ба 
кор монад. Саид Сафарович такли-
фи устодонашро ба замин намонд. 
Охир чунин боварию ихлос дар он 
солҳо на ба ҳама хатмкардае муяс-
сар мегашт, ки аз як минтақаи дур-
даст ба пойтахт омада, ба дунёи 
пурасрори илму пажуҳиш роҳ ёбад. 
Он вақтҳо ҳини тақсимоти хатмку-
нандагон сардухтурони беморхо-
наҳои вилоятию ноҳиявӣ низ ишти-
рок намуда, кӯшиш менамуданд, ки 
беҳтаринҳоро ба кори муассисаҳои 
тандурустии зери назорати хеш ҷалб 
намоянд. Вақте роҳбарияти дониш-
гоҳ иброз доштанд, ки хатмкунанда 
Саид Сафарович Қурбонов дар до-
нишгоҳ ба кор мемонад, ин боиси 
норизогии сардухтури Беморхонаи 
марказии ноҳияи Восеъ Ҳасан Са-
фаров гашт, ки дар тақсимот ишти-
рок дошт. Ӯ гаштаю баргашта исрор 
менамуд, ки Саид Қурбонов маҳз ба 
зодгоҳаш-ноҳияи Восеъ роҳхат дода 
шавад. Истодагарии сардухтурро 
дида, раиси комиссия, ректори до-
нишгоҳ Ю.Б.Исҳоқӣ гуфт:

-Ман Шуморо мефаҳмам, 
норасоии кадрҳои тиббӣ на танҳо 
дар ноҳияи Восеъ, балки дар кулли 
минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳис мешавад, 
вале фаромӯш накунед, ки ҳамчун 
хатмкардаи беҳтарин дар дониш-
гоҳи тиббӣ ба кор мондани Саид 
Қурбонов барои тамоми мардуми 
ноҳияи Восеъ ҳам бояд мояи ифти-
хор бошад. 

Ба ҳамин тариқ, Саид Сафа-
рович дар кафедраи анатомияи 
одам ба ҳайси ассистент ба кор 
шуруъ кард. Баъди ду сол бошад 
ӯро ба шуъбаи аспирантура қабул 
намуданд. Таҳти роҳбарии устодаш 
Ф.А.Абдураҳмонов мавзӯи «Маҷрои 
хунгарди дохилиузвии гурда муво-

фиқи меъёр ва ҳангоми перитонити 
таҷрибавӣ дар шароити водӣ ва ба-
ландкӯҳ»-ро мавриди таҳқиқ қарор 
дода, соли 1981 рисолаи номзади-
ашро дар ин мавзӯъ бомуваффақият 
ҳимоя намуд. С.С.Қурбонов аз ибти-
дои фаъолият ҳамчун омӯзгори ма-
съулиятшинос сазовори эҳтироми 
баланди ҳамкасбон ва шогирдонаш 
гашт. Ба ғайр аз фаъолияти муваф-
фақонаи педагогӣ ҳамасола омӯзго-
ри ҷавон донишҷӯёни бинокорро ба 
сохтмонҳои зарбдори собиқ Иттиҳо-
ди Шӯравӣ мебурд. Қобилияти ба-
ланди ташкилотчигиашро ба назар 
гирифта соли 1992 дотсент Саид Са-
фарович Қурбоновро муовини дека-
ни факултети муолиҷавӣ ва солҳои 
1997-2005 бошад декани факулте-
ти фарматсевтӣ таъйин намуданд. 
Ҳамзамон устод солҳои 2003-2006 
вазифаи мудири кафедраи гистоло-
гия ва солҳои 2006-2008 мудири ка-
федраи  анатомияи одамро ба ӯҳда 
дошт. Соли 2002  рисолаи доктор-
иашро таҳти роҳбарии морфологи 
машҳур Михаил Романович Сапин 
дар мавзӯи «Тавсифи морфологии 
ғадудҳои бахши ректо-сигматикии 
рӯдаи одам дар онтогенези баъди-
таваллудӣ» бомуваффақият ҳимоя 
карда, соли 2006 сазовори унвони 
баланди профессорӣ гашт. Соли 
2005 профессор С.С.Қурбонов муо-
вини ректори донишгоҳ оид ба таъ-
лим таъйин гашт. Давоми даҳ соли 
фаъолият дар ин вазифаи ниҳоят 
масъулитятнок мавсуф дар амалӣ  
намудани бисёр барномаҳои нави 
таълимӣ, ташкили маҳфилу ҳамо-
ишҳои илмӣ, роҳандозӣ намудани 
усулҳои наву самарабахши таъ-
лим дар донишгоҳ саҳми беандо-
за калон гузошт. Инро ҳамкасбону 
шогирдонаш, ки тайи солҳои зиёд 
паҳлӯ ба паҳлӯ бо ӯ кору фаъолият 
намудаанд, тасдиқ менамоянд:

БЕТАРАФӢ НАШОЯД!

Б.Ш.Гадоев, директори Мар-
кази таҳсилоти баъдидипломии до-
нишгоҳ, н.и.т., профессори фахрии 
донишгоҳ: барои банда  Саид Сафа-
рович ҳаққи устодӣ дорад ва беҳуда 
ҳам нест, ки ба ӯ ҳамеша бо як навъ 
эҳтироми хоса «устод» гӯён муроҷи-
ат менамоям, зеро аз С.С.Қурбонов 
бисёр чизҳоро омӯхтаам. Он кас дар 
иҷрои вазифаи ба зиммааш буда 
ниҳоят масъулияти баланд ҳис ме-
намоянд, ба ҳар коре, ки ният намо-
янд, то ба ҳадди иҷро расонидани 
он ором намегиранд. Коргузориро 
бисёр ба дараҷаи аъло медонанд, 
бо вуҷуди ин агар каме нофаҳмие 
пеш ояд, ба китобу ҳуҷҷатҳои зиёд 
муроҷиат намуда, онро дақиқ ме-
намоянд. Аз ҳама муҳимаш оид 
ба фанни касбиаш, ки анатомияи 
одам аст, пайваста меомӯзанду бо 
донишҳои замонавӣ сари вақт ху-
дро мусаллаҳ месозанд. Ба як қавле 
Саид Сафарович дар ҳама корҳои ба 
нақшагирифтааш вақт меёбанд.

Д.С.Шерматов, мудири  кафе-
драи физикаи тиббию биологӣ бо 
асосҳои технологияи иттилоотӣ, 
д.и. ф-м, профессор: соли 1984 ба 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
ба кор омадам ва аввалин касе, ки 
дар ҷои нав бо ӯ дӯстӣ пайдо кар-
дам, Саид Сафарович буданд.  Он 
кас ниҳоят дӯсти содиқ ва дар лаҳ-
заҳои мушкил маслиҳатчии беға-
разанд. Солҳои зиёде, ки профес-
сор С.С.Қурбонов ба ҳайси декани 
факултети фарматсевтӣ ва муовини 
ректор оид ба таълим фаъолият на-
мудаанд, борҳо бо масъалаҳои гу-
ногуни корӣ ба наздаш даромадаам 
ва ҳар дафъа ҳам аз утоқи кориаш 
қаноатманд мебаромадам. Саид 
Сафарович одате доранд, ки ҳеҷ 
вақт кори имрӯзаро ба фардо на-
мегузоранд ва ҳар масъаларо дар 
ҷояш дар доираи салоҳиятҳои худ 
ҳаллу фасл менамоянд.

Қ.Н.Носиров, сардори хада-
моти ректори донишгоҳ, н.и.т., дот-
сент: Солҳое, ки профессор С.С.Қур-
бонов вазифаи муовини ректор оид 
ба таълимро ба ӯҳда доштанд, бан-
да сардори  шуъбаи таълим будам. 
Ҳар як масъаларо бо маслиҳати он 
кас ҳаллу фасл менамудем. Устод 
ниҳоят одами  дурандешанд. Роҳи 
ҳалли ҳар масъалаи мушкилро хеле 
нозукона меёбанд.  Бо ҳар корафто-
да ба зудӣ забон ёфта, вазъи воқе-
ии ҳар мушкилотро мефаҳмонанд. 
Саид Сафарович барои беҳтарша-
вии раванди таълим таклифҳои суд-

манд пеш мегузоштанд, аз ҷумла бо 
ташаббуси он кас дар бахши таъли-
ми донишгоҳ зерсохтори назорати 
сифати таълим таъсис ёфта буд, ки 
он солҳои зиёд дар танзими раван-
ди таълим нақши босазо гузошт. 

Профессор Саид Сафарович 
Қурбонов бо мақсади пурзур наму-
дани робитаҳои илмию таълимии 
донишгоҳ бо муассисаҳои илмию 
таҳсилотии хориҷӣ борҳо ҳамчун 
роҳбари гурӯҳи кории донишгоҳ ба 
хориҷи кишвар сафарҳои хизматӣ 
намуда, ҷиҳати муаррифии дасто-
вардҳои донишгоҳ ва омӯзиши ме-
тоду усулҳои беҳтарини кории ҳам-
касбони хориҷӣ заҳматҳои зиёде 
кашидааст. Аз ҷумла, мавсуф дар 
ИМА, Чин, Руссия, Туркия, Словакия, 
Швейтсария, Қазоқистон, Туркмани-
стон, Ӯзбекистон дар ҳамоишҳои 
илмӣ ширкат варзида, ҷиҳати ба 
роҳ мондани ҳамкориҳои муштарак 
бо як қатор муассисаҳои бонуфу-
зи илмии давлатҳои номбурда аз 
номи роҳбарияти донишгоҳ гуфту-
шунидҳои судманд ва муваффақона 
анҷом додааст. Бо унвонҳои про-
фессори фахрии Донишгоҳи давла-
тии тиббии Қарағанда, профессори 
фахрии Донишгоҳи давлатии тиб-

бии Бухорои Ҷумҳурии Узбекистон, 
Ходими хизматнишондодаи илм ва 
техникаи Академияи иҷтимоии ФР 
шарафёб гаштани ин олими варзи-
да ва ташкилотчии моҳири соҳаи 
тандурустӣ шаҳодати эътирофи 
хизматҳои хоксоронаи ӯ аз тарафи 
ҳамксбони хориҷӣ мебошад. 

Ҳамчун олими сермаҳсул про-
фессор С.С.Қурбонов муаллифи беш 
аз 120 таълифоти илмӣ, 1 моногра-
фия, 1 китоби дарсӣ, 1 пешниҳоди 
навоварона буда, таҳти роҳбарии 
он кас 3 нафар олимони ҷавон ри-

солаҳои номзадии худро бомуваф-
фақият ҳимоя намудаанд, ки ҳар 
се ҳам баъдтар рисолаҳои докторӣ 
ҳимоя намуда, аллҳол ба ҳайси му-
дирони кафедраҳои гуногун фаъо-
лият менамоянд.  Ду нафар шогир-
ди дигари устод бошанд дар арафаи 
ҳимоя мебошанд. Хизматҳои хоксо-
ронаи С.С.Қурбонов аз тарафи Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо орде-
ни «Шараф», дараҷаи 2, унвонҳои 
Аълочии тандурустии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Аълочии маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иф-
тихорномаю мукофотҳои дигари 
соҳавӣ қадрдонӣ карда шудаанд. 

Устоди мушфиқ, олими закӣ, 
ташкилотчии моҳири соҳаи танду-
рустӣ, профессор Саид Сафарович 
Қурбонов ба синни мубораки 70-со-
лагӣ расида бошанд ҳам, ҳанӯз дар 
айни камолоти кору эҷод мебо-
шанд. Имрӯз ҳам он кас ҳамчун про-
фессори кафедраи анатомияи одам 
фаъолияти пурҷушу хурӯши илмию 
эҷодӣ ва омӯзгорӣ анҷом дода, 
дар тарбияи мутахассисони ҷавони 
соҳаи тиб саҳми босазо мегузоранд. 
Ҳамзамон давоми шаш соли охир 
мавсуф вазифаи ҷамъиятии Пре-
зиденти Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари 

Тоҷикистонро ба ӯҳдаи хеш дошта, 
барои  таъмини кумакҳои хайрхоҳо-
на ба аҳолии ниёзманди мамлакат 
талошу кӯшишҳои зиёд менамоянд. 

Аз номи кулли ҳамкасбон, шо-
гирдон ва ихлосмандонаш профес-
сор Саид Сафарович Қурбоновро бо 
ҷашни камолоти умр самимона та-
брику муборакбод гуфта, ба он кас 
саломатии бардавом, бахту иқболи 
баланд ва дастовардҳои бозҳам ба-
ландтари илмию эҷодиро таманно 
менамоем. 

Маҳмадназар Мазиёев

Д О Н И Ш Г О Ҳ 
Устодони мо

бошад, ки дар он ҷо хушиву осо-
иштагии инсон таъмин мегардад 
ва бунёди чунин макони осоишта 
аз ҷумлаи қонунҳои асоситарини 
ҳаёти ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад. 
Оила муҳитест, ки инсон дар он 
ҳурмату иззат нисбат ба пада-
ру модар, хоҳару бародар, бобою 
бибӣ ва, гузашта аз ин, рафтори 
бомурувватро дар муносибат ба 
дигарон меомӯзад. Агар сарва-
рони оила ин меъёрҳоро барои 
тамоми аъзоёни он таъмин карда 
натавонанд, дар акси ҳол, муҳити 
хонаводагӣ барои фарзандон ҳеҷ 
қимате надорад ва онҳо худро дар 
оила мисли меҳмон ва муҳити 
хонаводигии худро мисли меҳ-

монхона пиндошта, аз он ҷо дурӣ 
меҷӯянд.

Таҷрибаҳои пайваста бозгӯи 
онанд, ки дар оилаи солим ва ҳа-
маҷиҳата рушдёфта кулли аъзо-
ёни он тамоми амалҳои ба онҳо 
тааллуқдоштаро ба нақша ме-
гиранд ва кӯшиш ҳам мекунанд, 
ки аз рӯи нақшаи муайяни ба 
онҳо вогузоршуда кору фаъоли-
ят баранд. Онҳо ҳама он чизеро, 
ки мебинанду ҳис мекунанд, дар 
аъмоли ҳаррӯзаашон ифода мена-
моянд, душвориҳоро бо маслиҳа-
ту машварати тарафайн ҳал ме-
кунанд. Бинобар ин, барои рушди 
намояндагони ин гуна оилаҳо ҳеҷ 
монеае садди роҳ шуда наметаво-

над. Одатан, чунин оилаҳо солим 
ба ҳисоб рафта, шарти муҳими 
пешравии фарзандон ҳам шуда 
метавонанд.

Сарчашмаи муҳими дига-
ре, ки дар рушду бакамолрасии 
мусбии насли наврасу ҷавон таъ-
сири амиқ мегузорад, ин ба до-
нишу саводомӯзӣ диққати ҷиддӣ 
додани омӯзгорону ҳайати педа-
гогии муассисаҳои таълимӣ ба 
ҳисоб меравад. Зеро ба ҳар яки мо 
чун оина равшан аст, ки дар на-
тиҷаи ба даст овардани илму маъ-
рифати ҳамаҷониба комил бунёду 
пешрафти ҳар гуна ҷомеа вобаста 
аст. Аз ин андешаҳо хулосаи амиқ 
баровардан мумкин аст, ки илму 

дониш аз бузургтарин арзишҳо 
маҳсуб ёфта, бунёду пешрафти 
ҷомеаи ботамаддун низ маҳз аз 
рушди босуботи онҳост. Дар ин 
раванд таълим танҳо ҳамон вақт 
натиҷаи бобарор дода метаво-
над, ки дар муассисаҳои таълимӣ 
муҳити озоду раҳнамунсоз ва 
бенизоъ ба вуҷуд оварда шавад. 
Яъне, асоси таълиму тарбияро 
мурувват, ҳамдигарфаҳмӣ ва эъ-
тирофи мақсадҳои созандаи та-
рафайн ташкил диҳад ва мо ин-
сонҳоеро бояд ба воя расонем, ки 
дар шароити серташвиши дунёи 
кунунӣ ба ояндаи дур некбино-
на нигариста тавонанд ва ҷаҳоне 
обод кунанд, ки дар он сулҳу су-

бот, хайру некӣ ва ҳусни тафоҳум 
ҳукмфармо бошад. 

Бояд эътироф кард, ки хуш-
бахтии шахс ҳам маҳз дар на-
тиҷаи ба даст овардани фарҳангу 
саводи инкишофёфта ба даст ме-
ояд. Чунончи, яке аз саромадони 
барҷастаи илму адабиёти милла-
ти тоҷик, бунёдгузор ва сипаҳсо-
лори назму насри ибтидои асри 
ХХ – Садриддин Айнӣ менигорад: 
«Хушбахт он касест, ки дар хона-
дони ӯ каси беилму бетарбият 
набошад». 

Меҳрубон Мавлонов,
устоди кафедраи 

анатомияи патологӣ
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Саразм - маркази ташаккули тамаддуни тоҷикон

Саразм яке аз нахустин 
ёдгориҳои давраи ори-
ёӣ, намунаи беҳтарини 

тамаддун дар Суғд буда, соли 
1976 аз ҷониби бостоншино-
си тоҷик Абдуллоҷон Исоқов 
кашф гардид. Ҳоло он яке аз 
қадимтарин ёдгориҳои Осиёи 
Марказӣ ба ҳисоб рафта, дар 
соҳили чапи дарёи Зараф-
шон, дар сари шоҳроҳи Панҷа-
кент-Самарқанд, дар наздикии 
деҳаи Саразм, 15 км ғарбтари 
шаҳри Панҷакент ҷой гириф-
тааст. Шаҳраки Саразм дар 
мавзеи нисбатан баланд сох-
та шуда, ҳоло масофаи он аз 
ғарб ба шарқ ба 1500 метр ва 
бараш аз шимол ба ҷануб ба 
400 метр (дар самти ғарбӣ), то 
800 метр (дар самти шарқӣ) 
мерасад. Дарёи Зарафшон аз 
шимолтари Саразм ҷорӣ буда, 
сатҳи об аз шаҳраки Саразм 
20 метр паст аст.

Мувофиқи маълумоти 
Абдуллоҷон Исҳоқов дар аса-
раш “Саразм оғози тамаддуни 
тоҷикон” маълум мегардад, ки 
сокини деҳаи Авазалии Панҷа-
кент, маъюби Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ Ашӯралӣ Тайлонов 
бо духтараш Ҷамила ҳангоми 
боздид аз осорхонаи ба номи 
Рӯдакӣ дар Панҷакент ба нус-
хаи табари биринҷии аз деҳаи 
Ёрии ноҳия ёфтшуда дуру да-
роз нигоҳ карда, синну соли 
ин табарро пурсон мешавад 
ва изҳор мекунад, ки ҳангоми 
хонасозӣ ӯ низ чунин табар 
ёфтааст ва метавонад онро ба 
осорхона тӯҳфа намояд. Ҳан-
гоми боздид аз ин экспонат 
маълум гардид, ки майдони 
ёдгорие, ки аз он чунин экс-
понатҳо хеле зиёд аз ҷониби 
аҳолии маҳаллӣ ёфт шуданд, 
бо қадами ҳисобкардаи ном-
зади илмҳои таърих Усмонҷон 
Эшонқулов ва А. Тайлонов 
тахминан 100 гектарро ташкил 
менамояд.

Мушкил он буд, ки мена-
висад А. Исҳоқов болои ёдгорӣ 
аз асри 6 инҷониб деҳаҳои нав, 
биноҳои маъмурӣ, хонаҳои 
истиқоматӣ пайдо шуданд. 
Имрӯз бошад дар болои қаба-
ти маъдании ёдгорӣ деҳаҳои 
Раҷабалӣ, Авазалӣ, Ғурач ва 
Соҳибназар ҷойгиранд, ки дар 
натиҷа зиёда аз 40 гектари он 
осеб дидааст. Қисми дигари 
ёдгорӣ зери биноҳои мактабу 
фермаҳо ва киштзорҳои ҷамъ-
иятӣ мондаанд.

Ҳафриёти Саразм тира-
моҳи соли 1976 оғоз гардида, 
аввал ҳандақи ҳаҷмаш 2х4 

кшудаеро дарёфт намуд, ки 
дар он донаҳои ҷав часпида 
буданд. Бо асбоби ҷарроҳии 
пинсет ҳар як донаи онро аз 
лой ҷудо намуданд. Дар на-
тиҷа 221 донаи ҷав аз лой 
ҷудо карда шуд. Баъдтар дар 
рафти ҳафриёт ба лой часпи-
дани пояи гандум низ пайдо 
шуд. Аз ин маълум мегардад, 
ки ғармичҳои аз Саразм ёфт-
шуда аввалин осиёбҳо буда, 
саразмиён яке аз аввалин 
офарандагони орду пазанда-
гони нон дар сарзамини Мова-
роуннаҳр ба шумор мераванд.

Ҳангоми ҳафриёт дар би-
нои 7-и ин ёдгорӣ бостонши-
носи фаронсавӣ Ронал Без-
енвал 8 хамбачаи дарозшакли 
дар як қатор ҷойгиршударо 

кушод, ки тахмини бостонши-
носонро дар бораи мавҷуд бу-
дани ғалладонагиҳои гуногун 
дар Саразм асоснок намуд. 
Ин кашфиёт собит намуд, ки 
саразмиён дар рӯзгори худ 8 
намуди ғалладонагиро исти-
фода бурда, бо болоравии ки-
шоварзӣ солҳои дароз дар як 
маскан зиндагӣ карда,фарҳан-
ги худро такмил дода, шаҳру 
деҳот бино намоянд ва ҳунар-
мандиро рушд диҳанд. 

Бостоншиносон дар на-
тиҷаи ҳафриёти Саразм чор 
тарзи биносозиро муайян на-
муданд. Инҳо хонаҳои алоҳи-
даи истиқоматӣ, анборҳои 
махсуси ғалланигоҳдорӣ, ибо-
датхонаҳо ва қасрҳо мебо-
шанд. 

Мувофиқи маълумотҳое, 
ки дар ду гектар ҳафриётши-
носон ҳафриёт гузарониданд, 
маълум мегардад, ки саразми-
ён чор давраи зистро аз сар 
гузаронидаанд ва он зиёда аз 
ҳазор сол тӯл кашидааст. Ҳар 
як давраи зист аз 150 то 300 
сол, дар баъзе ҷойҳо то 400 
сол давом кардааст. Ин дав-
раҳо аз рӯйи қабатҳои архе-
ологӣ исбот намуд, ки ҳар як 
давра бо тарзи иморатсозӣ, 
кулолгарӣ ва намудҳои алоҳи-
даи ҳунармандӣ аз якдигар 
фарқкунандаанд. Дар давраи 
аввал истиқоматгоҳҳои мар-
дум аз биноҳои номустаҳками 
похсагин иборат буданд, дар 
давраҳои дуюм ва сеюм бо-
шад, аз хиштҳои бузургҳаҷм 
бо деворҳои паҳну баланд со-
хта шудаанд.

Дар истеҳсоли неъ-

матҳои моддӣ, ашёи рӯзгор 
ва фарҳанги зист саразмиҳо 
дар замони ибтидои рушди 
зарфҳои сафолӣ ва олотсозӣ 
қарор дошта, аввалин маъ-
данҳое, ки сокинони Саразм 
дар ҳаёти фарҳангии худ исти-
фода намуданд, мис ва тилло 
будааст. Онҳо аз ибтидои ҳа-
зорсолаи III-юми пеш аз мелод 
аз қаъри кӯҳҳо роҳи кандани 
сангҳои гуногуни қиматбаҳо 
ва маъдандорро ба хубӣ аз-
худ карда, дар замони мису 
биринҷӣ зиёда аз 15 намуди 
ашёи истеҳсолию хоҷагиро со-
хта метавонистанд.

Ҳамчунин дар ҳафриёти 
Саразм зиёда аз 500 дона сари 
урчуқҳои ресандагӣ, даҳҳо ди-
рафшу сӯзанҳо ва дигар олоти 

бофадагию дӯзандагӣ дарёфт 
шуданд.

Умуман,  ниёгони мо дар 
осори тамаддуни Саразм аз 
худ касбу ҳунарҳои гуногунро 
мерос гузоштаанд, ки дар тӯли 
ҳазорсолаҳо такмил ёфта, то 
имрӯз аз он оҳангарӣ, чар-
мгарӣ, заргарӣ, бофандагӣ, 
наққошӣ ва ҳ.к. боқӣ мондааст.

Бо мақсади нигоҳ доштан 
ва рушди анъанаҳои ҳунарҳои 
ниёгонамон ва дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ 
гардидани осори тамаддуни 
тоҷикон дар паёми худ ба Маҷ-
лиси Олӣ декабри соли 2018 
бо пешниҳод ва ташаббуси 
бевоситаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои мил-
лат, Президенти кишварамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
солҳои 2019-2021 солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон гардид. 

Ҳоло дар замоне, ки ҳар 
як халқу миллат дар ҷустуҷӯи 
сароғози таърихи худ қарор 
доранд, дар доираи худшино-
сии миллӣ мо тоҷиконро зарур 
аст, ки осори моддӣ ва маъна-
вии худро дарёфт намуда, дар 
талош ва омӯзиши таърихи 
гузаштаи худ бошем. Ҳамчу-
нин ёдгории Саразм, ки таъри-
хи беш аз 5500 солро дорад, 
инъикосгари тамаддуни кишо-
варзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсо-
зии тоҷикон дар арсаи ҷаҳони 
эътироф гардидааст.

Р.С.Қиматзода, 
М.З.Фозилова, 

 дотсентони Маркази 
 омодагии қаблӣ

метр канда шуд. Давраҳои 
таърихӣ ва ғафсии қабатҳои 
маъданӣ муайян гардид. Рав-
шание дар қаъри таърих пай-
до шуд. Аён буд, ки Саразм ба 
замони энеолит ва биринҷӣ 
мансуб буда, таърихи 5000-
5500 сола дорад. Дар ибтидо 
ин маълумот фарзияеро ме-
монд. Барои далелҳои дақиқ 
дар якчанд ҷойҳои ёдгорӣ хан-
дақҳо кофта, ҳафриётҳои бо-
стонӣ гузаронидан лозим буд.

Дар муддати 20 сол аз 
ҷониби кормандони маркази 
бостоншиносии Панҷакент 
дар шаҳраки Саразм 12 шуфр 
ва 11 ҳафриётгоҳ таҳқиқ кар-
да шуд. Соли 1991 бо забони 
русӣ бо номи “Саразм” китоби 
алоҳида чоп гардид.

Дар давоми солҳои 1977-
1980 бостоншиносони шинох-
таи шуравӣ А.М. Белинитский, 
В.М. Массон, Б.А. Литвинский, 
Р.М. Мунчаев, А.А. Аскаров, 
Н.Н. Неъматов, бостонши-
носони хориҷӣ Филипп Колл 
(1979, ИМА), Анри Пол Фрак-
форт, Бертил Леоне (1979, Фа-
ронса), К.К. Ламберг-Карлов-
ский (1983, ИМА) ва дигарон 
дохили димна, толорҳо, имо-
ратҳо, маъбадҳои Саразм қа-
дам зада, бо асрори ин шаҳра-
ки қадима шинос шуданд. Дар 
натиҷа ин ёдгорӣ фарогири 
омӯзиши сарчашмаи тамадду-
ни тоҷикон гардида, аҳамияти 
ҷаҳонӣ пайдо кард.

Пас аз он, ки соли 1984 
бостоншиносони Фаронса 
Анри Пол Франкфорт ва Ро-
ланд Безенвал дар ин ҷо ҳаф-
риёт карданд ва соли 1985 
бостоншиносони Донишгоҳи 
Ҳарварди Массачусетси Амри-
ко К.К. Ламберг Карловский 
ва Филипп Колл дар шаҳраки 
Саразм ду шурфи санҷишӣ 
гузарониданд, ба хулосаи он, 
ки тамаддуни Саразм таъри-
хи 5000-5500 солро дорад, 
ҳамфикр шуданд ва дар мақо-
лаи якҷоя чопнамудаи онҳо 

“Саразм – хазинаи тиллоии таърихи халқи тоҷик мебошад”
      Эмомалӣ Раҳмон

чунин сатрҳо дарҷ шудаанд: 
“Саразм на танҳо яке аз мар-
казҳои қадимтарини тамадду-
ни кишоварзӣ, чорводорӣ ва 
ҳунармандии Мовароуннаҳри 
Осиёи Марказӣ, балки тамоми 
Шарқи Наздик- Эрон, Балуҷи-
стон, Афғонистону Ҳиндустон 
низ ба шумор меравад”.

Дар ҳафриётҳои солҳои 
1976-1996 аз 100 гектар май-
дони шаҳраки Саразм ҳамагӣ 
як гектари  он кушода шуда 
буду халос ва имрӯз аз ду гек-
тари ҳафриётшуда зиёда аз 
150 хонаҳои истиқоматӣ, 4 му-
бади оташ, як анбори ғаллани-
гоҳдории ҷамъиятӣ, як бӯстон-
саро бароварда шуд. Сокинони 
Саразм дар ҳавлиҳои кушод, 
кӯчаву тангкӯчаҳои пиёдагард 
ва кӯчаҳои аробагард рафтуо 
дошта, дорои фарҳанги ба-
ланди шаҳрсозӣ будаанд. Аз 
он лавозимоти рӯзгор, орои-
шоти тиллоӣ, нуқрагин, мисӣ, 
биринҷӣ, сангҳои гуногун, 
устухонҳои ҳайвоноту пар-
рандаҳо, зарфҳои сафолини 
мунаққашу деворнигораҳо, ки 
аз санъати баланди ҳунарман-
дии гузаштагонамон шаҳодат 
медиҳанд, ёфт шуданд. 

Асосан рушди ҷомеаи 
инсонӣ ба давраи энеолит 
рост меояд. Ҳамчун давраи 
ташаккули тамаддун бостон-
шиносон одамони замони эне-
олитро одамони бофарҳангу 
ботамаддун ном мебаранд, 
зеро онҳо дар дохили хона 
истиқомат намуда, дорои ма-
данияти баланди чорводорӣ, 
кишоварзӣ ва ҳунармандӣ до-
ниста шудаанд. Аз ин ҷиҳат 
Саразмро ватани аввалин 
муҳандисони сарзамини Мо-
вароуннаҳр номидан мумкин 
аст. Биноҳои истиқоматӣ ва 
ҷамъиятии шаҳраки Саразм 
аввалин осори санъати меъ-
мории Мовароуннаҳр буда, ин 
ҷо ватани похсачиёну хиштре-
зон, биносозону дуредгарони 
аввалин ба ҳисоб меравад. 
Мувофиқи маълумотҳои ҳаф-
риётҳои Саразм бинокорон 
хонаҳои истиқоматии шахсӣ 
ва ҷамъиятиро бо похсаҳо ва 
хишти хоми калонҳаҷм месо-
хтаанд ва барои мустахкам 
шудани хиштҳо, ба лой коҳи 
маҳини ҷаву гандумиро меан-
дохтаанд. 

Соли 1978 У. Эшонҷонов 
ҳангоми аз хоку партовҳо тоза 
кардани чоҳи хамба лойи хуш-
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Зиракии сиёсии ҷавонон - кафолати оромии ҷомеа

БАЪЗЕ ҚОИДАҲОИ АМНИЯТИ ИНТЕРНЕТ БАРОИ НАВРАСОН 

Аз назари геополитикӣ 
Тоҷикистон кишварест, ки дар 
қалби Осиёи Марказӣ ҷойгир 
шудааст ва дар марзи азимта-
рин тамаддунҳои дунё қарор 
дорад, ки бо Афғонистон, Хи-
той, Қирғизистон ва Узбекистон 
ҳамсарҳад аст. Мутафаккири 
бузург Эрнест Хемингуэй гуфта 
буд, ки: «Агар дар оянда ҷан-
ге рух диҳад, он ҷанги байни 
тамаддунҳо хоҳад буд ва ша-
дидтарин ихтилофу ҷангҳо дар 
сарҳади байни тамаддунҳо 
ба вуҷуд хоҳад омад”. Сарза-
мини тоҷикон, ки қадимитар 
аз худи таърих ва нахустин 
гаҳвораи тамаддуни башарист, 
дорои мардумоне хайрхоҳу 
фарҳангдӯст ва соҳиби дину 
ойини солим аст, бо ин балои 
осмонӣ ва падидаи шайтонӣ 
ҳаррўза дар муборизаи итти-
лооти қарор дорад. Табиист, 
ки ҳар кадом аз давлатҳои 
абарқудрат саъй хоҳад кард, то 
манфиатҳои сиёсӣ ва арзишҳои 
идеологии худро дар давлати 
навбунёди мо пиёда намояд. 
Ҳол он, ки аз ҷониби давлату 
Ҳукумати Тоҷикистон ва Пре-
зиденти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон роҳи ягонаи 
татбиқи идеяҳои низоми дав-
латдорӣ, яъне бунёди давлати 
демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ду-
нявӣ интихоб гардидааст. Айни 
ҳол, мутобиқи нишондодҳои 
оморӣ ҷавонони синнашон 
то 30-сола наздики 70 фисади 
аҳолии ҷамъияти Тоҷикистон-
ро ташкил медиҳанд. Пас, вақ-
те мегӯем «ҷомеа», мо асосан 

ҷавононро дар назар дорем ва 
вақте мегӯем «мушкилоти ҷа-
вонон», қабл аз ҳама мушкило-
ти тамоми ҷомеаи Тоҷикистон 
мадди назар аст. Яке аз муш-
килоти умдаи имрӯза тамоюл 
ва гароиши ҷавонон ва ҳамин 
гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷо-
ист. Хушбахтона хиради азалии 
мардум, сиёсати сулҳҷӯёна ва 
инсонпарваронаи Роҳбари му-
аззами мардуми тоҷик, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки манфиати миллат 
ва ватанро аз ҳама боло дони-
ста, хатари заволи давлатдории 
тоҷиконро эҳсос намуданд, им-
кон дод, то дар муддати нисба-
тан кӯтоҳ дар кишвари мо сулҳу 
оромӣ аз нав пойдор гардида 
мо 28- умин солгади Истиқло-

лияти давлатиро дар фазои 
сулҳу ороми ҷашн гирифтем. 
Аз ҷониби мақомоти дахлдори 
давлатӣ вобаста ба пешгирии 
чунин амалҳои зишту нанговар 
тадбирҳои мушаххас амалӣ ме-
гарданд. Вале як сохтор ё мақо-
ми давлатӣ наметавонад ба 
танҳоӣ кулли ҷомеаро тағйир 
диҳад. Барои он, ки мардуми 
мо, хусусан, ҷавонон маъри-
фати созанда дошта бошанд 
ва на маърифати сӯзанда, бояд 
ҳар як идораву муассиса, ҳар 
як фарди дилогоҳу ватандӯст, 
ҳар кадоми мо даст дар дасти 
ҳам ниҳем ва дар ҳамбаста-
гӣ онҳоро аз ҷодаи гумроҳӣ 
то шоҳроҳи мунаввари ваҳдат 
ҳамроҳӣ намоем. Амалиётҳои 
террористӣ ва шомил шудан 

Ҳангоме ки фарзанда-
тон вақти худро дар ком-
пютер мегузаронад, шумо 
медонед, ки ӯ чӣ кор меку-
над ё бо касе гап мезанад? 
Тадқиқоти Маркази миллии 
кӯдакони гумшуда ва исти-
фодашуда дар Амрико муай-
ян кард, ки гарчанде аксари 
волидон гузориш доданд, ки 
онҳо бо фарзандони худ дар 
бораи истифодаи бехатарии 
Интернет ва қоидаҳои исти-
фодаи компютер сӯҳбат кар-
даанд, камтар аз нисфи онҳо 
мунтазам фаъолияти фар-
зандони худро дар Интернет 
тафтиш мекунанд. Илова бар 
ин, аз нисф зиёди кӯдакони 
пурсидашуда гуфтанд, ки ба-
рои истифодаи Интернет ба 
иҷозати волидайн ниёз на-
доранд ва дар соатҳои сарф-
шуда дар Интернет ҳеҷ гуна 
маҳдудияте надоранд.

 Бисёре аз волидон хато 
мекунанд, ки фарзанди ӯ 

ба гурўҳҳои эктремистӣ бои-
си қурбониҳои зиёди инсонӣ 
мегарданд, ба оммаи васеи 
одамон фишори сахти рўҳӣ 
меоранд, арзишҳои моддиву 
маънавиро нобуд месозанд, 
дар байни давлатҳо тухми ни-
фоқ мепошанд, байни гурўҳҳои 
иҷтимоиву миллӣ нобоварӣ ва 
адоватеро ба вуҷуд меоранд, 
ки баъзан дар муддати ҳаёти як 
насл онҳоро бартараф кардан 
аз имкон берун мегардад.

Имрўз, ки мо дар фазои 
давлати соҳибистиқлол, де-
мократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 
ва ягона фаъолияти корӣ, хиз-
матӣ, илмӣ, эҷодӣ, омўзгорӣ ва 
дигар фаъолиятҳои мухталифи 
ҷомеаро ба роҳ монда исто-
даем, бояд зиракии сиёсӣ ва 

ҳисиёти миллӣ дошта бошем, 
манфиати давлатро аз манфи-
ати шахсӣ боло гузошта, ҳаме-
ша дар ободии кишвари азиза-
мон саҳмгузор бошем. Вобаста 
ба равандҳои ҷаҳонишавӣ ва 
шиддат гирифтани мубори-
заҳои иттилоотӣ, ҳамчунин 
воридшавии мафкураи бегона 
ба зеҳни ҷомеа институтҳои 
илмиву таҳқиқотии Академияи 
илмҳо, академияҳои соҳавӣ, 
Маркази таҳқиқоти стратегӣ, 
дигар марказҳои илмӣ ва кафе-
драҳои ҷомеашиносии муасси-
саҳои таҳсилоти олии касбиро 
зарур аст, ки ба таҳқиқу та-
блиғи масъалаҳои худшиноси-
ву худогоҳӣ, ҳифзи арзишҳои 
миллии таърихиву фарҳангӣ, 
тавсеаи ҷаҳонбинии демокра-
тиву дунявӣ, пойдории ваҳдат 
ва суботи ҷомеа таваҷҷуҳи 
бештар зоҳир намоянд. Ҳар 
фарди тоҷикистонӣ вазифадор 
аст, ки пеш аз ҳама, худаш на-
мунаи ибрат бошад, нангу но-
муси ватандорӣ дошта бошад, 
мардуми кишвар ва ҷавононро 
ба ободу пешрафта гардонида-
ни сарзамини аҷдодӣ ҳидоят 
намуда, пеши роҳи бегонапа-
растӣ ва хиёнатро ба манфи-
атҳои миллат ва давлат гирад, 
воло будани манфиатҳои мил-
лӣ ва давлатиро пайваста эҳсос 
карда, ҳамеша ҳушёру зирак 
ва ватандӯсту меҳанпарвар бо-
шад!

С.А.Таибов,
сардори шуъбаи иттилоот 

ва робита бо ҷомеа

Инро бояд донед!

ҳангоми исти-
фодаи Интер-
нет бехатар 
аст, зеро онҳо 
компютерро 
ҳамчун воси-
таи таълимӣ, 
бехатар меҳи-
собанд. Онҳо 
фикр меку-
нанд, ки азба-
ски фарзан-
донашон дар 

хонаҳояшон ҳастанд,  онҳо 
муҳофизат карда мешаванд. 
Аммо ин на ҳамеша дуруст 
аст. Зеро дар ҳама соҳаҳои 
ҳаёти фарзанди шумо, шумо 
бояд ширкат варзед ва фаъ-
олияти интернетии онҳоро 
зери назорат гиред (ба тав-
ри интихоб, шумо метавонед 
насб кардани нармафзори 
амнияти интернетиро бо ис-
тифодаи назорати волидайн 
аз ҷониби ширкатҳо инти-
хоб кунед) ва низоми амни-
ятии фарзандатонро пурзур 
кунед.

Наврасон бояд:
1. Ҳеҷ гоҳ дар Интернет 

маълумоти шахсиро нишон 
надиҳанд, масалан: суроға, 
рақами телефон, ном, мако-
ни ҷойгиршавӣ, номи падару 
модар. Вебсайтҳо ва дигар 
хидматҳои онлайн метаво-
нанд аз наврасон дархост ку-
нанд, то онҳо дар озмунҳо 

иштирок кунанд, ё тӯҳфаҳои 
ройгон гиранд. Баъзе веб-
сайтҳо дар ҳолате иҷозати 
дастрас шуданро медиҳанд, 
ки агар корбар маълумо-
ти шахсиро ба онҳо диҳад. 
Аммо вақте ки иттилооти 
шахсӣ дода мешавад, муҳим 
аст, ки фарзандони шумо 
бифаҳманд, ки махфияти 
онҳо метавонад осеб бинанд. 
Номҳои онҳоро метавонанд 
аз пойгоҳҳо фурӯшанд ва ё 
метавонад барои зарар расо-
нидани онҳо истифода ша-
ванд.

2. Ҳангоми таҳияи веб-
сайт эҳтиёт шаванд. Ҳоло 
бисёре аз наврасон вебсай-
тҳои шахсии худро доранд. 
Наврасон бояд донанд, ки 
онҳо ҳеҷ гоҳ суроғаи хона, 
рақами телефон ё аксҳои 
шахсии худро дар сайт тарк 
намекунанд. Агар наврасон 
мехоҳанд аз меҳмонони сай-
ти онҳо, ки бо онҳо тамос ги-
рифтан мехоҳанд, маълумот 
гиранд, онҳо метавонанд су-
роғаҳои почтаи электронӣ 
фиристанд. Бо вуҷуди ин, 
наврасон бояд донанд, ки 
онҳо метавонанд ба суроғаи 
почтаи электронии худ мак-
тубҳои дархостнашударо 
гиранд. Ҳангоми кушодани 
ҳама гуна почтаи электронӣ 
аз суроғаҳои номаълум онҳо 
бояд хеле бодиққат бошанд. 

Агар наврасон паёмҳои таҳ-
дидомез ё шаҳвонӣ гиранд, 
онҳо бояд фавран ба волидо-
ни худ хабар диҳанд.

3.  Ҳангоми дучор шу-
дан бо чизе дар Интернет, 
онҳо падару модарони худро 
ҳатман хабардор кунанд.

4. Ҳеҷ гоҳ, дар ҳеҷ су-
рат, розӣ нашаванд, ки рӯ ба 
рӯ бо шиносоии виртуалӣ, ки 
бидуни иҷозати волидайн бо 
касе дар Интернет мукотиба 
мекунанд, мулоқот кунанд. 
Агар ин мулоқот 
баргузор шавад, 
он бояд дар ҷои 
ҷамъиятӣ бошад 
ва волидон бояд 
ҳамеша наврасонро 
ҳамроҳӣ кунанд.

5.  Аз утоқҳои 
сӯҳбате, ки ибодати 
ҷинсӣ ва мазҳабиро 
баррасӣ мекунанд, 
дурӣ ҷӯянд. Гарчан-
де ки ин саволҳо 
дар аввал ҷолиб ба назар ме-
расанд, аммо онҳо ба навра-
сон хатарҳоро ба бор меова-
ранд. Ба ягон нафаре, ки дар 
сӯҳбат бо онҳо вомехӯранд 
ва ба муқобили оилаашон, 
дӯстон, муаллимон ва дина-
шон саъй мекунанд, эътимод 
накунанд. 

6. Барои пешгирӣ кар-
дани таҳқир номи чатро он-
лайн (вобаста ба ҷинсият) 

интихоб кунанд.
7. Ҳеҷ гоҳ ба паёмҳо 

ё эълонҳое, ки аз ҷиҳати 
шаҳватпарастона таҳдид 
мекунанд, посух надиҳанд 
ва ё дар ҳама ҳолат худро но-
роҳат ҳис накунанд.

8. Ҳеҷ гоҳ маводи шах-
сиро ба дӯстони онлайн, ба 
монанди суроға, рақами те-
лефон ё аксҳо бидуни огаҳо-
нии аввалаи волидайн нафи-
ристанд.

9. Ҳамеша ба наврасон 

хотиррасон кунед, ки бо ода-
моне, ки онҳо дар  Интернет 
иртибот доранд, шояд касо-
не набошанд, ки ба назар ме-
расанд.

Д.Қ.Саторов,
С.С.Ибронов,

устодони кафедраи 
физики тиббӣ ва 

биологӣ бо асосҳои 
технологияи иттилоотӣ
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«Рӯзи иттилоот» оид ба  «Офталмология»

Т А Ъ З И Я
Рӯзҳои 24-25-уми ян-

вари с.2020 дар Китоб-
хонаи илмии донишгоҳ 
воқеъ дар ш.Шифобахш 
«Рӯзи иттилоот» оид ба 

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Семинари 
омӯзишӣ

ЭЪЛОНҲО

Корти донишҷӯии гумшудае, ки онро деканати 
факултети тиббӣ соли 2019 таҳти № 015377/2019 
ба Ибрагимов Исмоилҷон Холмуминович додааст, аз 
эътибор соқит дониста шавад. 

Раёсат ва   Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони 
донишгоҳ ба сардори шуъбаи барномасозӣ ва молияи 
донишгоҳ Ахмедов Давлатхуҷа Мирзоевич нисбати 
даргузашти АПААШ  ҳамдардӣ изҳор намуда, ба 
аҳли оилаи марҳум аз даргоҳи ИЛОҲӢ сабри ҷамил 
хоҳонанд. 

Кормандони кафедраи эндокринология, мудири 
кафедра Ниёзова Н.Ф. ва дотсенти кафедра Иноятова 
Н.А.  дар семинари омӯзишӣ, ки ба мавзӯи “Ҳолатҳои 
таъҷилӣ дар ҷараёни табобати бемории диабети қанд” 
бахшида шудааст, дар Муассисаҳои давлатии “Марка-
зи шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ” ва “Маркази тиббии 
шаҳрии №1 ба номи Ахмедов Карим”- и шаҳри  Душан-
бе иштирок ва баромад намуданд.  Маќсад аз баргу-
зории  семинари омӯзишӣ  баланд бардоштани савияи 
дониш ва малакаҳои кории табибони эндокринолог ва 
реаниматологҳои шаҳру ноҳияҳои тобеи чумҳурӣ ва 
шаҳри Душанбе мебошад. 

Н.Ф.Ниёзова,
мудири кафедраи эндокринология, н.и.т., дотсент

Бахши мудофиаи шаҳрвандӣ ва ҳолатҳои фавқу-
лодаи Донишгоҳ ба иттилооти деканҳо, мудирони ка-
федраҳо ва роҳбарони ҳамаи зерсохторҳои донишгоҳ 
мерасонад, ки аз моҳи феврали соли ҷорӣ рӯзҳои чор-
шанбе дар кафедраи тиббии ҳарбӣ дар ҳуҷраи № 25 
дарсҳои омӯзиши МГ ва ҳолатҳои фавқулода оғоз ме-
гардад. Бинобар ин аз Шумо хоҳиш карда мешавад, ки 
шахсони мутассадии сохтори худро таъйин намуда ба-
рои омӯзиши мудофиаи шаҳрвандӣ ва ҳолатҳои фавқу-
лода рӯзҳои чоршанбеи ҳафтаи аввал ва сеюми ҳар 
моҳ соати 14:00 сафарбар намоед. 

Ситоди МГ ва нерӯҳои таъйиноти 
махсуси донишгоҳ 

Ҳамкасбони мӯҳтарам!
Раёсати МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷи-

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

Бояд гуфт, ки дар за-
мони соҳибистиқлолӣ маҳз 
бо ташаббуси Президенти 
кишвар ва таълифи асарҳои 
ҳуввияти миллидошта расму 
оинҳои қадимаи аҷдодо-
намон, ки барои рушду та-
комули тамаддуни башарӣ 
хидмат намуданд, аз нав эҳё 
гардиданд. Дар ин мисол 
метавон се ҷашни миллии 
тоҷикон –Наврӯз, Меҳргон 
ва Сада-ро ном бурд. Ин 
ҷашнвораҳоро, ки рӯз ва 
фаслҳои махсуси худро до-
ранд, аҳолии кишвар бо са-
мимият истиқбол ва таҷлил 
менамоянд. Дар такя ба гуф-
таҳои боло қайд кардан ба 
маврид аст, ки санаи 25-уми 
январи соли ҷорӣ дар «Боғи 
зимистона»-и МТ шаҳраки 
«Шифобахш» ба муносибати 
таҷлили ҷашни Сада чораби-
нии илмӣ, фарҳангӣ ва маъ-
рифатии бошукуҳе баргузор 
гардид. Дар чорабинӣ муо-
вини ректор оид ба корҳои 
таълим, д.и.т., профессор 
Ибодзода Саидмуқим Тил-
лохӯҷа, муовини ректор оид 
ба тарбия, н.и.т, дотсент Қур-
бонбекова Парвина Қамчи-
бековна, мудирон ва усто-
дони кафедраҳои таълимӣ, 
инчунин донишҷӯён ишти-
рок намуданд. Чорабинӣ бо 
сухани ифтитоҳии муовини 
ректор оид ба корҳои таъ-
лим Ибодзода С.Т. оғоз гар-

дид. Саидмуқим Тиллохӯҷа 
сараввал табрикоти ректори 
донишгоҳ, д.и.т. профессор 
Гулзода Маҳмадшоҳ Курбо-
налиро ба аҳли ҷамъома-
да расонида, сипас, оид ба 
мақеи ҷашнҳои миллӣ дар 
замони истиқлолият ва таъ-
рихи пайдоиши онҳо мухта-
сар маълумот доданд. Мав-
суф иброз доштанд, ки маҳз 
бо шарофати истиқлолияти 
кишвар ва пойдории ваҳдати 
миллист, ки имрӯзҳо халқи 
тоҷик боз аз нав муаррифии 
ҷаҳониён гашта истодааст. 
Ва бояд ба қадру манзалати 
ин падидаҳои хуш, бахусус 
сиёсати хирадмандонаи сар-
вари давлатамон расид. Дар 
интиҳои сухан, Ибодзода 
С.Т. бори дигар ҳамаи ҷамъ-
омадагонро ба ҷашни Сада 
муборакбод гуфта, ба ҳама 
комёбию тансиҳатӣ таманно 
намуд. Сипас бо даъвати ро-
вии чорабинӣ омӯзгори ка-
федраи биологияи тиббӣ бо 

асосҳои генетика Бурҳонова 
Зебо Умроновна дар мавзӯи 
«Ҷашни Сада аз назари илми 
биология», омӯзгори кафе-
драи фанҳои ҷомеашиносӣ 
н.и.таърих, дотсент Абдураҳ-
монов Зеваршо Вафоназа-
рович-дар мавзӯи «Сада-и-
фодакунандаи таърих ва 
тамаддуни мардуми ориёи-
табор», омӯзгори кафедраи 
фанҳои ҷомеашиносӣ Са-
фарова Матлуба Ҷунайдов-
на-дар мавзӯи «Ҷанбаҳои 
фарҳангӣ-ахлоқии ҷашни 
Сада», донишҷӯи курси 
2-юми факултети стоматоло-
гӣ Наҷмуддинов Саттор дар 
мавзӯи «Сада садро кушояд 
сӯи Наврӯз» маърӯзаҳо на-
муданд. Дар интиҳо, даста-
гули суруду мусиқии аъзои 
дастаи «Шифо» ба чорабинӣ 
фазои фарҳангию идона бах-
шида, табъи ҳозиринро беш-
тар болида сохт. 

Шуъбаи фарҳанг

Оташи ҷашни Сада 
оташи меҳри ватан аст

«Офталмология» ташкил 
карда шуд. Ба хотири ба-
ланд бардоштани сатҳи 
маънавиёт ва хондани 
адабиёт, ба омӯзгорони 

кафедра намоиши васеи 
адабиёти тиббии тоза-
нашр ва дар радифи он 
адабиётҳои солҳои пе-
шин, инчунин адабиёти 
бадеӣ бо тедоди зиёда 
аз 250 номгӯй, пешниҳод 
карда шуд. Инчунин 
ба устодони кафедра 
аз рӯи барномаи курси 
«Фарҳанги иттилоотӣ» 
кор дар саҳифаи сомо-
наи китобхона, роҳҳои 
ҷустуҷуи адабиёт дар 
пойгоҳҳои маълумотӣ 
омӯзонида шуд. 

Китобхонаи илмӣ


