
     

Моҳномаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, июни соли 2021, №6 (86)

  

Тоҷикон миллати ориёитабори Осиёи Мар-
казӣ буда, аз қадимулайём бо дастовардҳои бе-
назири худ дар соҳаҳои гуногуни илм шуҳрат
ёфтанд. Номи донишмандони бузурги тоҷик
Сино, Берунӣ, ал-Хоразмӣ, Розӣ, Рӯдакӣ, Румӣ,
Саноӣ, Аттор имрӯзҳо низ дар китоби хазинаи
маърифатии умумиҷаҳонӣ бо ҳарфҳои заррин
сабт гардиданд. Имрӯзҳо бошад, Тоҷикистони
соҳибистиқлол ва фарзандони баору номуси он
парчамбардори илми ниёгони худ мебошанд.

Дар даврони истиқлолият илми тоҷик таҳти
роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дасто-
вардҳои бузурге ноил гардида истодааст. Ми-
соли равшани ин қабул намудани як қатор
қонунҳо ва консепсияҳо оид ба рушди илм ва
инноватсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебо-
шад. Чунонки Пешвои мил-
лат дар Паёми худ ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба рушди
ояндаи илми муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва нақши ҷавонон дар он ибрози назар менамо-
янд: “....Зарур мешуморам, ки ба хотири боз ҳам
бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва
табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, оли-
мону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳама-
сола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони “Илм –
фурӯғи маърифат” гузаронида шавад.

Озмунҳои қаблӣ, аз ҷумла “Тоҷикистон – Ва-
тани азизи ман” ва “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб
аст” як нуктаи бисёр муҳимро собит намуданд:
дар байни наврасону ҷавонони мо истеъдодҳои
нодир ба воя расида истодаанд, ки мо бояд
онҳоро ҳамаҷониба дастгириву ҳавасманд гар-
донем.

Умедворам, ки дар озмуни навбатӣ истеъ-
додҳои наврасу ҷавон донишу маҳорати хешро
санҷида, дар оянда барои пешрафти илмҳои
риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд ме-
гузоранд.

Бино бар ин, зарур аст, ки ташкил ва баргу-
зории ин чорабинӣ дар сатҳи бисёр баланд ба
роҳ монда, маблағи барои ҷоизаҳо пешбинигар-
дида зиёд карда шавад.

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мамлакат, Вазорати
маориф ва илм, Маркази миллии тестӣ, ҳамаи

сохтору мақомоти давлатӣ, аз ҷумла роҳбарони
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш дода ме-
шавад, ки ғолибони озмунҳоро аз рӯйи инти-
хоби худашон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ
бидуни имтиҳон қабул карда, барои ҳавасманд-
гардонии моддиву маънавии омӯзгорон ва па-
дарону модарони онҳо тадбирҳои иловагӣ
андешанд.

Ҳадафи Роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо
баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатно-
кии мардум ва дар навбати аввал, наврасону
ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву
ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ ва
омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии
тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии
илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ
дар кишвар мебошад” (Паёми Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии

сиёсати дохилӣ  ва хориҷии
ҷумҳурӣ ш.Душанбе, 26
январи соли 2021 саҳ: 24-

25).
Дар мулоқот бо намояндагони чавонони

кишвар Пешвои муаззами миллат бори дигар
таъкид карданд, ки “Шумо, ҷавонони азиз, бояд
ҳамеша дар ҷустуҷӯйи илму донишҳои муосир
бошед, касбу ҳунарҳои замонавиро аз худ
кунед, ба Ватан, миллат ва давлати соҳибис-
тиқлоли хеш содиқ бошед, сарзамини аҷдодиро
самимона дӯст доред, сулҳу оромӣ, суботи
сиёсӣ ва ваҳдати миллиро ҳимоя кунед, нангу
номус ва ҳисси баланди миллии худро ҳифз на-
моед, эҳтироми падару модар ва пирону калон-
солонро ба ҷо оваред”.

Ин раҳнамоиҳо ва пандҳои пурҳикматонаи
Пешвои миллат барои ҷавонони кишвар, баху-
сус, барои аҳли зиё дастури маърифтии оянда-
бинонае мебошанд, ки ҳамчун калиди
мушкилкушои масъалаҳои умдатарини илмҳои
навини муосир хизмат мекунанд. Ҷавонони
кишварро зарур аст, ки ҳамаи дастуру супориш-
ҳои Пешвои миллатро дар ҳаёт татбиқ намо-
янд, то ки илм ҳамчун омили рушд дар тамоми
соҳаҳои ҳаёт самаранок амалӣ гардад ва му-
фидона ба нафъи миллати куҳанбунёди тоҷик
хизмат намояд.

К. МУСАЯМОВА, муовини директор 
оид ба тарбия ва тарғибот.

Дар партави мулоқот бо ҷавонон

Пешвои миллат - раҳнамои ҷавонон ва илм

Сафарбарии 
ботантанаи наваскарон 
ба хизмати Ватан

Дар саҳни филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара
якуми май маросими сафарбарии ҷавонону бонангу номус ба сафи Қувваҳои
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки раёсати таълимгоҳ, роҳбарони воҳидҳои
сохторӣ, ҷанговарони байналмилал, омӯзгорону донишҷӯён, падару модарон ва
пайвандони даъватшавандаҳо иштирок доштанд, баргузор гардид.

Бо амри виҷдону масъулияти баланди сарбаландона адо кардани қарзи
шаҳрвандӣ 11 нафар донишҷӯй - хатмкунандаи филиали Донишгоҳи технологии
Тоҷикистон дар шаҳри Исфара имтиҳонот ва рисолаҳои хатмро пеш аз муҳлат
супоридаву ҳимоя карда, хизмати аскариро афзал донистаанд, ботантана ба
хизмати Ватан – Модар гуселонида шуданд. 

Директори таълимгоҳ, н.и.и. Музаффар Холиқзода ҳангоми суханронӣ иброз
дошт, ки имрӯзҳо дар сафҳои Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳазорҳо
ҷавонони ҷисман обутобёфта бо ҳисси баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ
сарбаландона адои хизмат менамоянд ва дар ҳифзи марзу буму таҳкими сулҳу
суботи кишварамон саҳми арзанда мегузоранд. Зеро хизмати аскарӣ барои ҷа-
вонон мактаби ҳаёт аст ва онҳо танҳо дар давраи хизмат мафҳумҳои Ватан,
модар, давлат, миллати худ, хизмат, қарзи шаҳрвандиро бештару амиқтар дарк
карда, сабақи далериву шуҷоат ва садоқату мардонагӣ меомӯзанд.

Донишҷӯён бошанд, иброз доштанд, ки бо ифтихори зодаи даврони соҳиби-
стиқлолӣ будану дар шароити фароҳам соҳиби таҳсилоти олӣ гаштан хизмати
Ватанро интихоб кардаанд. Зеро 11 сол дар мактаби миёна хондаанду чор сол
дар филиали Донишгоҳ таҳсил карда, соҳиби маълумоти олӣ гардидаанд ва зин-
дагии осудаву осойишта доранд, ки ин ҳама ба шарофати сиёсати маорифпар-
варонаю инсондӯстонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муяссар гардида-
аст. Вақти он расидааст, ки ба ин ғамхориҳои давлату Ҳукумат ҷавоб диҳанд,
барои Ватан хизмат кунанд. 

Омӯзгорону падару модарон зимни суханронӣ аз муқаддас будани Ватан ва
ҳатмӣ будани хизмати ҳарбӣ ёдовар шуда, зарурати дифоъ аз марзу буми Тоҷи-
кистони соҳибистиқлолро кори пуршараф ҳисобида, ба ҷавонон дар адои хиз-
мати аскарӣ сабру таҳаммул, шуҷоату далерӣ таманно намуданд.

Наваскарон баъд аз нонгазӣ аз дасти омӯзгорони худу модаронашон таҳти
шиори “Тоҷикистон, ба пеш, бо Пешво ба пеш!” ба сӯйи комиссариати ҳарбии
шаҳр равон шуданд.

Мо пайравони Пешвои миллатем
Дар доираи тадбирҳои ҳафтаи ҷавонӣ бахшида ба Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

21-уми май таҳти унвони “Мо - ҷавонон пайравони Пешвои миллатем” ҳамоиши
маърифативу фарҳангӣ хеле пуршукӯҳу хотирмон баргузор гардид.

Чорабиниро директори ФДТТИ, н.и.и. Холиқзода М.Ғ. ҳусни оғоз бахшида, аз
суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони ҷа-
вонони кишвар ёдовар шуда, тамоми донишҷӯён ва кормандони ҷавони
таълимгоҳро ба муносибати Рӯзи ҷавонон табрик намуд. 

Дар раванди маҳфил 12 нафар хатмкардаи таълимгоҳ, ки бо амри виҷдон
барои хизмат ба сафҳои Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон сафарбар гардида, бо
сари баланд қарзи шаҳрвандӣ - хизмати Ватанро ба анҷом расонида баргаш-
танд, миннатдории самимӣ ва сипоси роҳбарият ва кулли кормандону дониш-
ҷӯён арза гардид. Ҳамчунин 40 нафар сардори гурӯҳҳои академӣ ва донишҷӯёни
фаъол, ки дар таҳсилу интизом ва иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ намунаи иб-
ратанд, бо сипосномаи донишгоҳ қадрдонӣ карда шуданд. Ғолибони виктари-
наҳо, ки бахшида ба ҳафтаи илм баргузор гардида буд, бо дипломҳои дараҷаи
1.2 ва 3 сарфароз гардонида шуданд. Ба ғолибони мусобиқаи футболи хурд, ки
дар ҳафтаи ҷавонон баргузор гардида буд, диплом, медал ва кубок аз тарафи
раёсати донишгоҳ ва роҳбарияти литсейи №7 тақдим карда шуд. 

Дар анҷом барномаи фарҳангии ҷолибе таҳти роҳбарии Абдураҳмон Шамсиев
писанди иштирокдорони маҳфил гардид.

Ба муносибати Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғатии
“Ҷаҳони Нав”-и маркази шаҳр “Шоми ҷавонони донишомӯз” ташкил карда шуд.
Бо дастгирии роҳбарияти таълимгоҳ ва роҳбарияти “Ҷаҳони нав” тамоми хиз-
матрасониҳо ва атраксионҳо барои донишҷӯён ва фарзандону наберагони кор-
мандони донишгоҳ ройгон роҳандозӣ гардид. 

Викторина: кӣ ғолиб? 
Бахшида ба 76-умин солгарди Рӯзи Ғалаба бо ташаббуси шуъбаи тарбия ва

тарғибот 8-уми май байни гурӯҳҳои Технология ва низоми иттилоотӣ-20 ва Тех-
нология. Информатика-20 викторина хеле шавқовару хотирмон баргузор шуд. 

Дастаҳо аз рӯйи 4 бахш: муаррифӣ, ҷавоб ба саволҳои таърихӣ, ҷавоб ба са-
волҳои таърихӣ-сиёсӣ ва пур кардани кроссворд қувваозмоӣ намуданд. 

Дастаи “Хотираи фаромӯшнашаванда (Инф-20)” 60 хол ба даст овард. Дастаи
“Ҳомиёни Ватан (Тни-20)” бо 62 хол пирӯз гардид.

Таҳминаи НАБИЕВА, сардори шуъбаи тарбия ва тарғибот.

Ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ
Бахшида ба Рӯзи ҷавонон бо мақсади бо ҷойи кор таъминкунии хатмкунан-

дагон бо ҳамкории раёсати Агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Исфара 21-
уми май ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ гузаронида шуд. 

Дар ярмарка97 нафар хатмкунандаи ФДТТИ иштирок карданд, ки аз онҳо 45
нафар ройгон таҳсилро давом дода истодаанд. Дар ярмарка 20 корхонаи са-
ноатӣ ва бонкҳои тиҷоратӣ ҷойҳои холии кории хешро пешниҳод намуданд. 

Ярмаркаро сармутахассиси шуъбаи рушди касбият, инноватсия ва таҷриба-
омӯзӣ Каримов А.А. ифтитоҳ намуд. Намояндагони корхонаҳо, бонкҳо оид ба ин-
тихоби касб ва дарёфти ҷойҳои корӣ тавсияҳо доданд. 

Т. ЮСУФӢ, мудири шуъбаи рушди касбият, инноватсия ва таҷрибаомӯзӣ

Р ӯ й д о д ҳ о

Ҳамаи устодону кормандон ва донишҷӯёни
таълимгоҳамонро ба муносибати Рӯзи Ваҳдати
миллӣ, ки яке аз ҷашнҳои муҳимми даврони
соҳибистиқлолии кишварамон мебошад, сидқан
шодбош мегӯям.

Мардуми сарбаланди тоҷик ҳар сол 27-уми
июнро ҳамчун Рӯзи Ваҳдати миллӣ дар фазои
озоду осудаи Ватан ҷашн гирифта, ҳамзамон
ёдовар аз он мешаванд, ки Тоҷикистон дар
оғози истиқлолияти давлатӣ бар асари ҷанги
шаҳрвандӣ талафоти ҷуброннопазири ҷонӣ, хи-
сороти вазини молӣ дида, дучори буҳрони ша-
диди иқтисодиву иҷтимоӣ шуда буд ва танҳо
баъди истиқрори сулҳ, ки бо роҳнамоии хирад-
мандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саъю талоши
фарзандони огоҳу бедордили миллат дар на-
тиҷаи музокироти бисёр мушкилу тӯлонӣ , ҳам-
замон бар ивази ҷони ҳазорон нафар
ҷавонмардони содиқу ватандӯст муяссар гарди-
дааст, мардуми Тоҷикистонро ба суботи сиёсӣ,
ваҳдати миллӣ, оварда расонд, вазъи ноороми
кишвар рӯ ба эътидол омад, аркони фалаҷшу-
даи давлатдорӣ барқарор ва кишвар вориди
марҳилаи рушд гардид.

Бо гузашти 24 сол аз имзои Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон, ки ҷомеаи моро ба қаламрави са-
одат ворид кард, аҳаммияти ин санади баҳа-
мойӣ ва сарҷамъии таърихӣ дар ҳаёти мардум
бештар мегардад. Созиши бадастомада, ки
таҳти роҳнамоии хирадмандонаи Пешвои муаз-

зами миллат роҳи моро ба татбиқи ҳадафҳои
олӣ ҳамвор кард, дар таърихи давлатдории на-
винамон бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд.

Ба таъбири Пешвои муаззами миллат
«Имрӯз мо бо ифтихор иброз медорем, ки ҳар
як шаҳрванди бонангу номуси мамлакат барои
мустаҳкам гардидани сулҳу оромӣ, суботи
сиёсӣ, ҳифзи осудагии кишвар, тақвияти пояҳои
давлатдории миллӣ, рушду тараққиёти давлат
ва ободии Ватани азизамон талош менамояд».
Дар ин ҷода, ҷавонони ватандӯсти кишвар дар
ҳимояи дастовардҳои истиқлолият, пешрафти
тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва ободонии сар-
замини аҷдодӣ мавқеи бисёр арзишманд до-
ранд. Чунки Тоҷикистон яке аз кишварҳои
аҳолиаш ҷавонтарини дунё ба ҳисоб рафта,
синни миёна дар он 22,5 солро ташкил медиҳад
ва саҳми ҷавонон ҳамчун неруи созанда дар
пешрафту ободии мамлакат ниҳоят арзишманд
мебошад.

Бовар дорам, ки шумо ҳам чун тамоми хурду
бузурги кишвар минбаъд низ таҳти парчами ис-
тиқлолу озодӣ тамоми кӯшишу талоши худро ба
хотири пешрафти давлат, ободии Ватан  ва осо-
йиши ҳар як фарди мамлакат сафарбар мена-
моед.

Чунин ҷашни фархундаро ба кояки шумо му-
боракбод гуфта, ба ҳар якатон, саломатӣ, сулҳу
оромӣ, иқболи баланд, файзу баракат ва ба
Тоҷикистони маҳбубамон ваҳдати ҷовидона
орзу менамоям.

Ҷашни Ваҳдати миллӣ муборак бошад!

Паёми шодбошии 
директори ФДТТИ , н.и.и. Холиқзода М.Ғ.

ба муносибати Рӯзи Ваҳдати миллӣ
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Ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву
худогоҳӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва
садоқати ҷавонони мо ба Ватану миллат
ва обу хоки сарзамини аҷдодӣ гарави ам-
нияту осоиши ҷомеа,  пешрафти давлат
ва ободии имрӯзу фардои Тоҷикистони
соҳибистиқлол мебошад.

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН.

Дар насли имрӯзу фардо тарбияи ҳисси
худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву са-
доқат, ҳифзи ваҳдат ва арзишҳои миллӣ ва-
зифаи ҳар фард ва ҳар қишри ҷомеа аст ва
ин рисолатро деҳқонон дар кишту парвариш,
сарсабз гардондани боғу рӯёндани ҳосили
фаровон, коргарон дар бунёди иншоотҳои
хурду бузурги дорои аҳаммияти стратегӣ,
омӯзгорон дар тарбияи насли нави ояндасоз,
пизишкон дар ҳифзи солимии ҷомеа – хул-
лас, дорандаи ҳар касб дар масъулиятши-
носӣ ва адои содиқонаи вазифааш чун
намунаи ибрат дар тарбия ҳиссагузор ҳас-
танд. Вале рисолати бештарро дар ин самт
аҳли қалам – шоирону адибон бар дӯш до-
ранд. Зеро онҳо дунёро бо чашми хирад ме-
бинанд ва бо каломи латофатбору сеҳрангез
торҳои нозуки қалбамонро гуворо ба ларзиш
оварда, ҳисси ифтихор, дӯст доштан, ба
ҳимоя омода буданро дар вуҷуди мо ба ҷӯш
меоранд.

Ин ҷо мехостам, дар арафаи ҷашни Ваҳ-
дати миллӣ доир ба тараннуми ватану ваҳ-
дат дар ашъори Шоири халқии Тоҷикистон,
андалеби сонии Хуҷанд, бонуе, ки вуҷуди ӯро
аз муҳаббату ишқ сириштаанд, Фарзона
руҷӯъ намоям.

Фарзона дар адабиёти муосир ҷойгоҳ ва
мақоми хосса дорад. Ӯ шоираи хирадпеша
аст ва сухани худро на танҳо аз эҳсосоти шӯ-
рангези дили ишқпарвар, балки дар мизони
ақл санҷида, ба ришта назм мекашад. Дар
ашъори ӯ дардҳои миллату Ватан барҷас-
таву равшан зоҳир гашта, умед ба фардо, ба
ояндаи нек ба ҳамдигар пайванд хӯрдаанд.

Ба ибораи шоира, таронаҳои мисли
чашма равону пурҷило ва ашъори сабзу ҷо-
видонааш ба Меҳан умри бардавом ато ме-
кунад:

Барои умри бардавоми  Меҳан аст,
Таронаҳои чашмасон равони ман.
Ба гӯшаҳои дил ба шавқи зиндагист, 
Забонаҳои сабзу ҷовидони ман.
Ӯ Ватанро “намозгаҳи ҷовидона”, “гоҳвору

мазори ишқи худ медонад”, яъне аз тифли
гоҳвора то гӯри сабзи ниёгон ба ҳар аҷсоме,
ки дар Ватан аст, ишқ меварзад, дӯст медо-
рад:

Эй сукути навои ман, Меҳан
В-эй фишорат  ҳавои ман, Меҳан
Гаҳворе, ки атри тифл дар ӯст,
Гӯри сабзи ниёи ман, Меҳан.
Ҳамин Ватан сарчашмаи ишқ, парва-

ранда, мураббии ишқи ӯст, аз ин рӯ, таманно
мекунад, ки ҳамеша набзи Ватан бомаром
дар тапиш бошад, зинда бошад:

Дили ман буду ишқ меварзид,
Эй ту парвардигори ишқи ман.
Тоҷикистон , ҳамеша чун дил бош,
Гоҳвору мазори ишқи ман.
Ҳамин ишқи Ватан аст, ки тани ба хок ба-

далгашта дар намои наботот сар аз хок ме-
бардорад:

Гар тани ман сар ба хокат омезад,
Сар кашам боз аз гиребонат.
Вале дар оғози марҳилаи нави таърих –

соҳибистиқлолии Тоҷикистон гурӯҳи муғри-
зони мансабталош Ватани азизро ба коми
оташи ҷанги шаҳрвандӣ кашиданд, ҳамин
мавзӯъ дар қаламрави адабиёти муосир, аз
ҷумла дар ашъори Фарзона зуҳур кард. Дар
сурудаҳои ин давраи шоира ҳисси танаффур
ба душманиву хусумат, яъсу ноумедӣ аз ҳоли
фоҷиаангези Ватан, дар баробари ин ба дӯс-
тиву ба ҳам расидан нуфуз пайдо кард. Дар
шеъри “Ғурбати андуҳ” қалби пурэҳсоси шои-
раро ҳоли миллати ба дасисаю иғво печидаи
аз худшиносиву худогоҳӣ, дар ҷавҳари худ
дуршуда, мардуми аз оташи ҷанги хонумон-
сӯз худро ба диёри ғурбати кулфатбору пур
аз ғусса кашида, ки “дамсӯхта”, “рӯҳғариб”
аст, ба фиғон оварда мепурсад, ки тоҷики
азҳамҷудогаштаро кӣ боз ба ҳам меоварад,
якҷо менамояд:

Он кист, ки моро бари мо боз расонад,
Бе пираҳанонро ба қабо боз расонад?
Дамсӯхтагонро ба наво боз расонад.
Оҳ, ин чи нафир асту зи ноӣ чӣ кас аст ин.
Ман рӯҳғарибам, 

ки танам дар ватанам монд.
Дамбастаам, 

инак суханам дар даҳанам монд.
Чун ҷавҳари ман рехт, 

фақат пираҳанам монд,
Чашми кӣ шавад рӯшан 

аз ин пираҳани ман,
Эй ғурбати андуҳи ман, оҳ, эй Ватани ман.
Ва ё дар шеъри “Гаҳвораи фараҳ” оварда-

аст, ки ин ҳоли тоҷики парешонгашта, ҳоли
Модар – Ватани аз доғи ҷигарбандон қома-
таш хамгашта ва аз дидагон ашки ҳасрат ҷо-
рибуда ӯро месӯзонад ва нола аз мағзи
устухонаш мебарояд ва орзу мекунад, ки
тоҷик ба ҳам ояд:

Нола кардам зи парешонии пайвандонат,
Нолаҳо аз найи сутхони азизат, Ватанам.
Хам задӣ ҳар қадам 

аз доғи ҷигарбандонат,
Эй гуҳар рехта миҷгони азизат, Ватанам.
Васл гуфтам, 

ки дигарбора якоҳанг шаванд,
Сайҳуну Вахшу Зарафшони азизат, 

Ватанам.
Шоира дар байти дигар муноҷот мекунад

ба Парвардигор, ки миллати дусадпораву пу-
рихтилофро васлу якоҳанг намояд: 

Худо раҳмат овар, ки овораем, 
Ту яктоиву мо дусад пораем.
Ба ҳар сӯ равонем лаб пургазоф, 
Ба ҷое наоем аз ихтилоф.
Дар шеъри “Бархез ӯ ватани ҷангзадаро”

ба мусофир ва гадои фақире, ки ҷомаҳои

пурвасла ва хотироти ҷонсӯзу гарон дорад,
вале дар анбони куҳнааш арзизу нуқраву
уран дорад, шабеҳ дониста, ӯро аз нав ба
бархестану зиндагиро дубора шурӯъ кардан
даъват менамояд:

Ин кист, ин гадои ҳақире, ки мерасад
бо ҷомаи, пурвасла,
бо нигоҳе пур аз хотираҳои гарон-гарон.
Танҳотарин мусофири ҷаҳон.
Гадое, ки дар анбони куҳнааш
арзизу нуқраву тиллову уран дорад.
Ин гадои музҳик шабоҳате ба ватан

дорад.
Наздик биё, эй дӯст,
Ғубори ҷомаатро афшон.
Дар пештоқи асри бисту як
Ҷумлае ҳаст, ки бояд хонем:
Зиндагиро дубора оғоз бояд кард!
Бархез, башорати тулӯъ омад.
Эй миллати ғурубида,
Эй офтоби бознишаста,
Эй ҳуҷаста!
“Башорати тулӯъ” ин ишора ба ҳам ома-

дани миллати парешгашта - имзои Созишно-
маи умумии истқрори сулҳ аст.

Ба муборкбодии ин сана шоира дар пай-
равии устод Лоиқ “Соқинома ё чакомаи ваҳ-
дат”- ро иншо намуд:

Хушо, кинадорон забон ёфтанд,
Зи ташвиқи шайтон амон ёфтанд. 
Бидеҳ, Ҷоми Ҷам ёри оинадор, 
Ба ин душманон дӯстгонӣ биёр.
Ба мо ҳадя бахшой пайки сабоҳ,
Ба базми муҳаббат бикун ифтитоҳ.
Дар шеъри мазкур ӯ фаротар меравад аз

ваҳдати инсонҳои хокӣ ва рӯ меорад ба ваҳ-
дати вуҷуд. Зеро худ Ваҳдат аз меҳр, муҳаб-
бат сарчашма мегирад ва меҳру муҳаббат
поккунандаи кинаву адоват аст ва роҳ ба
сӯйи улувият: 

Биё, васл гӯем дар чапу рост,
Ки бар қавми бишкаста ин мӯмиёст
Биё, ҷону дил покшӯ мекунем, 
Ба нури муҳаббат вузӯъ мекунем...
Бидеҳ атри Ваҳдат зи шаҳри фироқ,
Ки ҳар чакрааш ҳаст баҳри фироқ.
Бимон, бӯйи ишқ ояд аз атри ман
Бимон, чархи атлас шавад чатри ман.
Дар идомаи шеър бо санъати талмеҳ

ишора бар он мекунад, ки банӣ башар ҳама
аз як падар – Одам Алайҳиссаломанд, аз ин
рӯ, на танҳо тоҷикон, балки кулли мардуми
олам ба ҳам оянд: 

Башар чист, эй дӯст? – Маҷмӯи том,
Ки монда зи Одам Алайҳиссалом.
Дар фаровард ба он нафароне, ки дур аз

Ватан муштоқи дидани ҷамолашу кашидани
нафас аз ҳавояшанд, гуфтаниям, ки ба ашъ-
ори Фарзона рӯ оранд: Ватан, Ваҳдат, Меҳ-
рубонӣ, Савоб, Имон, Мардиро, ки ҳама
мафҳумҳои муқаддасанд бо пирояи ишқ оро-
янд.

Нигина РИЗОЕВА, 
мутахассиси пешбари шуъбаи 

корҳоиилмӣ-тадқиқотӣ 
ва нашрияҳои даврӣ.

Ватан - намозгоҳи ҷовидони ман

Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945
дар таърихи инсоният аз ҳама ҷанги вазнин
ва хунрез буд. Дар он беш аз 50 миллион
аҳолии рӯйи замин аз он ҷумла, 27 миллион
халқи шӯравӣ нобуд гашт. Имрӯзҳо дар
аксар давлатҳои Аврупо ватандӯстӣ, мар-
донагӣ ва ҷонфидои мардум дар ин ҷанги
хонумонсӯз аз хотир баромада истодааст
ва ғалабаи халқи советиро нисбат ба Гер-
манияи фашистӣ зери шубҳа гузошта исто-
даанд. Ҳатто дар баъзе корҳои илмии
олимон ва мақолаҳои журналистон, баро-
мади роҳбарону ходимони давлатӣ мавқеи
халқи советиро дар ин ғалаба аз он ҷумла,
роли И.В.Сталинро паст зада истодаанд, ки
хеле аламовар аст.

Гитлер 22-юми июни соли 1941 ногаҳон
ҷангро сар кард. Артиши СССР ба ин ҷанги
ногаҳон саршуда тайёр набуд. Шароите, ки
армияи сурх ба ҷанги ногаҳонӣ дохил шуда
буд, бисёр вазнин буд. Фақат бурд дар рӯзи
аввали ҷанг аз фашистон буд, дар аэродро-
мҳо беш аз 800 самолёти моро нобуд кар-
данд. Алоқаи байни округҳои ҳарбӣ, байни
қисмҳои ҳарбӣ вайрон карда шуда буд,
фронт идоранашаванда буд. Аксар сар-
лашкарон ва командирҳо ба воҳима аф-
тода буданд. Сахтгирии Сталин каму беш
имкон дод, ки хатти мудофиа дар фронт ба-
рқарор карда шавад ва ба гузаштан ба му-
дофиаи стратегӣ замина пайдо гардад.

Яке аз қадамҳои аввалини ғалаба аз та-
рафи Сталин таъсис додани Кумитаи дав-
латии мудофиа буд. “Нақшаи
мобилизатсионнии хоҷагии халқ барои
квартали сеюми соли1941” ва дигар ҳуҷҷа-
тҳои фаврӣ бо пешниҳоди Сталин қабул
карда шуд. Дар августи соли 1941 И.В.Ста-
лин Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои мусал-

лаҳи СССР гашта, тамоми масъулиятро
бар дӯши худ гирифт.

Масалан, дар кашидани нақшаи муҳори-
баи назди Москва, муҳорибаи Сталинград
ва торумор кардани армияи 6-уми фелд-
маршал Паулюс, муҳорибаи Курск ва дигар
нақшаҳои стратегӣ, аз тарафи Сталин
Жуков ва Василевский таҳрезӣ карда шуда
буд. Сталин тавонистааст, ки бо як баро-
мади худ аз тариқи радио тамоми халқи со-
ветиро муттаҳид сохта, мардумро бар
муқобили фашистон хезонад.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ Ста-
лин ҳам Сарфармондеҳи Олӣ, Раиси
Шӯрои комиссарони халқ ва Кумитаи дав-
латии мудофиаро ба уҳда дошта, тамоми
фашангҳои идораи ҳизбию давлатӣ ба зим-
маи ӯ буд. Тамоми масъалаҳои иқтисодӣ,
ҳарбию ҷангӣ, сиёсати беруна ва хориҷа
таҳти роҳбарии ӯ ҳал карда мушуд. Фаъо-
лияти ӯ гуногунсоҳа буда, доираи калони
масъалаҳои гуногунро дар бар мегирифт. Ӯ
ба бозсозии иқтисодиёт ва таъмин наму-
дани фронт бо лавозимоти ҷангӣ роҳбарӣ
мекард. 

Ӯ пеш аз ҷанг пешниҳод карда буд, ки
дар қисми шарқии СССР базаи дуюми са-
ноатӣ ташкил карда шавад. Ин пешниҳод,
дар ҳақиқат, хирадмандона буд ва дар рӯ-
зҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ исбот
гашт. Аз рӯзи аввали ҷанг корхонаҳои са-
ноатии аз Украина, Белоруссия, Прибал-
тика, Молдавия, Қрим, корхонаҳои
саноатии шимолу ғарбӣ ва баъдтар корхо-
наҳои саноатии қисми марказии СССР бо
таври фаврӣ эвакуатсия карда шуданд.
Ҳамин факту рақамҳоро овардан кофист, ки
дар нимаи дуюми соли 1941 дар муддати 6
моҳ аз қисми ғарбӣ ба қисми шарқии СССР
1523 муассисаи саноатӣ, 1360 заводу фаб-

рикаи калонтарин дар районҳои назди
Волга, Урал, Сибири Ғарбӣ, Қазоқистон ва
Осиёи Миёна кӯчонда шуда буданд. Ҳам-
роҳи ин заводҳо 40 фоиз инженерон, корга-
рон, ки зиёда аз 10 миллион нафарро
ташкил медод, низ эвакуатсия карда шу-
данд. Ба ғайр аз ин ба қисми шарқии СССР
2,5 миллион сар чорвои калон низ эвакуат-
сия карда шуд. Роҳиоҳанчиён аз тарафи
ғарбии СССР, ба тарафи шарқии он зиёда
аз 1.5 миллион вагон таҷҳизот фиристо-
данд. Ин қарори қабулкардаи Сталин И.В.
банақшагирии он яке аз омилҳои асосии ға-
лабаи халқи советӣ бар фашизми гитлерӣ
буд.

Дар натиҷа дар моҳи декабри соли 1941
гудозиши чӯян нисбат ба моҳи июн 4 маро-
тиба, пӯлод 2,8 маротиба, прокати металли
сиёҳ 3 маротиба, истеҳсоли шарикопод-
шипникҳо 21 маротиба, истеҳсоли метал-
лҳои ранга 430 маротиба кам гашта буд.
Сатҳи истеҳсолот 2-2,5 маротиба паст гашт.
Дар натиҷа, аз моҳи август то моҳи ноябр
заводҳои ҳарбӣ ба фронт 55,5 танаи тирҳои
тӯп ба 10 миллион дона бомбаи авиа-
тсионӣ, 25,5 миллион дона гилзаи милтиқ
ва автомат, 49 ҳазор тонна моддаҳои тар-
канда дода натавонистанд. Дар фронт
ҳатто тири тӯп бе иҷозати командирони
масъул паронида намешуд. 

Корхонаҳои нав ташкилшуда дар Урал
ва корхонаҳои эвакуатсияшуда имкон дод,
ки дар муддати 6 моҳ ин корхонаҳо бо пур-
рагӣ ба кор дароянд ва ин заводу фабри-
каҳо аз нимаи дуюми соли 1941 сар карда,
нисбат ба нимаи аввали соли 1941 зиёда аз
4000 самолёт, 3,1 ҳазор танк 3,9 ҳазор тӯп,
16.6 ҳазор миномёт бароварданд. Дар шаш
моҳи аввали ҷанг саноати ҳарбӣ ба фронт
106,2 ҳазор пулмлёт 89,7 ҳазор автомат 1,6 

миллион милтиқҳои панҷтира, 62,9 мил-
лион минаю тирҳои тӯпу бомбаҳои авиа-
тсионӣ дода тавонист. Ё бо ибораи дигар
гӯем, фақат дар нимаи дуюми соли 1941
нисбат ба нимаи аввал истеҳсоли туӯпҳо 3
маротиба, танк 2,8 маротиба самолётҳо 1,6
маротиба, автоматҳо бошанд, 8 маротиба
зиёд гашта буд. Инчунин, Сталин аз кон-
структорон талаб мекард, ки техникаи за-
монавии ҳарбӣ офаранд..

Бояд қайд кард, ки иқтисодиёти Ит-
тиҳоди Шӯравӣ ба иқтисодиёти пуркуввати
Германияи фашистӣ ва иқтисодиёти та-
моми Европа, ки фашистон онҳоро забт
карда буданд, муқобилият нишон медо-
данд. Дар аввали соли 1943 СССР таво-
нист, аз тамоми давлатҳои Аврупо зиёдтар
лавозимоти ҷангӣ барорад. 

Ба Сталин дар ҷанги дуюми ҷаҳон берун
аз кишвар ҳам иттифоқчиён ва ҳам душма-
нон баҳои баланд додаанд. Ҳатто Гитлер ба
қобилияти сиёсӣ ва ҳарбии Сталин баҳои
баланд додааст. Вазири корҳои хориҷии
Германияи Риббентроп ҳуҷҷатҳои развед-
каи Шелленбергро омӯхта, ба Гитлер гуф-
тааст: “... душмани асосӣ ва хатарноки мо
– Иттиҳоди Шӯравӣ  мебошад, Сталин
бошад, ҳамчун стратег ва арбоби давлати
бузургтар аст”.

Чӣ хеле ки аён гашт, номи генаралиси-
мус И.Сталин дар таърихи инсоният бо
ҳарфҳои тиллоӣ навишта хоҳад шуд.

номзади илмҳои техникӣ, 
и.в. профессор, 

Наргисхон РИЗОБОЕВА, 
омӯзгори калон.
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Витамини В17-ро якумин маротиба
дар мағзи бодом, баъдтар дар бисё-
рии меваҳо дарёфт карданд. Ин вита-
мин ба гурўҳҳои витамини В бо
рақами 17 дохил карда шудааст. 

Тадқиқоти ҳозира нишон дод,  ки ин
витамин ба гурўҳи  витаминмонанд
дохил шуда, аҳамияти худро гум на-
кардааст. Витамини В17  ҳамчун амиг-
далин низ маълум аст. Компоненти
сианиди таркиби витамини В17 ҳуҷай-
раҳои бемории саратонро вайрон ме-
кунад. Он аз ду молекулаи қанди
сианид ва бензолдегид иборат аст. Як
катор экспертҳо аз рўйи гузаронидани
тадқиқот ба хулоса омаданд, ки ин ви-
тамин калиди мубориза бар зидди
чунин касалиҳо мебошад.

Бино бар он, истеъмоли мағзҳои
бодоми талх, зардолу, шафтолу,
олуча, олу, ангур, себ, биҳӣ ва инчу-
нин чормағзи ҳинду (кешью), марми-
нҷон, нахӯди нихакзада, ки дар
таркибашон витамини В17  мавҷуд
аст, зарур мебошад. 

Чӣ хеле ки ба мо аз солҳои пештар
маълум аст, наҳории падару модаро-
намон аз мағзи зардолу, нахӯди му-
хашшар, бодом, чормағз, мавиз,
ҳалвоча бо мағзу зардолу, талқон аз
нони қоқ, шакар ва мағзҳо иборат буд
ва шояд аз ин сабаб бемориҳои сара-
тонро камтар мешунидем. 

Дар айни замон мо бояд дар вақти
тановули маводи хўрокворӣ махсусан
ба ратсиони хуроки наҳорӣ диққати
ҷиддӣ диҳем ва истеъмоли чунин ме-
ваҳои мағздорро ба он дохил ва ма-
сунияти организмро баланд карда,
худро аз чунин бемориҳо нигоҳ
дорем.

М. МУЛЛОЕВА, ассистенти 
кафедраи технологияҳои 

саноатӣ ва фанҳои табиӣ.

Витамини В17 

Табиат моро мекунад табобат

Муҳаммадҷон АБДУЛЛОЕВ,
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