Љашни Истиќлоли давлатии Љумњурии
Тољикистон поянда бод!
Истиќлолият тантанаи хирад ва андешаи
миллати солору куњанбунёди тољик, оѓози марњалаи навини давлатдории миллї омили иттињоду
сарљамъии мардуми фидокору ватандўсти мо, василаи муњимтарини њифзи асолату њувияти миллї ва
муњимтар аз њама нишонаи возењи њастии миллат
ба шумор меравад.
Эмомалї РАЊМОН

3-сентябр
Рўзи таъсисёбии Гвардияи миллии
Љумњурии Тољикистон муборак,
гурдони далери Ватан!

Сарбарафрохта сарбози Ватан мову туем,
Сипари нанги дари бози Ватан мову туем.
Ин шуљоат ба дилу љону тан аз Сарвари мост,
Пешвои Ватани мо шарафу бовари мост.

Ба муносибати 30- солагии
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Иҷлосияи
сарнавиштсоз
Давлатдорӣ ва мудирияти сиёсӣ кори
ҳар кас нест, чуноне
ки як зумра назарияпардозони дохилию
хориҷӣ мепиндоранд.
Ба дараҷаи пешвои
сиёсӣ ва ниҳоят ба
лидери миллӣ расидан
маҳорат, таҷриба,
сиёсат ва ҷуръату
масъулияти
фавқулодаро
тақозо менамояд.

Раҳонидани Тоҷикистон аз вартаи ҷанги
шаҳрвандӣ, наҷоти марзу буми миллӣ аз
нобудию завол, хунсо кардани нақшаҳои
шуми бозингарони сиёсии минтақавӣ ва
берунӣ, барқарор кардани хоҷагии халқи
ҷумҳурӣ, ки дар ҳоли пора гаштан ва нобудӣ қарор дошт, сохтани давлати миллӣ ва
побарҷо кардани сиёсати миллӣ ва соири
иқдомоте, ки Эмомалӣ Раҳмон тӯли раҳбарӣ — аз Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ шурӯъ
карда, то ба имрӯз анҷом медиҳад, барҳақ,
мақоми шоистаи «лидери сиёсӣ»-ро ба ӯ
ато фармудааст.
Бояд зикр намуд, ки баъди суқути империяи қудратманди Шӯравӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон на танҳо фазои сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии марказӣ, балки муҳити
музофотӣ низ вазъи ҷиддии буҳрониро аз
сар гузаронд ва оташи низоъҳову даргириҳо дар гӯшаву канори мамлакат тадриҷан
боло гирифт. Иллати аслии зуҳуру ҳузури буҳронҳои сиёсӣ, фикрӣ, мафкуравӣ,
ахлоқӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро дар он
замон метавон ба бетаҷрибагии сиёсии
давлатмардони вақт, дур будан аз мактаби
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давлатсозии миллӣ, назари танги сиёсию
идеологӣ ва фикрию фарҳангӣ доштани
сиёсатмадорону роҳбарони вақт марбут
донист. Маълум аст, ки дастгоҳи раҳбарии
Шӯравӣ дар асоси идеологияи коммунистӣ
ташаккул ёфта, унсурҳои миллиро дар қолаби сиёсати давлатӣ чандон қабул надошт.
Ин буд, ки элитаи сиёсии замон асосан ба
арзишҳои ғайримиллӣ ва синфӣ арҷ мегузошт ва воқеиятро дар баробари сиёсатҳои
миллӣ сарфи назар мекард. Пас аз заволи
давлати Шӯравӣ ақаллиятҳои этникӣ ва
миллияту халқиятҳои алоҳида дар ҳоли парешонии мафкуравӣ ва сиёсӣ қарор гирифта, дарҳам-барҳамӣ мисли бемории сироятӣ аз як минтақа ба минтақаи дигар кӯч
баст ва бад-ин минвол вазъ дар фазои пасошӯравӣ куллан мураккаб ва печида гардид.
Махсусан, кишварҳое, ки бар асари ноустувории сиёсати давлатӣ ва идораи нодурусти
равандҳои динӣ дар онҳо қишри мазҳабӣ
мавқеият пайдо карда буд, ба хатар мувоҷеҳ
гардида, дар ин кишварҳо саранҷом ноамнию беназмӣ дар умури иҷтимоӣ ва давлатдорӣ ба вуҷуд омад.
Дар замоне, ки таҳти фишори бавоситаи
доираҳои манфиатхоҳ ва афкори ғаразноки
сиёсию фарҳангӣ ва динию мазҳабӣ (ибтидои солҳои навадуми асри бистум — замони оғози ҷанги шаҳрвандӣ) қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба саҳнаи низоъҳои
шадиди идеологию сиёсӣ ва динию мазҳабӣ
табдил ёфта, бозичаи дасти абарқудратҳои
минтақа ва ҷаҳон гардида буд, аксари намояндагони қишрҳои сиёсӣ, зиёӣ ва фарҳангии ҷомеаи тоҷикистонӣ бетарафӣ ва
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бетафовутиро дар робита бо вазъи мавҷуда
ихтиёр карда, бархе дигар, аз беиттилоотию
бехабарӣ аз тамоюлоти сиёсӣ ва камтаҷрибагӣ дар баробари дарки сиёсатҳои
минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, ба ин ё он тарафи
гурӯҳҳои даргир ҳамроҳ шуда, боиси ташвишовар гардидани вазъи куллӣ дар минтақа
гаштанд. Мардум, ки аз вазъи сиёсӣ ва
бозиҳои пасипардагии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ
комилан хабар надошт, ба таври сунъӣ ба
гурӯҳҳо тақсим шуда, муқобили якдигар
қарор гирифт. Кишвар ба доми даргириҳо
ва ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд. Азбаски
элитаи сиёсии замон мустақилияти роҳбарӣ ва муҳимтар аз ин, собиқаи зарурии
идораи равандҳои сиёсиро надошт ва ҳамвора аз марказ дастуру фармон мегирифт,
дар ҳалли мустақилу мустақими мушкилоти дохилӣ бидуни дастури болоӣ оҷиз монд.
Илова бар ин, дастандаркорони бозиҳои
сиёсии ҷаҳонӣ, аллакай даст ба кор буданд
ва бо ҳар роҳу восита дар фазои ҷумҳуриҳои
сотсиалистӣ, ки бо шикасти империя ҳолати карахтиро аз сар мегузарониданд, сенарияи бесарусомонӣ ва ҳарҷу марҷро дар
шакли намоишномаи сиёсӣ коргардонӣ мекарданд, то низоми шӯравӣ куллан аз байн
биравад. Дар пайи ин «тадбир», барномаи
низоъ ва даргириҳои дохилӣ тарҳрезӣ шуда,
нақшаи ба ҳам рехтани ақаллиятҳои этникӣ
ва мазҳабиёну дунявиён тартиб дода шуд.
Ба ин тарз, дар манотиқи ҳассоси қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон тухми кинаву адоват
кошта шуд ва дар ин замина даргириҳо ба
вуқӯъ пайваст, ки дар натиҷа вазъ торафт
мураккабтар гардида, бовару эътиқодоти
мардум ба ояндаи неки ҷумҳурӣ тадриҷан
аз байн рафта, халои сиёсӣ, мафкуравӣ,
фикрӣ ва фарҳангӣ дар манотиқи даргир
ва баъдтар дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ
ҳукмрон гардид. Дар ин миён низоми
сиёсию идорӣ ва блоки иқтисодии давлатӣ
побанди буҳронҳои амиқ гардида, оқибат
тамоман фалаҷ шуд.
Дар он вазъияти ҳассос, қатъи назар аз
он ки вусъат ва шиддати буҳронҳо пайи
ҳам вазъи иҷтимоӣ, сиёсӣ, маърифатӣ ва
фарҳангиро дар ҷомеаи пасошӯравӣ заиф
мекарданд, хушбахтона, сиёсатшиносону
фарҳангиёни баномус ва сарафроз дар манотиқи гуногуни кишвар ёфт мешуданд, ки
ҷиҳати коҳиш додани сатҳи вусъати вазъи
буҳронӣ ва танзими муносибати муътадили
иҷтимоӣ, ҳамбастагии миллӣ ва ҳамзистии
мусолиматомези мардум саъю талоши
фаровон ба харҷ медоданд. Маҳз хидмати
беғаразонаи шахсиятҳои фидоӣ вазъро дар
манотиқи буҳронӣ тадриҷан муътадил сохта, ба эҷоди давлатдории миллӣ, тафоҳуми
фарҳангӣ ва сиёсӣ сабаб гардид. Бузургтарин шахсиятро, ки солҳои тӯлонӣ бевосита
дар самти сиёсати давлатӣ, сохтмон, таҳким
ва рушди давлатдории миллӣ хидмати бедареғ кардааст, яқинан дар симои Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавон
дид.
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Зеро дар он замон ба вуҷуд овардани
фазои амну субот ва ҳамдигарфаҳмию ҳамбастагӣ кори саҳлу осон набуд. Мушкили
асосӣ сарҷамъ овардани вакилони мардумӣ
аз гӯшаву канори мамлакат ва дар ин замина баррасӣ намудани масъалаҳои сохтмони
давлатдории навини миллӣ ва бо ин роҳ ҳал
кардани мушкилоти мавҷуда — барқарории
давлат, оромиши иҷтимоӣ, муътадил гардонидани вазъи сиёсӣ, қатъ кардани муноқишаҳои дохилӣ миёни гурӯҳҳои даргир
ва таъмини фаъолияти сохторҳои давлатӣ
дар қаламрави ҷумҳурӣ буд. Ҷиҳати ҳалли
мушкилоти мавҷуда Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 1992
даъват карда шуд.
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар маҷлиси ботантана ба ифтихори 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI 19
ноябри соли 2012 вазъи сиёсӣ ва лаҳзаҳои
ҳассоси он вақтро ба ёд оварда, таъкид карданд: «Ман дар ёд дорам, ки дар он рӯзҳои
душвор, яъне рӯзҳое, ки Ҳукумати мусолиҳаи миллиро касе эътироф намекард ва
Президенти бо роҳи қонунӣ интихобшудаи
кишварро дар фурудгоҳи пойтахт ба истеъфо маҷбур карданд, қисме аз вакилони
мардумӣ зери фишори қувваҳои алоҳида
ва аз тарсу ҳароси ҷон наметавонистанд
мавқеи худро барои иштирок дар кори
иҷлосия равшан изҳор намоянд. Бо вуҷуди
ин, аксарияти вакилони мардумӣ ба иҷлосия ҳозир шуданд, зеро ҳама ба хубӣ дарк
мекарданд, ки ягона роҳи хотима гузоштан
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ба бесарусомонӣ дар мамлакат баргузории
иҷлосия мебошад. Ҳамин буд, ки дар иҷлосия аз 230 нафар вакилони халқ 193 нафар
иштирок доштанд».
Дар он вазъияти ҳассоси сиёсию иҷтимоӣ ноябри соли 1992 дар қасри «Арбоб»-и
шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи таърихии XVI
бо ҳадафи баҳамоӣ ва оғози музокирот бо
ҷонибҳои даргир ва мухолифон ба кори
худ оғоз кард. Иҷлосия дар вазъи мураккаби сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоие баргузор
мегардид, ки дар Тоҷикистон ҷанги дохилӣ
идома дошту шохаҳои асосии давлатдорӣ
комилан фалаҷ гардида буданд. Дар ин
Иҷлосияи таърихӣ дар маҷмӯъ 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла, 15 қонун, 52 қарор, 6
фармон ва як изҳорот қабул шуд, ки ҳамагӣ
барои ба эътидол овардани вазъи сиёсии
кишвар дар он солҳои душвор, ҳамчунин
таҳким бахшидани низоми давлатдории
навини миллии тоҷикон дар марҳилаи
гузариш хидмати таърихӣ карданд. Бо
ибтикори Раиси Шӯрои Олии интихобгардида Эмомалӣ Раҳмон 20 ноябри соли 1992
ду ҳуҷҷати муҳими сиёсӣ – «Муроҷиатнома
ба ҳамаи аҳзоби сиёсӣ, ҳаракатҳо, созмонҳо
ва меҳнаткашони ҷумҳурӣ» ва «Изҳороти
Иҷлосияи Шӯрои Олӣ» ба тасвиб расид,
ки мазмуну муҳтавои онҳоро даъвати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва созмонҳои сиёсӣ ба сулҳу салоҳ ва ҳамзистию ҳамбастагӣ,
ҳамчунин бозгашти фирориёни иҷборӣ ба
ватан ташкил медод.
Муҳимтарин дастоварди Иҷлосияи XVI
он буд, ки шахсияти миллию мардумиро
дар симои Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи раҳбарӣ ва давлатдорӣ дар марҳилаи навини
таърихӣ овард. Ин марди майдони сиёсати
минтақавӣ ва башарӣ бо рӯҳи қавии миллӣ
на танҳо вазъро ба эътидол оварда, созиши миллиро дар сатҳи иҷтимоӣ таъмин
намуд, балки дар эъмори давлат, таҳкими
Истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати миллӣ
дар миқёси байналмилалӣ саҳми сазовор
гузошт. Эмомалӣ Раҳмон замоне ба сари ҳокимият омад, ки тамоми сохтор ва дастгоҳи
давлатӣ ва ҳукуматӣ бар асари даргириҳои
бемаънӣ, ноҷӯрию дарҳам-барҳамиҳои
сиёсӣ билкул фалаҷ шуда, кишвар ба вартаи ҷанги шаҳрвандӣ афтода буд. Манзараи
даҳшатовар ва хунини ҷанги шаҳрвандӣ ҳатто имрӯз ҳам хобу хаёли мардуми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистонро тарк накардааст ва чун кобуси ваҳшатзо олами руъёи
мардумро таҳти таъсир қарор медиҳад. Дар
чунин вазъи фоҷеабор Эмомалӣ Раҳмон ба
арсаи сиёсат ва давлатдории миллӣ ворид
гардид ва ҷасурона дар ин масири мушкилписанди сиёсӣ гомҳои устувор бардошт.
Паймудани масири хатарнок ва печидаи
сиёсат дар он замон кори саҳлу осон набуд
ва ҳар кӣ дар замону макони мазкур дар
ҳавзаҳои сиёсӣ ва идорӣ фаъолият кардааст, ҳолат ва вазъи куллии минтақавиро
хуб дар ёд дорад: нобоварӣ аз ҳамдигар;
тарсу ҳароси ҳамешагӣ; камтаҷрибагӣ дар
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бархӯрд бо шароит; хиёнату бадбинӣ миёни мардуми маҳаллу минтақаҳои гуногун;
ноустувории муносиботи тарафҳо; афзоиши қатлу куштор дар манотиқи даргир;
беназмию бесуботии сиёсию иҷтимоӣ;
авҷи нуфузи гурӯҳҳои ҷинояткор дар ҳаёти
рӯзмарра; дахолати бевоситаи роҳзанону
дуздон ва созмонҳои ҷиноятӣ дар фаъолияти мақомоти расмӣ-идорӣ ва давлатӣ;
дуздии саросарии амволи давлатӣ аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ; ба
сифр баробар шудани касри буҷети давлатӣ
дар маҳалҳои даргир ва пойтахти кишвар;
камбуди одитарин шароити корӣ; ривоҷи
маҳалгаройиву кӯтоҳандешӣ дар фазои
мамлакат; суст шудан ва ба ҳошия рафтани фаъолияти маданӣ-равшаннамоӣ; боло
гирифтани яъсу ноумедӣ бар фазои сиёсӣ,
иттилоотӣ, фарҳангӣ ва амсоли инҳо барин
силсилаи нобасомониҳо як навъ дилсардию
бетафовутиро дар миёни ниҳодҳои гуногуни иҷтимоию давлатӣ ба вуҷуд оварда буд.
Дар чунин шароити мудҳиш ба сари кор
омадан ва ба таври таъҷилӣ сару сомон
додани ибтикороту тадбироти мушаххас
ҷуръат ва худкифоияти вежаро тақозо
менамуд. Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз бо шӯру
шавқи миллӣ ва номуси ватандорӣ ба вазифаи Раиси Шӯрои Олӣ пазируфта шуда,
аз рӯзҳои нахустини ҳукуматдорӣ, бо такя
бар виҷдону имони яқин фазои муносиби
зист ва муҳити бози сиёсию иҷтимоӣ ва
фарҳангӣ муҳайё сохт. Илова ба сифатҳои
волои шахсӣ ва ахлоқи миллию мардумӣ –
маҳорат, матонат, ҳиммат, ҷасорат, садоқат,
фазилат, шарофат, масъулият, адолат,
самимият ва муҳаббат ба миллат ва марзу
буми аҷдодӣ, ки Эмомалӣ Раҳмон таҷассумгари он буд, имкон дод, ки дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ муҳимтарин дастоварди
башарӣ — сулҳу субот, амнияту ҳамбастагӣ,
ваҳдат ва оромиши миллию мардумӣ дар
минтақа фароҳам оварда шавад. Нақши
Иҷлосияи тақдирсозро дар баҳамойии
мардумӣ, созиши тарафҳои даргир, тақвияти Истиқлолияти давлатӣ ва рушди давлатдории навини миллӣ муҳим арзёбӣ
карда, Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (20
апрели соли 2012) ироа доштанд: «Маҳз ба
шарофати ин рӯйдоди муҳимми таърихӣ
мо тавонистем, ки аркони давлатдорӣ
ва шохаҳои фалаҷшудаи ҳокимиятро дар
мамлакат барқарор гардонида, пояҳои
истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро
қавӣ намоем. Муҳимтар аз ҳама ин аст, ки
дар Ватани азизамон ваҳдати миллӣ, сулҳи
пойдору суботи сиёсиву иҷтимоӣ ва фазои озоди бунёдкориву созандагӣ фароҳам
оварда шуд».
Саъю талошҳои фаровони Эмомалӣ
Раҳмон ҳамчун феномени Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олӣ дар он замони ҳассос натиҷаи
хуб доданд ва Тоҷикистон ба марҳилаи
сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ расид. Марҳилаи созиши миллӣ дар таърихи ватанӣ
Родмардони Ватан №21, сентябри 2022

ҳодисаи фаромӯшнашаванда маҳсуб
меёбад ва дар
ин марҳила
нақши Сарвари давлат
беназир
аст. Агар
кӯшишу
заҳматҳои
доимии
Эмомалӣ
Раҳмон
намебуданд,
на танҳо ба
созиш ва
ваҳдати миллӣ намераФарҳод РАҲИМӢ,
сидем, балки
президенти Академияи
қаламрави
илмҳои ҶТ, академик
Ҷумҳурии
Тоҷикистон мисли Афғонистон майдони
тохтутозҳои худхоҳону бегонагон мешуд. Ба
ин масъала сарсарӣ ва сатҳӣ набояд нигарист. Ҷумҳурии Исломии Афғонистон наздик ба 200 соли охир дар оташи даргириҳои
дохилӣ месӯзад ва ба ҷойи хомӯш шудан
низоъҳо аз нав шӯълавар мешаванд ва мардуми минтақаро дар мусибату фоҷеа нигаҳ
медоранд. Саъю талошҳои ҷомеаи мадании
Афғонистон самар намедиҳанд, рӯз ба рӯз
оташи ҷангу хунрезӣ ва даҳшату ваҳшат
густурда мешавад. Мардумони Афғонистон
дар орзуи сулҳу ваҳдат ба сар мебаранд.
Ҳамин Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҳанӯз аз
нимаи дуюми солҳои навадуми асри гузашта расидагӣ намудан ва ҳалли мусолиматомези мушкилоти Афғонистонро ба мақомоти баланди сиёсии ҷаҳонӣ ва умуман,
ҷомеаи ҷаҳонӣ мерасонанд. Ин маънии
онро дорад, ки Сарвари давлати тоҷикон
ҳамеша бар пояи гуманизм ва эҳтироми
мардумӣ андеша ронда, мушкилоти Афғонистонро мушкили минтақавӣ ва глобалӣ
дониста, мунсифона расидагӣ нашудани
онро оянда барои ҷомеаи ҷаҳонӣ хатарнок
мешуморанд ва тадриҷан тавсеа ва вусъат
ёфтани зуҳуроти манфури терроризм, экстремизм, радикализм ва фундаментализми
динию мазҳабиро дар миқёси байналмилалӣ ба нодида гирифтани масоили вобаста
ба ин кишвар марбут медонанд. Бо таваҷҷуҳ
ба ин, таҷрибаи сулҳу ваҳдати миллии

Эмомалӣ Раҳмон барои минтақа ва ҷаҳон
дар ҳалли муноқишаҳои миллию мардумӣ
ва динию сиёсӣ дар ҳар шакле омӯзанда аст.
Танҳо як иқдоми ҳадафмандона ва пайгиронаи Сарвари давлат, ки тамомияти арзию
ҳудудӣ ва ризоияту ҳамдигарфаҳмии миллиро тавассути сулҳу ваҳдат таъмин намуд,
басанда аст, то номаш дар таърихи ватанӣ
ва ҷаҳонӣ абадан сабт гардад. Ба ин масъала
ояндагон низ баҳои воқеӣ хоҳанд дод.
Дастовардҳое, ки имрӯз ба сифати арзишҳои миллию давлатдорӣ эътироф шуда,
Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ месозанд, дар заминаи
татбиқи ғояҳои олии Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олӣ ба даст омадаанд.
Истиқлолияти сиёсӣ ва давлатӣ, ки арзиши олии инсонӣ маҳсуб ёфта, тайи сиву
як сол аст мардуми шарифи Тоҷикистонро
ҳамсафарӣ мекунад, дар натиҷаи амалӣ гардидани барнома ва стратегияҳои ин иҷлосияи таърихӣ побарҷо мондааст. Ба қавли
Эмомалӣ Раҳмон: «Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олӣ бо тақозои таърих на танҳо тифли
дар гаҳвора будаи Истиқлолиятро наҷот
дод, балки тақдири ояндаи онро муайян
сохт ва Тоҷикистони соҳибистиқлолро
ба сӯйи ҷомеаи мутамаддин ва арзишҳои
волои башарӣ ҳидоят намуд». Аз ин ҷост,
ки ба таври бояду шояд шинохтан ва қадр
намудани арзишҳои сиёсӣ, маданӣ ва давлатдории миллӣ, ки натиҷаи ҳамин Иҷлосияи сарнавиштсози Шӯрои Олӣ ба ҳисоб
рафта, минбаъд масири сохтмони давлати
миллиро дар марҳилаи нави таърихӣ таъйин кардааст, вазифаи ҳар фарди солимақли
ҷомеа мебошад.
Албатта, давлатдорӣ ва мудирияти
сиёсӣ кори ҳар кас нест, чуноне ки як зумра
назарияпардозони дохилию хориҷӣ мепиндоранд. Ба дараҷаи пешвои сиёсӣ ва ниҳоят
ба лидери миллӣ расидан маҳорат, таҷриба, сиёсат ва ҷуръату масъулияти фавқулодаро тақозо менамояд.
Имрӯз низ сиёсати давлатӣ, ки таҳти роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ҷараён дорад, ҳадафҳои стратегӣ – расидан ба истиқлолияти
энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, саноатикунонии босуръати кишвар ва татбиқи
сиёсати миллӣ дар сатҳи иҷтимоиро пайгирона дунбол менамояд. Боварии комил
дорем, ки миллати тоҷик зери роҳбарии
хирадмандонаи Пешвои муаззами миллат
ба ҳадафҳои стратегии худ ноил гардида,
рушди ҳамаҷонибаи кишвар таъмин карда
мешавад.

ПАЁМ–оѓози

комёбињои нав

21 декабри соли 2021 санаи оѓози муваффаќияту пешравињои муњим дар рушду
нумўи кишвари азизамон Тољикистони
бињиштосо ба шумор меравад. Яъне, њамин
санаи таърихї Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии
Тољикистон» ба тамоми сокинони кишвар
ироа гардид. Ќобили зикр аст, ки дар ќатори мардуми сарбаланди диёр њайати шахсии
Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон аз
афсари олирутба то сарбози ќаторї њама
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистонро
бо дарки амиќи масъулият тавассути оинаи
нилгун тамошо карданд.
Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон генерал-лейтенанти
гвардия Бобољон Љамолзода дар љаласаи
васеъ бо муовинони фармондењ, сардорони раёсату шуъбањои алоњида ва командирони ќисмњои њарбї Паёми Президенти
Љумњурии Тољикистонро шарњу тавзењ
дода, љињати иљрои сариваќтии дастуру
супоришњои дар он зикршуда, вазифагузорї
намуд. Таъкид шуд, ки Паём санади муњими
сарнавиштсоз ва созанда буда, дар амалї
гардидани њадафњои стратегии мамлакат
ва баланд бардоштани сатњи некўањволии
мардум наќши асосї дорад. Њамчунин аз
дастгирињои роњбарияти олии мамлакат
махсусан Асосгузори сулњу вањдати миллї
Пешвои миллат нисбати афсарону сарбозон ёдрас гардид. Аз љумла аз якуми январи
соли равон 25% зиёд гардидани маоши вазифавии хизматчиёни њарбї давоми мантиќии
ѓамхорињои Пешвои миллат муњтарам
Эмомалї Рањмон аст, ки дар Паёми навбатї
пешнињод карда шуд.
Дар асоси Наќшаи чорабинињо оид ба
иљрои вазифањое, ки дар Паёми Президенти
Љумњурии Тољикистон 21 декабри соли 2021
«Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї
ва хориљии Љумњурии Тољикистон» омадааст, дар Гвардияи миллї наќшаи алоњида ба
имзо расид, ки мавриди амал ќарор дорад.
Матни пурраи Паёми Президенти
Љумњурии Тољикистон дар нашрияи «Родмардон» чоп гардида, инчунин дар сомонаи
расмии Гвардияи миллї љой кардашудааст,
ки хизматчиёни њарбї ва дигар шањрвандон метавонанд аз он самаранок истифода
намоянд.
Аз аввали соли хониш аз љониби масъулини раёсат оид ба корњои сиёсї- тарбиявї
гурўњи тарѓиботї, ки аз њисоби собиќадо-
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Таъкид месозам, ки
танҳо азму иродаи қавӣ,
эътимод ба фардои нек,
заҳмати софдилона ба нафъи
Ватан ва давлат
метавонад моро ба
ҳадафҳои олиамон расонад.
Эмомалӣ РАҲМОН
рони хизмати њарбї ва ањли илму фарњанг
ташкил карда шуд, бо њайати шахсии
ќисмњои њарбї вохўрда, нуктањои асосии
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистонро шарњу тавзењ доданд. Силсилаи мулоќоту вохурињо бо њайати шахсии афсарону
сарбозон баргузор гардид, ки дар он намояндагон аз вазорату идорањо, кумитањои
давлатї, маќомоти њифзи њуќуќ, Маркази
тадќиќоти стратегї, њуќуќшиносону сиёсатшиносон ва ањли илму адаб иштирок
намуда, маърўзањо ва фикру андешањои
худро пешнињод намуданд. Дар нимсолаи
аввал чорабинињо вобаста ба шарњу тавзењ
ва тањлили нуктањои асосии Паём дар ќисму
воњидњои Гвардияи миллї 37 маротиба гузаронида шудааст.
Бо маќсади татбиќи Паём дар Гвардияи
миллї курсњои омўзиши забонњои хориљї,
аз љумла забони русї ва англисї ташкилу
ба роњ монда шуд, ки ба ин курсњо афсарону прапоршикони фармондењї ва ќисмњои
њарбї љалб карда мешаванд. Ќобили ќайд
аст, курсњои омўзишї дар нимсолаи якуми
соли равон бо муваффаќият ба охир расонида шуд. Курсњои мазкур дар нимсолаи дуюм
идома меёбанд.
Дар асоси дастуру супоришњои Пешвои
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон бо
њайати шуъбањои таъиноти махсус, пулемётчиёну миномётчиён, мерганњо, норинљакандозон ва воњидњои артиллерї љамъомадњои
таълимї гузаронида шуд. Њамчунин бо
њайати шахсии чузъу томњо машѓулиятњои
ронандагї ва тирпаронї аз силоњи гуногуни оташфишон дар машќгоњи сањрої
доир карда шуд, ки дар баланд бардоштани
мањорату малакаи касбї ва омодабошии
љангии ќисму воњидњо мусоидат мекунад.
Маврид ба зикр аст, ки аз тарафи њайати
фармондењии Гвардияи миллї сатњи омодабошии тамоми љузъу томњои ќимњои њарбї
ва сатњи дониши афсарону сарбозон санљида шуд. Бо боварї метавон гуфт, ки дастуру
супоришњои Паёми Президенти Љумњурии
Тољикистон дар Гвардияи миллї татбиќ
гардида, њайати шахсї тибќи наќшаи чорабинињои тасдиќгардида вазифаву уњдадорињои худро сарбаландона иљро мекунанд.
Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИЌ
Родмардони Ватан №21, сентябри 2022

«Дар дунё касе инкор
карда наметавонад, ки об
дар ҳастии инсоният дурри гаронбаҳост. Зеро об ин
худи ҳаёт аст, об – рушд,
тараққиёт, пешрафт ва об
ин ояндаи ободу осудаи
наслҳои нав мебошад. Мову
шумо вазифадорем, ки ба
хотири амалӣ гаштани ҳамаи ин шиорҳо ҷидду ҷаҳди
хешро дареғ надорем»
Эмомалӣ РАҲМОН

НӮШДОРУИ ОЛАМ

Имрӯзҳо об ва ҳифзи
пиряхҳо яке аз масъалаҳои муҳим дар сайёраи
Замин мебошанд. Ин ҳарду сарватҳои табиӣ таҳти
таъсири тағйирёбии иқлим қарор доранд, ки боиси баландшавии сатҳи оби
дарёҳо ва зиёд шудани
офатҳои табиӣ мегарданд.

Мутаассифона, имрӯзҳо
босуръат об шудани пиряхҳоро дар Арктика,
Антарктида, Гренландия
ва дигар минтақаҳои олам
мушоҳида менамоем, ки
сабаби тағйироти иқлим
гардида истодааст.
Давоми 70-80 соли охир
дар натиҷаи тағйирёбии
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иқлим ва гармшавии
ҳаво аз 13 ҳазор пиряхи
дар кӯҳсори Тоҷикистон
мавҷудбуда беш аз 1 ҳазори он пурра аз байн рафтааст. Ин ҳама дар ҳолест,
ки то шаст фоизи захираҳои оби Осиёи Марказӣ
аз пиряхҳои Тоҷикистон
сарчашма мегиранд.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ба ин
масъала диққати махсус
зоҳир менамояд. Дар
ҷаласаи Маҷмааи умумии
СММ бахшида ба ҳадафи
шашуми рушди устувор
дар соли 2021 нисбати ин
мушкилот иброз доштанд,
ки пиряхҳо манбаи асосии
оби тоза барои одамон
дар рўи замин мебошанд.
Обшавии босуръати пиряхҳо ва афзоиши масрафи об вобаста ба афзоиши
аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ
ба ҳаёт ва некӯаҳволии
садҳо миллион нафар одамон таҳдид мекунад.
Қобили қайд аст, ки
дар ҷаҳон 150 ҳазор дарёи
фаросарҳадӣ вуҷуд дорад ва бино бар ин як ё
ду давлат наметавонад
беҳдошти онро таъмин
кунад. Дар минтақаҳои
фаросарҳадӣ набудани
низоми ҳамкории зарурии байналмилалӣ имкон
намедиҳад, ки амнияти
обӣ ва тарзҳои обистифодабарии устувор барои
ҳама ба таври зарурӣ ба
роҳ монда шавад. Ҳамкории фаросарҳадӣ дар
соҳаи об ҳамчун унсури
тавоно барои ноил гаштан
ба нишондиҳандаҳои мақсадноки ҳадафҳои рушди
устувори марбут ба об
ва дигар ҳадафҳо бештар
зарур мебошад.
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Санаҳои 6-9 июни соли
ҷорӣ бо ташаббуси ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва дастгирии Созмони
Милали Муттаҳид дар
пойтахти Тоҷикистон
- шаҳри Душанбе Конфронси байналмилалии
сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии
амал «Об барои рушди
устувор, солҳои 2018-2028»
баргузор гардид. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба роҳбарияти
Созмони Милали Муттаҳид, сохторҳои марбута,
бахусус, аъзои Кумитаи
байналмилалии машваратии Раванди оби Душанбе
ва дигарон барои кумаку
дастгирӣ дар раванди
тадорукот ва баргузории
Конфронс изҳори сипос
намуданд.
Зимни суханронӣ Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як
қатор мушкилоту камбу-
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диҳои вобаста ба обро таҳлилу баррасӣ намуданд.
Аз ҷумла, Сарвари давлат
зикр доштанд, ки дар дунё
зиёда аз ҳашт миллион
нафар ба оби нӯшокии бехатар ва зиёда аз дувуним
миллиард нафар ба хизматрасонии оддитарини
соҳаи беҳдошт дастрасӣ
надоранд. Ҳар сол то
сесад ҳазор нафар кӯдак
дар синни то панҷсола ба
иллати набудани дастрасӣ
ба оби нӯшокии бехатар
ва беҳдошт ба ҳалокат
мерасад. Ҳамаи ин гувоҳи
он аст, ки мо то ҳол дар
иҷрои воқеии вазифаҳо ва
ҳадафҳо дар арсаи таъмин
намудани дастрасӣ ба оби
нӯшокии бехатар ва беҳдошт ҷиддан ақиб мондаем. Ҳамзамон аз зарурати
баргузории Конфронси
Душанбе дар раванди
омодагӣ ба Конфронси
оби Созмони Милали
Муттаҳид дар соли 2023
ёдовар шуданд.

Баъди суханронии
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар
кори Конфронс муовини
якуми Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид
хонум Амина Муҳаммад,
президенти Шўрои иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид
(ECOSOC), намояндаи доимии Ботсвана дар СММ
Колен Виксен Келапиле,
муовини Дабири кулли СММ, Дабири кулли
Конфронси СММ оид ба
масъалаҳои марбут ба об
дар соли 2023 ва ҳамраиси Конфронси дуюми
Душанбе Лю Чженмин,
муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Қазоқистон
Роман Скляр, муовини Раиси Девони Вазирони Туркманистон Муҳаммадгулӣ
Муҳаммадов, муовини
Сарвазири Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шуҳрат Ғаниев,
Комиссари Иттиҳоди Ав-
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Ҳаёт аз оби нобу ҷовидон сарчашма мегирад,
Ва об аз қуллаи Боми Ҷаҳон сарчашма мегирад.
Ҳаёту об пайванданду андар созмони даҳр,
Зи фазли Пешвои тоҷикон сарчашма мегирад.
байналмилалии амал “Об
барои рушди устувор,
солҳои 2018 - 2028” изҳори
сипос карда, пешсафии
Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмонро дар ҷодаи ҳалли
мушкилоти марбут ба об
ва иқлим дар арсаи олам
махсус ёдовар шуданд.
Дар рафти Конфронс
Сарвазири Шоҳигарии
Нидерланд Марк Рютте ва
рупо оид ба муҳити зист
Абдулло Шоҳид - Раиси
Синкявичюс Виргиниюс,
Маҷмааи умумии Созмоноиби президенти Бонки
ни Милали Муттаҳид бо
осиёгии рушд Шиксин
навори видеоӣ ба иштиЧен, ноиби президенти
рокчиёни ҳамоиш бароБонки аврупоии таҷдид ва мад карданд.
рушд Марк Боуман, диОнҳо ба Президент
ректори глобалии бахши
ва Ҳукумати Ҷумҳурии
соҳаи оби Бонки ҷаҳонӣ
Тоҷикистон барои талохонум Ҷеннифер Сара,
шҳову ташаббусҳо, ҳамварзишгари австралиягӣ
кории пурсамар бо Созхонум Мина Гули ва намо- мони Милали Муттаҳид
яндаи ҷавонон, шаҳрванди ва ниҳодҳои он, инчунин
Чад Дионнон Биенвину
ҳамраисӣ бо Шоҳигарии
суханронӣ карданд.
Нидерланд ҷиҳати ҳалли
Баромадкунандагон ба
масоили марбут ба обу
Президенти Ҷумҳурии
иқлим, изҳори миннатТоҷикистон муҳтарам
дорӣ карданд.
Эмомалӣ Раҳмон барои
Қайд кардан ба мавташаббусҳои ҷаҳонии обу рид аст, ки Конфронси
иқлим, дар сатҳи баланд
дуюми байналмилалии
ташкилу баргузор намусатҳи баланд бахшида ба
дани Конфронси дуюми
Даҳсолаи байналмилалии
байналмилалии сатҳи
амал «Об барои рушди
баланд оид ба Даҳсолаи
устувор, солҳои 2018-2028»

таҳти унвони «Пешбурди амал ва шарикӣ дар
соҳаи захираҳои об дар
сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ,
минтақавӣ ва ҷаҳонӣ» дар
бахшҳои алоҳида идома
дорад.
Дар он наздики 2210
нафар намояндагони
давлатҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалию
минтақавӣ, ниҳодҳои
байналмилалии молиявӣ,
бахши хусусӣ, ҷомеаи
шаҳрвандӣ, донишкадаҳо,
ҷамоатҳои маҳаллӣ аз 178
давлати дунё иштирок
намуданд. Зиёда аз 500
нафар намояндагони ВАО
инъикоскунандаи чорабинии мазкур буданд.
Баргузории ин конфронс бо 4 забон тоҷикӣ,
русӣ, англисӣ ва арабӣ
сурат гирифт.
Маврид ба зикр аст,
ки чунин конфронс 2224 марти соли 2023 дар
шаҳри Ню-Йорк таҳти раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Подшоҳии Нидерланд баргузор хоҳад шуд.
Таҳияи
лейтенанти гвардия
Илоҳиҷон
НАСРИДДИНЗОДА

Ба ифтихори љашни
25-солагии Рўзи
Вањдати миллї

Сулњ агар заррае ба љанг расад,
Шишаи оламе ба санг расад.

Вањдат - пойдевори сулњ

Одамон дар њама љо ва дар њар рўзгор
барои сулњ садо баланд мекунанд. Онро
мепарастанд, сано мехонанд ва тараннум менамоянд. Барои сулњ мубориза
мебаранд, хун мерезанд ва барои пойдор
мондани он шабу рўз зањмат мекашанд.
Чунки сулњ љавњари муќаддасу ноёбест,
ки чун обу њаво барои инсоният зарур аст.
Билохира сайёраи Замин бо сулњ пойдору
зиндагї бо сулњ рангину гуворост.
Насли калонсол воќеањои нангину
хунини љанги шањрвандиро хуб дар хотир доранд. Гуруснагию зуроварї, тањдиду таљовуз, кинаварзї, ќатлу куштор
ва мањалгароию ѓоратгарии он рўзгор
то њанўз дили онњоро реш-реш менамояд. Он солњо пиру барно њама ташнаи
сулњ буданд. Тољикистон мотамсароро
мемонд. Аз њар хона, аз њар кўча, аз њар
мањаллу ноњия бўйи хун, бўйи нафрат
ва бўйи кароњат меомад. То водии Сулњ
расидан бенињоят мушкил буд. Гуфтушуниди байни њукумат ва намояндагони
мухолифин моњи апрели соли 1994 оѓоз
гардид. Гуфтушунидњои ба имзо расидани
Созишномаи истиќрори сулњ ва вањдати
миллї дар 8 давра гузаронида шуда, 40
моњ тўл кашидааст. Интизории беохири
сулњ ба торњои љони мардум нохун мезад. Хурду бузург дасти дуо бардошта,

12

мехостанд њарчї зудтар ба он рўзи саид
бирасанд. Нињоят вањдати миллї дар
заминаи Созишномаи умумии истиќрори
сулњ ва ризоияти миллї 27-уми июни соли
1997 ба даст омад. Он рўзњо Тољикистон
тўй дошт. Тўйи сулњу вањдат, тўйи дўстиву рафоќат, тўйи бародарию баробарї.
Одамон њамдигарро ба оѓўш кашида
мебўсиданд, мегирйистанд ва шукронаи
сулњи хуљастапай мекарданд. Рўзгори
нав бо хандаву шодї ва дилњои лабрези
фарањ оѓоз гардид. Тарсу вањм аз байн
рафт. Аќлњои тирагардида, рушану солим
гашт. Бародар бародарро шинохту њамсоя
њамсояро. Рањнавардонро сафари бехатар,
оворагонро манзил, гурезагонро ватани
аљдодї, љоњилонро маърифат ва зиндониёнро озодї насиб гашт. Дар ин ќофила
тољик ба дунёи нав расид. Давраи навини
давлатдориро дар роњи бунёди љомеаи
демократї Созишномаи сулњ ибтидо гузошт. Аз он рўзгор то ин дам халќи тољик
ба ќосиди вањдат дуруд мефиристад:
Салом вањдат, салом эй рўњи нек, салом эй нерўи сулњофар, ки амнияту саодатро пойдеворї. Салом эй падидаи љадид,
ки дилњоро тавону масарратро равонї.
Пойи равон, дасти гиро, аќли расо, дидаи
во ва сулњу сафої дар њама давру замон.
Дуруд ба вањдати тамоми њалќњои сайёра.
Родмардони Ватан №21, сентябри 2022

Озодагї
Дунё бозореро мемонад, ки дар он савдогару харидор ва бордору борбардор фаъолият
менамоянд. Гоње байни онњо созиш асту гоње

низоъ, гоње сулњ асту гоње мољаро, гоње вањдат
асту гоње нафрат. Дар њар сурат ѓолиб бар
нафс будан нишонаи озодагист.

Озмоиш

Моњияти осуда зистан

Озмоишњо зиёду тўлонианд, дар ќофилаи умр. Асосе моро ба ин озмоишњо
рў ба рў месозад, ки мутааллиќи сарнавиштанд. Ин озмоишњо ба монанди озмоиши бомбаи атомие, ки дар Хиросима
ва Нагасаки солњои љанги дуюми љањон
озмуда шуда буд, нестанд. Он дар ин сарзаминњо тухми марг кошту солњои тўлонї
ба њаёти мардум нохун зад.
Ин озмоишњо гоњо як лањза ва гоњо
њафтаву моњњо идома меёбаду таъсири
бевоситаи худро ба умри инсон мегузорад
ва ё дар оинаи хотир дер боз наќш мебандад. Аз ин озмоишњо гузаштан гоњо барои
инсон бисёр мушкил ва гарон меуфтад.
Дар паси ин озмоишњо нолаи модарон,
њаёти духтарон, бахти нољури писарон,
маломатњои мардон, номуродии кўдакон
ва хуни њазор нављавонон меистад. Захмњо шифо меёбанд ва наќшу асароти он
асабњоро харобу рўњро афгор мекунад. Чї
гунае, ки бошад, мо метавонем, аз уњдаи
гузаштан, аз ин озмоишњо бароем. Муњим
он аст, ки набояд тан дод ба њар озмоиши
зиндагї. Бояд дар ќабулгоњи тулўи субњи
саодат, бо умеди табассумњои маъсум
бошем…

Моњияти асосии сулњ осуда зистан аст.
Ваќте ки офтобакон – чароѓони нурполо шабона роњи морову дунёи моро чун
рўз равшан мекунанд, дар кўчањои шањр
бетарсу вањм ќадам монда, њамроњи дўсте
сайр мекунем, аз њавои тоза нафас кашидаву аз чашмакзанињои ахтарон лаззат
мебарем, сулњ аст. Шаб осуда хуфтану дар
рўъёњои рангин дасту по задан низ сулњ

аст. Субњ бо шунидани оёти азони мурѓакони шохсор бедор шудану ба маљрои
рўзи нав ворид шудан њам сулњ аст. Ваќте
ки тифлакон дар оѓўши гарми модарон
ба ноз мехобанд, ваќте ки аз њар сў садои
хандаву шўхї ва мусиќии љаззоб меояд,
ин њама сулњ аст. Сулњ аст, ки мо парвои
оламу одам надорем. Ваќте ки зиндагї бе
тарсу вањм сурат мегираду амну амонї
барљост, сад шукр, ки аз шарофати сулњ
аст. Аммо донистан зарур аст, ки таќвиятбахшандаи сулњ вањдат аст.

Дасти дўстї
Мардон агар кори неку бо манфиатеро анљом дињанд, албатта ба њамдигар
даст дода, мефишоранд. Ин амал шањодати њамдигарфањмї, розї будан дар амали
кори хайре ё ањд бастану ба сари маќсад
омадан аст. Мардуми тољик на дар њар

додани мардон – ба ќарори ќатъї омаданро ифода мекунад.
Агар дар савдои хона, мошин, асбобњои
рўзгор, интихоби арўсу домод ва тамоми
он чї, ки фурўхтаву харида мешавад байни
тарафайн мувофаќат ба амал омад, њатман
дасти созиш дода мешавад.
Њангоми даст додан, мард наметавонад
аз раъйи худ баргардад. Пеш аз даст додан шахс бояд раъйи олї дошта бошад, то
ањду лафз нопок нагардад.
Мардон пеш аз оне ки даст дињанд, медонанд, ки ин ањду амали муќаддасест, ки
маврид ба њамдигар даст медињанд. Даст шикастанаш номумкин аст.
Замоне тамоми мардуми шарифи тољик
додан ба њамдигар хулосаи охирини аманигарон
буданд, ки кай байни њукумат
лест, ки дар натиљаи вањдат, созиш, њамфикрї, розигї, њамдилї ва њамдигарфањмї ба ва мухолифин мувофаќат ба амал меояд.
субут расонда мешавад. Ба њамдигар даст Нигарон буданд, ки кай сардорони њар ду
Родмардони Ватан №21, сентябри 2022
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љониб ба њамдигар даст дода, дар боби
сулњу салоњ мувофаќат мекунанд.
Ин рўзи муќаддас пас аз талошњои зиёде дар таърихи 27-уми июни соли 1997
ба вуќўъ пайваст. Рамзи ин рўзи муќаддас
ду дасти матинест, ки њамдигарро аз рўи
ихлос, садоќат ва њамдигарфањмию дўстї

бо панљањои оњанин сахт мефишуранд.
Чун ин раъйи олї буд, то ин дам он шикаста нашуд ва њамчун рўзи таърихї дар
саросари кишвар љашн гирифта мешавад.
Ин рўзи сайид сулњу вањдатро ба сарзамини тољикон эњдо кард ва дар таърихи давлатдорї сањифаи нав кушод.

Биёбон мешавад гулзор
Модарам мегуфт: Агар хоњї, ки боиззату икром ва дар њар кор муваффаќ бошї
њатто дар оѓил бо гов мувофиќат (созиш,
њамфикрї, розигї) намо. Оре, зиндагии
орому осударо танњо мавофаќат ва машварат таъмин менамояд. Дар ин боб Њусайн
Воизи Кошифї гуфтааст: «… ба њама кас
аз аркон ва акобиру асоѓир машварат бояд
кард, ки хирадмандонро чизе ба хотир
расид, ки бузургонро дар замир нагзошта
бошад ва њељ кас дар машварат зиён накарда».
Агар ба таърихи ниёгони худ рў орем,
дармеёбем, ки онњо аввалин вассофони
сулњу вањдат ва амну адолат будаанд. Барои поянда нигоњ доштани давлат ва таъмин намудани сулњу салоњ мероси бебањои
онњо дастури муњимест.
Хотирањои рўзгори мактабхониро такурў намуда, яке аз машњуртарин масали
Иван Крылов «Ќу, шўртан ва харчанг» -ро
пайдо намудам. Дар он сухан дар бораи он

меравад, ки ќу, шўртан ва харчанг аробаи
пурборро хостанд ба манзил расонанд.
Њар се ба ароба пайваст шуданд, аммо њар
ќадар кўшиш карданд, натавонистанд аробаро аз љояш љунбонанд. Гап дар сари он
буд, ки њар яке мувофиќи табиати худ - ќу
ба сўи њаво, харчанг ба ќафо ва шўртан
аробаро ба сўи об мекашид. Дар натиља
муроде њосил нашуд.
Хулоса, агар одамони гуногунтабъу
гуногунтабиат бо њамдигар мувофиќат накарда кореро оѓоз кунанд, онро ба субут
расонда наметавонанд. Њар кор бо ќарори
ягона, мувофаќат ва њамдигарфањмї натиљаи дилхоњ медињад. Чун созиш ба миён
ояд, вайронањо гулистон мешаванду оламе
боѓу бўстон.
Биёбон мешавад гулзор,
Агар созиш бувад дар кор.

СУБЊИ ТОЉИК
Субњи тољик дар таљаллї шуд зи бахт,
Даргузашт он рўзгори сангу сахт.
Дар фароѓу роњат омад марди кор,
Шуд насиби халќи одї тољу тахт.

Рехта тарњи диёри нозанин,
Тарњи дунёи саодатофарин.
Кохи зулму зўру кин барњам зада,
Дар нумув шуд Тољикистони навин.

Мулки хуршедии мо озод шуд,
Сокинонаш хурраму дилшод шуд.
Шомро истораи рахшон расид,
Гўшаи вайронааш обод шуд.

Парфишон шуд парчами сулњу зафар,
Зиндагї осуда гашту бехатар.
Тољикистон давлати поянда шуд,
Бегумон, шуд махзани илму њунар.
Саодат САТТОРЇ
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Лоиқ ШЕРАЛӢ

Раҳми парвардигори мо омад,
Нури ҳақ бар диёри мо омад.
Ҷанги бунёдсӯзи мо бигзашт,
Сулҳи бунёдкори мо омад.
Зиндагӣ сахттар зи мурдагӣ буд,
Ҳотифи зиндадори мо омад.
Кӯю барзан пур аз гадоён буд,
Фурсати шоҳкори мо омад.
Пири Канъоно, чашми ту равшан!
Юсуфи дилфигори мо омад.
Мурдаҳо норизо зи мо буданд,
Фотиҳа бар мазори мо омад.
Чор сӯ буд тирборонҳо,
Яке тири барори мо омад.
Ахтари наҳс аз сари мо рафт,
Ахтари саъд ёри мо омад.
Аз сари мо хазонфишон бигзашт,
Гулфишони баҳори мо омад.
Кӯҳсоро, бибахш пастии мо,
Нангу ному виқори мо омад.
Ҳоли зору низори мо бигзашт,
Вақти ҷуду нисори мо омад.
Ҷанги девонавори мо бигзашт,
Сулҳи деринтизори мо омад.
7.01.1997 – Душанбе
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ИДОМАИ ИЌДОМЊОИ ДЎСТОНА
Сафари расмии Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии
Тољикистон ба Гвардияи миллии Љумњурии Ўзбекистон
Яке аз дастовардњои
муњим дар 31 - соли Истиќлолияти давлатии Тољикистон
барќарор намудани робитаву
њамкорї ва муносибатњои
гуногунсоња бо кишварњои хориљи дуру наздик мебошад, ки
бо саъю кўшишњои бесобиќаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон
ба даст омадааст.

Дар асоси њамкорињои
дуљонибаи Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ўзбекистон гурўњи хизматчиёни
њарбии Гвардияи миллї
тањти роњбарии Фармондењи
Гвардияи миллии Љумњурии
Тољикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобољон
Љамолзода бо маќсади мустањкам намудани робитањои
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њамкорї, мубодилаи таљрибаи пешќадам ва шиносої бо
шароиту имкониятњои афсарону сарбозон аз Гвардияи
миллии Љумњурии Ўзбекистон дидан намуданд.
Гвардияи миллии Љумњурии Ўзбекистон яке аз сохторњои бонуфуз дар Артиши
миллии ин давлат буда, дар
он шароитњои муосири хиз-

мат барои таълиму тарбия
намудани кадрњои болаёќат,
мутахассисони касбї фароњам мебошад. Фаъолияти
Гвардияи миллии Љумњурии
Ўзбекистон пеш аз њама ба
таъмини амнияти љамъиятї
дар самтњои гуногун равона
гардидааст. Хизматчиёни
њарбие, ки дар сафњои Гвардияи миллии Ўзбекистон
хизмат мекунанд, хатмкардагони Донишгоњи амнияти
љамъиятии Љумњурии Ўзбекистон мебошанд. Донишгоњи мазкур муассисаи олии
њарбї ва илмї-тадќиќотї
буда, мутахассисонро дар
бахшњои дипломатияи њарбї,
њуќуќшинос, иќтисод, муњандисї-техникї, тарбиявї-равоншиносї, фармондењїтактикї дар сатњи бакалавр
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ва магистр барои идомаи
хизмат дар Гвардияи миллї
ва Вазорати корњои дохилии Љумњурии Ўзбекистон
омода менамояд. Њайати
профессорону мураббиён дар
чорабинињои байналмилалии
илмї – амалї иштирок карда,
ба ѓайр аз ин зиёда аз 1000
нашри илмї омода кардаанд.
Дар ин донишгоњ дар баробари љавонписарон духтарон низ имкон доранд, ки

мувофиќи ќобилияту дониш
мањорату малакаи касбии
худро такмил дода, дар оянда
њамчун афсар хизматро идома дињанд.
Ќобили зикр аст, ки гвардиячиён аз илми муосир ва
технологияи вертуалї пурсамар истифода мебаранд,
ки барои моњирона иљро
кардани вазифањои хизматї
хеле мувофиќ мебошад.
Дар идомаи вохурї њайати

Гвардияи миллии Љумњурии
Тољикистон бо шароити
хизмат ва фаъолияти чанде
аз љузъу томњои Гвардияи
миллии Љумњурии Ўзбекистон шинос шуда, аз Боѓи
Ѓалаба ва Маркази таълимии
махсусгардонидашуда дидан
намуданд.
Дар анљоми вохурї роњбарони сохторњо Наќшаи
њамкорињои дуљонибаро дар
соли 2022 ба имзо расонданд, ки дар он татбиќи
чорабинињо дар самти тайёр
намудани кадрњо, мубодилаву такмили ихтисос дар
фаъолияти хизматї пешбинї
гардидааст.
Ташрифи љонибњо пайваста дар фазои дўстї, њамдигарфањмї ва сатњи баланди
мењмоннавозї сурат мегирад.
Соли 2022 робитањои
њамкорї таќвият ёфт. Дар
сафари расмии Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон ба Љумњурии Ўзбекистон Ёддошти
тафоњум дар бораи њамдигарфањмии байни Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон ва
Гвардияи миллии Љумњурии
Ўзбекистон ба имзо расид.
Хизматчиёни њарбии њар ду
љониб дар њайати гурўњњо ба
фаъолияти хизматии њамдигар шинос шуда, табодули
андеша ва мубодилаи таљриба намуданд.
Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА.

Моњи октябри соли 2022
Тољикистон ва Ўзбекистон
30-юмин солгарди барќарории
равобити дипломатиро
љашн мегиранд.
2 июни соли 2022 санади
стратегї – Эъломия дар бораи
тањкими дўстї ва иттифоќи
абадї миёни Тољикистон ва
Ўзбекистон ба имзо расид.

Тайи се соли охир дар
бахшњои мухталифи њамкорї
Њудуди 100 санади дуљониба ба
имзо расидааст.
Давоми шаш соли охир њаљми
муомилоти тиљоратї миёни ду
давлат 40 маротиба афзуд. Дар
наќша аст, ки гардиши мол ба як
миллиард доллар расонида шавад.
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Ба татбиќи лоињаи муштараки Тољикистон ва Ўзбекистон
оид ба сохтмони ду неругоњи
барќи обї бо иќтидори умумии
320 мегаватт дар рўдхонаи
Зарафшони Тољикистон иќдом
карда шуд.
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Таќвияти иќтидори мудофиавии
кишвар ва омодабошии љангї аз тайёр
кардани кадрњои
соњибкасбу содиќ ба
халќу давлати худ,
рўњияи ватандўстиву
ватанпарастї ва худшиносиву худогоњии
хизматчиёни њарбї
вобаста мебошад.
Эмомалї РАЊМОН
Бо маќсади дар сатњи
баланд нигоњ доштани
омодабошии љангї, пайваста такмил додани мањорату малакаи касбии њайати шахсї соли 2022 дар
Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон, “Соли
тайёрии љангї” эълон гардид. Фармондењи Гвардияи миллї дар љамъбасти
фаъолияти љузъу томњои
Гвардияи миллї дар шаш
моњи соли 2022 ба натиљањои самти тайёрии
љангї диќќати љиддї зоњир
намуда, барои боз њам
бењтар намудани фаъолияти хизматї, ба њайати фармондењї ва командирони
ќисмњои њарбї дастуру супоришњои мушаххас дод.
Дарсу
машѓулиятњои
таълимї, сайќал додани
донишњои
назариявию
амалии њайати шахсї дар
асоси барномањои таълимї
амалї мегардад. Коркард
ва татбиќи барномањои
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СОЛИ ТАЙЁРИИ ЉАНГЇ
таълимї, санљиш ва назорати иљрои дарсу машѓулиятњои тайёрии љангиро
афсарони собиќадори раёсати тайёрии љангї бевосита ба зимма доранд.
Чуноне ки муовини фармондењи Гвардияи миллии
Љумњурии Тољикистон оид
ба тайёрии љангї ва махсус
полковники гвардия Одиназода Аъзам маълумот
дод, дар нимсолаи аввал
аз љониби раёсати тайёрии
љангии фармондењї 9 барномаи таълимї омода карда шуда, дастурамалњо бо
забони давлатї тарљума ва
коркард шуданд, ки айни
замон дар ќисмњои њарбї
мавриди истифода ќарор
доранд.
Бо маќсади пуррагардонии љузъу томњо бо мутахассисони касбї дар
заминаи ќисми њарбии
051052 ва 051056 зиёда аз
230 нафар хизматчиёни
њарбї дар курси тайёрии
прапоршикон, командирони отделенияњо ва мутахассисони хурди техникї
бо муваффаќият тањсил
карда, барои идомаи хизмат ба љузъу томњо сафарбар гардиданд. Хатмкардагони курсњои мазкур дар
такмил додани донишњои

њайати зердастон ва нигоњ
доштани омодабошии љангї сањми зиёд доранд.
Дарсу
машѓулиятњои
таълимї бо њайати шуъбањои таъиноти махсус дар
сатњи зарурї доир карда
мешавад. Дар ин давра бо

њайати шахсии таъиноти
махсус баромадњои сањрої
бо гузаронидани машѓулиятњои тактикии махсус дар
се марњила сурат гирифт.
Њайати шахсї машѓулиятњои гуногунро дар шароити кўњсор ва мањалли ањолинишин, аз љумла шањр аз
худ карданд. Баромадњои
сањрої бо машѓулиятњои
назариявї оѓоз шуда, бо
машќњои
оташфишонї
анљом ёфтанд.

назариявї њайати шахсии
артиллерияи муттањида ба
машќгоњи сањроии Вазорати мудофиаи Љумњурии
Тољикистон
“Њарбмайдон”, ки 200 километр дур
аз пойтахт љойгир аст, сафарбар гардиданд. Њайати
муттањидаи воњидњои артиллерии Гвардияи миллиро подполковники гвардия
Муњибуллозода Исматулло, командири ќисми њар-

Масъулини
тайёрии
љангї ба сатњу сифати
омодасозии пулемётчиёну
миномётчиён,
мерганњо
ва норинљакандозон низ
таваљљуњи махсус зоњир
менамоянд. Њамин аст, ки
бо ин њайат љамъомадњои
таълимї доир карда шуда,
аз љониби афсарони ботаљриба дарсу машѓулиятњо гузаронида мешавад.
Рўзи охири љамъомадњои
таълимї аз иштирокчиёни
љамъомад санљиш гирифта

шуд, ки натиљањо ќонеъкунанда мебошанд.
Њар як давраи тањсил
воњидњои артилерї низ ба
машѓулиятњои сањрої фаро
гирифта мешаванд. Моњи
апрели соли равон баъди анљоми машѓулиятњои

бии 051064 роњбарї намуд. Машѓулиятњои дастурдињї пеш аз оѓози
тирпаронї бо воњидњои артиллерї,
зенитиву миномётї гузаронида
шуд. Нишонрасии воњидњои артиллерї, ба хусус аз силоњи “Град”
хеле љолибу дањшатзо буд. Дастањо
нишонро моњирона ба
њадаф
расонданд.
Ба чунин машќњои амалии
сањрої њайати шахсии ќисми њарбии 051056 низ љалб гардид. Воњидњои артиллерї, зенитиву миномётї, гурўњњои пулемётчиёну
норинљакандозон ва экипажи мошинњои зирењпўши љангї машѓулиятњои амалии оташфишониро дар
машќгоњи сањроии «Чорруќ-даррон» доир карданд. Рафти машѓулиятњои сањроиро фармондењи
Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон генерал-лейтенанти гвардия
Бобољон Љамолзода назорат карда,
донишу мањорат ва малакаи касбии
афсарону сарбозонро бањогузорї
кард. Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон дар
љамъбасти машѓулиятњои оташфишонї таъкид намуд, ки њарчанд
натиљаи машѓулиятњо самарабахш
бошад њам, мо бояд дар иљрои вазифањои љангї дучанд масъулият њис
намуда, тайёрии љангї ва омодабошии љангиро дар сатњи баланд нигоњ дорем. Њар як хизматчии њарбї
бањри сайќал додани мањорату малакаи касбии худ аз њарваќта дида
бештар талош намояд.
Натиљаи дарсу машѓулиятњо
буд, ки машќњои амалии оташфишонї аз љониби хизматчиёни њарбї пай дар пай ва моњирона иљро
карда шуд. Воќеан, барои самарабахш анљом додани машѓулиятњои
амалии тирпаронї, машѓулиятњои
назариявї заминаи асосї мебошад.
Аз ин рў бояд машѓулиятњои назариявї дар ќисму воњидњо тибќи
љадвали дарсї пурра гузаронида
шаванд.
Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИЌ
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Бахусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои
иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллӣ осон гардонидааст, рӯ овардан ба таърих ва огоҳ будан аз аслу
насаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан, насли наврасу
ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад.
Эмомалӣ РАҲМОН
китобдорӣ низ таваҷҷуҳи
хоса зоҳир карда мешавад.
Воқеан, дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими
истиқлолият нақши китоб
хеле бузург аст. Маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи Пешвои

ШИНОСНОМАИ МИЛЛАТ
Мардуми шарафманду
сарбаланд ва саодатманди
Тоҷикистон аз неъматҳои
бебаҳои
Истиқлолияти
давлатӣ баҳра бурда, бо
тамоми ҳастӣ дарк менамоянд, ки Истиқлолият
муқаддастарину азизтарин неъмати ҳаёт, рукни
асосии давлати озод, рамзи шарафу номуси ватандорӣ ва нерӯи таконбахши
ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошад. Маҳз фазои озодӣ,
сулҳу осоиштагӣ ва ваҳдату ягонагист, ки имрӯзҳо
мо дар тамоми самтҳои
иқтисодиву иҷтимоӣ ва
фарҳангии ҷомеа озодона
метавонем таҳсил ва кору
фаъолият намоем.
Боиси хурсандӣ ва шукргузорист, ки Истиқлоли давлатии Тоҷикистон
барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. Маврид ба
зикр аст, ки бо ташаббусу
дастгириҳои
ҳамарӯзаи
Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ-Пешвои миллат,
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни
илму маърифат ба соҳаи

муаззами миллат аст, ки
соҳаи китобдорӣ, илму
ирфон рӯз то рӯз рушд намуда истодааст. Пӯшида
нест, ки китобу китобхона
на танҳо дар тарбияи маънавии наврасону ҷавонон
мавқеи муҳим дорад, инчунин дар пешгирии онҳо
аз ҳар гуна ҳаракоту рафторҳои ношоиста ва шинохтани саргузашти худ
саҳми сазовор доранд.
Такя ба ин андеша, мебояд қайд намуд, ки давлату ҳукумати мамлакат
барои рушди соҳаи китобдорӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати
аҳолии кишвар пайваста
тадбирҳои муассир меандешанд. Далели равшани
гуфтаҳои боло бо дастури
Пешвои муаззами миллат соли 2021 дар арафаи
таҷлили 30 - солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон китоби
«Тоҷикон»-и Қаҳрамони
Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғафуров бо сифати
баланд аз нав нашр гарида, ҳамчун туҳфаи идона аз номи Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
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лат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба ҳар як оилаи
кишвар тақдим гардид.
Ин иқдоми наҷиб аз ноҳияҳои ВМКБ оғоз гардид.
«Рӯҳи равони фарзанди
фарзонаи тоҷик академик
Бобоҷон Ғафуров шод бод,
ки шоҳасари безаволи ӯ
«Тоҷикон» воқеан шиносномаи миллати мо гардида, барои ташаккули худшиносии миллӣ ва рушди
тафаккури таърихии мардуми мо хидмати арзанда
намуд. Ин марди бузург
аз осорхонаи беинтиҳои
таърих осори тамаддун ва
мероси фарҳангии миллати тоҷикро зара-зара ҷамъ
оварда, ба риштаи таҳрир
кашида, танзиму даврабандӣ кард ва ба оламиён исбот намуд, ки тоҷикон қадимтарин сокинон
ва соҳибони ин марзу
бум будаанд ва ҳастанд»
менависанд,
муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то
Сомониён».
Ҳамзамон бо Амри
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ифтихори 115-солагии академик
Бобоҷон Ғафуров соли
2023 озмуни ҷумҳуриявии
«Тоҷикон» — оинаи таърихи миллат» баргузор
мегардад.
Барои дар сатҳи баланд
доир гардидани озмуни
мазкур вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон,
Иттифоқи
нависандагони
Тоҷики-
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стон, кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо
занон ва оила, Муассисаи
давлатии
«Китобхонаи
миллӣ»-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор гардидаанд.
Ҳамчунин ба Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода
шудааст, ки аз ҳисоби
маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
соли 2023 пешбинӣ гардидаанд, ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ
намудани чорабинии мазкур 1 480 000 (як миллиону
чорсаду ҳаштод ҳазор) сомонӣ ба таври нақд ҷудо
намояд.
Шоиста ба зикр ва таҳсин аст, ки ҳар як иқдом ё
санае, ки аз олами афкору
андешаҳои сабзу созандаи
Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ

аввал ва сарбози қатории
гвардия Ваҳдатшо Мариншоев сазовори ҷойи дуюм
гардиданд.
Қайд кардан ба маврид
аст, ки дар ин озмун фарзандони хизматчиёни ҳарбӣ низ фаъолона иштирок
намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд.
Подполковники гвардия
Сайфуддинзода Дилшод,
сардори шуъбаи уқуқи

Ҳадафи мо аз баргузории озмунҳои
«Илм–фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон–Ватани
азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва олимпиадаву озмунҳои гуногун тақвият бахшидани ҳувияти
миллӣ, ҳисси ифтихор аз таъриху тамаддуни бостонии
халқамон, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии мардум, қабл аз ҳама, наврасону ҷавонон, тақвияти завқи зебоипарастии онҳо ва пайдо
кардани истеъдодҳои нодир аз байни наслҳои
ояндасоз мебошад.
Эмомалӣ РАҲМОН

Раҳмон арзи вуҷуд мекунад, боиси болоравии
маънавиёти мардум, бахусус насли ҷавон ва умуман
қишрҳои мухталифи ҷомеа мегардад.
Дар озмуни ҷумҳуриявии «Фурўғи субҳи доноӣ
китоб аст» дар соли 2021
ду нафар хизматчиёни
ҳарбии Гвардияи миллӣ
иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Аз ҷумла сарбози қатории гвардия Ансоралӣ
Эшбеков сазовори ҷойи
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раёсати корҳои фармондеҳии Гвардияи миллӣ
ба тарбияи фарзандон
диққати ҷиддӣ зоҳир менамояд. Аз ин ҷост, ки ҳар
кадоме аз фарзандонаш
ду-се забони хориҷиро медонанд. Дар баробари ин
иштирокчиёни
фаъоли
озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ
ва ҷумҳуриявӣ мебошанд.
Соли 2022 дар озмуни
ноҳиявии «Фуруғи субҳи
доноӣ китоб аст» писараш
- Сайфуддинзода Саймуҳаммад аз рўи номи-

натсия адабиёти кўдакону
наврасон ва осори шифоӣ
миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна
сазовори ҷойи аввал ва
духтараш - Сайфуддинзода Махфират аз рўи номинатсияи адабиёти кўдакону наврасон ва осори
шифоӣ миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти
миёна дар байни синфҳои
5-11 сазовори ҷойи дуюм
гардид. Алҳол ду даври озмуни мазкур сипарӣ шуд
ва барои ду даври дигари озмун пайваста талош
доранд, то адабиёти зиёде аз эҷодиёти шоирони
муосир аз бар намоянд.
Боварии комил дорем, ки
дар даври ниҳоии озмуни
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” дастболо мегарданд.
Маврид ба зикр аст,
ки нақш, мақоми китоб
ва китобхона дар байни
ҷавонон рӯз аз рӯз афзун
мегардад. Китоб аз гаронбаҳотарин мероси ниёгонамон буда, ба шарофати
он насли имрӯзу оянда аз
олами тамаддун, маънавиёт, адабиёт ва мактаби бузурги худшиносии миллӣ
огаҳӣ меёбанд.
лейтенанти гвардия
Илоҳиҷон
НАСРИДДИНЗОДА
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Ташкил намудани сайру саёњат ба маконњои таърихї ва тамошои манзарањои
дилписанд, ободиву шукуфоии пойтахти
кишвар – шањри Душанбе дар наќшаи кории масъулини корњои сиёсї – тарбиявї
яке аз чорабинињои асосї мебошад, ки
дар баробари сарбозон афсарон њам ба он
љалб мегарданд.
Њайати шахсии Гвардияи миллии
Љумњурии Тољикистон аз намоиши мероси нодири
ниёгони миллати тољик
— «Тољикистон-кишвари
дарёњои тиллої», ки дар
Осорхонаи
миллии Тољикистон манзури тамошобинон гардид, аз
наздик шинос
гардиданд.
Ќобили ќайд

Хизматчиёни њарбї њангоми тамошои намоишгоњи «Тољикистон – кишвари дарёњои тиллої» бо осори даврањои
энеолит ва биринҷии шањраки Саразми
бостонї, ки ба Фењристи мероси ҷањонии
ЮНЕСКО шомил гардидаанд, инчунин ёдгорињои таърихии Тахти Сангин,
Панљакенти ќадим, ќалъаи Кофарнињон,
Њулбук ва Аљинатеппа шинос гардида,
ҷаҳони маънавии худро оид ба даврањои
гуногуни
таърихии
миллати
тољик, ба
монанди
давраи пеш
аз мелод
- «Оини
зардуштї»,
«Империяи
њахоманишињо»,
«Давлати
Юнону
Бохтар»,

«Тољикистон-кишвари дарёњои тиллої»
аст, ки Намоишгоњи нигорањои таърихии
Тољикистон зери унвони «Тољикистон
– кишвари дарёњои тиллої» дар Осорхонаи њунарњои осиёии «Гиме»-и шањри
Париж бо иштироки бевоситаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ва
Президенти Љумњурии Фаронса муњтарам
Эммануэл Макрон ба шарафи 30-солагии
Истиљлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва дар остонаи сиюмин солгарди
муносибатњои дипломатии Тољикистон ва
Фаронса ифтитоњ ёфта буд. Намоишгоњи
«Тољикистон – кишвари дарёњои тиллої»
бо маќсади муаррифї намудани тамаддуну фарњанги ќадимии тољикон дар мисоли ёдгорињои бостонї, ки дар мавзеъњои
таърихии мамлакат, аз љумла Саразми
бостонї, Тахти Сангин, Панљакенти
ќадимї, ќалъаи Кофарнињон, Њулбук,
Аҷинатеппа дарёфт шудаанд, ташкил
шудааст. Чуноне ки масъулини Осорхона
маълумот доданд, дар намоишгоњ њудуди 300 адад ёдгории таърихї ба маърази
тамошо гузошта шуда, имкон фароњам
меорад, ки бо таърихи беш аз шашњазорсолаи миллати тољик шинос шавем.
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«Империяи кушониён» ва «Давлати сосониён» ғанӣ гардонанд.
Муовини фармондењи Гвардияи миллї
оид ба корњои сиёсї-тарбиявї полковники гвардия Муњаммаднаим Собириён
њангоми тамошои нигорањо таъкид кард,
ки «тољикон аз азал соњибфарњангу тамадунофар буда, таърихи хеле ќадима ва
ибратбахш доранд. Мо мардуми тољикро
зарур аст, ки дар замони љањонишавии
арзишњо барои тарбияи фарњанги миллии
љавонон саъю кўшиш намоем. То ин ки
насли оянда аз фарњанги ниёгон бањраманд гарданд». Њамчунин нишони эњтиром, таасурот ва таманиёти нек аз тамошои Осорхонаи миллї дар китоби махсус,
ки хотираи мењмонон сабт мегардад, аз
номи тамоми хизматчиёни њарбї, имзо
гузоштанд.
Дар интињо хизматчиёни њарбї дар
остонаи Осорхонаи миллии Тољикистон
акси хотиравї гирифтанд.
Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА
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ИРАМ-ШАБЕЊИ РАВЗАИ РИЗВОН
Боѓи ботаникии Ирам,
аз боѓи афсонавии Ирам,
ки гўё замоне Шаддод ном
подшоњ дар Яман сохта будааст, камї надорад. Одамон метавонанд бо мењнати худ мўъљиза офаранд ва
«буд набуд»-и афсонањоро
ба «њаст ва хоњад буд»-и
њаќиќат табдил дињанд.
Боѓи ботаникии Академияи илмњои Тољикистон
(Боѓи Ирам) мутааллиќи
ноњияи Исмоили Сомонї
буда, дар ќисмати шимолии шањри Душанбе љойгир аст, ки њудуди беш аз
40 гектарро ишѓол мекунад. Боѓи ботаникї соли
1933 дар Сталинобод (њозира Душанбе) бунёд шудааст. Аввалин гулу бутта ва
дарахтони шинондашудаи
боѓ, мутобиќ ба ќитъањои
Европа, Сибир ва Осиёи
Шарќию Марказї, Бањри
Миёназамин ва Америкаи
Шимолї мебошанд. Дар
боѓи ботаникии «Ирам»
бењтарин намунањои бутта-
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ву дарахтон ќариб аз тамоми гўшаву канори дунё
љамъ оварда шудааст, ки
аксарияти онњо ба «Китоби
сурхи табиат» ворид шудаанд.
Соли 2001 бо ќарори
њукумати шањр боѓи ботаникї номи Боѓи «Ирам»ро гирифт. Дар баробари
иваз шудани ном, симои
он ба кулли таѓйир ёфта,
љойи дўстдоштаи сокинону
хориљиён гаштааст.
Соли 2007 дар ќисмати шимолии хиёбони боѓ
мамнўъгоњи этнографї дар
асоси меъморињои халќї,
дар фазои кушод бунёд
шуд. Дар ин мамнўъгоњ хонањои анъанавии сокинони
гўшаву канорњои гуногуни
Тољикистон ва инчунин биноњои истењсолї (аловхона, мењмонхона, њаммом,
љувозхона, осиёб ва ѓайрањо) сохта шудааст. Дар
арафаи љашни 20- солагии
Истиќлолияти кишвар
(2010-2011) дар њудуди боѓ

айвонњои сернаќшу нигори
миллї (суњбатљо) сохтанд,
ки гирду атрофи онњоро
њайкалчањои њайвоноту
парандагон оро медињанд.
Инчунин барои истироњати
тамошобинон нимкатњои
чўбин низ гузошта шудааст.
«Шањрчаи њунармандон» гўшаи дигари боѓро
оро медињад, ки дар он
љо њунарњои мардумї ва
санъати рўзгордории халќи
тољик њам намоиш дода
мешаваду њам дар амал
иљро карда мешавад. Боѓи
«Ирам» бо њамаи шукўњу
шањомати худ метавонад
миллати тољик ва санъати
миллии халќи моро дар
тамоми дунё муаррифї
намояд.
Даромадгоњи марказии
боѓ аз кўчаи Самад Ѓанї
оѓоз мешавад. Даромадгоњи дигари он дар тарафи
шимолї воќеъ аст. Ќабули мењмони хориљї ва
шањрвандон мањз аз њамин
дарвоза сурат мегирад.
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Муњити сабзбањор
Боѓи ботаники «Ирам»
муњитест њамеша пуртаровату зебо. Аммо њукмронии
њар фасли сол вобаста ба
табиату хусусияти худ ба
кас эњсоси дилангезе мебахшад. Хусусан субњу шоми
он басо дилкашу дилрабост. Азбаски Боѓи «Ирам»
яке аз иншоотњои махсусан
муњими давлатї ба шумор
меравад, њифзу њимояи
онро Гвардияи миллии
Љумњурии Тољикистон ба
уњда дорад. Барои огањї
ёфтан аз фаъолияти хизматчиёни њарбї дар иншооти муњими давлатии Боѓи
«Ирам» сањарии пурсафое
озими он шудем. Моро
навбатдори нуќтаи назорати гузаргоњи №2-юми
иншооти Боѓи «Ирам»
капитани гвардия Ѓайратиён Ризвон пешвоз гирифт.
Назорат кардани даромад
ва баромади коргарони
иншоот дар асоси рухсатнома ва инчунин ворид ва
хориљ шудани молу амволи
њудуди он вазифаи асосии

онњост. Сарбозони ќатории
гвардия Саидов Шодмон
ва Тухташев Њасан дар
назди даромадгоњ аз пайи
адои хизмат буданд. Нигоњи тезбину зираконаи
онњо ягон нуќтаи иншоот
ва даромаду баромади мењмононро аз мадди назар
дур намемонд. Аз суњбат
бо онњо дарёфтем, ки ќалби
саршор аз мењру муњаббат
нисбат ба миллат ва ватани
аљдоди худ доранд ва тайёранд дар майдони корзор
низ њастї ва буду набуди
хешро бахшанд.
Ба суњбати мо ёвари
коменданти иншооти Боѓи
«Ирам» подполковники
гвардия Абдуќодирзода
Таѓоймурод мепайвандад.
Онњо вазифањои имрўзаро тањлил намуда, иброз
доштанд, ки барои назорат кардани иншооти Боѓи
«Ирам» њайати шахсии
ќаровул аз ќисми њарбии
051054 Гвардияи миллї
шабонарўз сафарбар карда
мешавад. Онњо дар бастњо
ва хатсайрњо њаракат
карда, хизмати патрулиро

анљом медињанд. Сарбозон
вазифаи хизматии худро
хуб адо карда, ба хурдтарин љузъиёти боѓ ањамияти
љиддї медињанд ва њифзу
њимояи боѓро вазифаи
муќаддаси худ медонанд.
Чорабинињои давлатие, ки
дар њудуди боѓ гузаронида
мешавад, зери назорати
афсарон ва сарбозон ќарор
дорад.
Аз љониби комендант ва
ёвари он њамарўза наряди
шабонарўзие, ки ба иншооти Боѓи «Ирам» сафарбар
мегардад, оиди пешбарии
хизмат дастур дода мешавад. Барои сарбозоне, ки
дар ин љо хизмат мекунанд
тамоми шароит муњайёст.
Ба тамошобинон дар
дохили боѓ кашидани
сигор ва истифодаи нўшокињои спиртї манъ аст.
Дар роњраву гулгаштњо
партофтани партовњо низ
иљозат дода намешавад.
Дар дифои иншооти давлатии Боѓи «Ирам» хизмати
софдилонаи хизматчиёни
њарбии Гвардияи миллї
бенињоят калон аст.

Њуснофарандагони асосї
Њангоме, ки мо дар
сањни даромадгоњ суњбат
доштем, гурўњи сайёњони
хориљї ба боѓ ворид шуданд. Онњо ба њар буттаву
дарахт ва гулу гиёњ њусни
таваљљуњ доштанд. Мо низ
дунболи онњо роњ гирифтем. Моро коменданти
иншооти Боѓи «Ирам»
подполковники гвардия
Сайфуллозода Њусниддин роњбаладї мекунад.
Ба роњрави дасти чап, ки
ду тарафи он бо буттањои
баланди ороишї оро ёфтааст, ворид мешавем. Каме
дуртар ба ќитъаи «Базми
гулњо» расидем. Солњои
охир дар кишвари мо
чакан на танњо дар рўйи
матоъ, балки дар рўйи
замин низ тасвир меёбад.

Дар ин ќитъа низ бо наќшу нигори чакан њунари
муъљизаофари гулшинонї
ба роњ монда шудааст, ки
муди охири муосир мањсуб
меёбад. Дар ин љо барои
хотира тамошобинон расм
мегиранд, арўсу домод сабти тўй мекунанд ва сарояндагону раќќосањо клипњои
худро ба навор мегиранд.
Аз пеш моро анбўњи дарахтони гуногун пешвоз мегиранд. Сарви њамешабањор
(соли 1961), Мехаки љилодор (с.1960), Ёси њиндї
(с.1954), Чормаѓзи америкої (с. 1941), Садаи њаќиќї
(с.1934), Булути кастонашакл (с.1934), Хилопсис
(с.1978), Сарви аризонї
(с.1954), Кладрастиси зард
(с. 1937), Будоѓ (с. 1969),

«Хонаи сангин»
Агар хоњед, ки то Бадахшон роњи дарозро тай
накарда, «Хонаи сангин»-и
бадахшониёнро аз наздик
бинед, ба дењаи шарќии
Боѓи «Ирам» биёед. Шиѓи
баланде гирдогирди «Хонаи сангин»-и бадахшониёнро ињота кардааст.
«Хонаи сангин» ба шакли
осорхонаи этнографї амал
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мекунад. Дар як гўшаи он
курсињои кандакорї ва
асбобњои мусиќї гузошта
шуда, барои иљро намудани созу навои бадахшонї
омода карда шудааст. Дар
фарши хона намадњои ќадима андохта шуда, тахти
курпаву курпачањои мардуми Бадахшон ба намоиш
гузошта шудааст. Китоб-

Сарви ботлоќї (с.1956),
Лолагул (с.1934), Мањония
(с.1937), Чормаѓзи тираранг (с, 1934), Секвоядендрони азимљусса (с.1964),
буттагулњои Сарви Лавсон
(с.1978), Магнолияи гулкалон (с. 1961, с. 1977), Юккаи баргхамида (с.1961),
Юккаи элата (с. 1959),
Юккаи осмонранг (с.1961),
Юккаи полид (с. 1961),
Каликанти гулдор (с. 1962)
ва ѓайрањо, ки диќќати њар
бинандаро њам бо синну
сол ва њам бо шањомату
зебої ба худ мекашад.
Роњбалад ба мо гуфт, ки
Булути кастонашаклро
дарахти ќувватбахшанда
низ мегўянд, ки диаметри
он зиёда аз 6 метр аст.
Чормаѓзи америкоиро на
танњо хўрдан, балки шикастан низ номумкин аст.
Дар ќитъаи садбаргзор
мо ба намудњои гуногуни
садбарг, ки саду як ранг
доштанд, ошно шудем.
Гулњои зиёде, ки мутааллиќи кишварњои хориљанд,
њусни боѓро афзун менамояд. Аммо њуснофарандагони асосии боѓ гулписарони
Гвардияи миллї мебошанд, ки тинљиву амонии
ин иншооти муњими давлатиро таъмин менамоянд,
бо њусни љавонї, ѓайрату
диловарї, рашки сад чаманро меоранд. Хизмати
софдилонаи сарбозонро
дар нуќтањои асосии иншооти Боѓи «Ирам» мушоњида намуда, саодати абадиро барояшон таманно
намудем.
хонаи хурдакаке низ вуљуд
дорад, ки дар он китобњои
гуногун оиди таърихи
Бадахшон љамъ оварда
шудааст. Дар гўшаи дигари осорхона намудњои
гуногуни асбобњои рўзгор,
пойафзор ва либосњои хоси
мардуми Бадахшон љой
дода шудааст.
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Шањраки олимон
Дар дохили Боѓи
«Ирам» Институти ботаника, физиология ва генетикаи растанињо ва Маркази иноватсионї, биология
ва тибби АМИТ воќеъ аст,
ки дар он ходимони зиёди
илмї фаъолият мекунанд.
Онњо дар ќитъањои таљрибавї растанињои шифобахш, зироатњои ѓалладонагї – боќило, гандум, соя,
ва љавро парвариш карда,

бо мутобиќшавии организмњои зинда дар шароитњои гуногуни кишварамон амалї менамоянд ва
навъњои нав ба нави муфиди растанињоро ба вуљуд
меоранд. Солњои ќабли
гандуми тирамоњї дар
шароити Сиёњкўњи мавзеи
Зиддї кошта намешуд.
Дар натиљаи тадќиќотњои
зиёд олимон гандумро бо
муњити мањал мутобиќ

Муњити орому осуда
Имрўзњо Боѓи ботаники
«Ирам» ба боѓи фарњангї
табдил ёфта,љойи дўстдоштаи
сокинони кишвар ва сайёњон
гардидааст. Чорабинињои
фарњангї, иду љашнворањо,
намоишгоњњои њунарњои
мардумї ва рассомон дар боѓ
гузаронида мешавад. Њазорон одамон аз гўшаву канори
Тољикистон ба дидани боѓ
омада, њаловати тоза мегиранд. Ба њукми анъана даромадаст, ки навхонадорон низ
дар ин љо тўйи арўсии худро
гузаронда, сабт мекунанд ва
барои хотираи абадї расмњои
рангину босифат мегиранд.
Муњити боѓ орому беолоиш буда, амнияти тамошобинону кормандони он бо шарофати зањматњои шаборўзии
хизматчиёни њарбии Гвардияи
миллї таъмин карда мешавад.
Шабењи равзаи ризвон
аст ин љо, чунки озоре нест,
хуррамиву сарсабзист, ишќ
асту муњаббат, садоќат асту
масаррат ва нињоят роњат асту
истироњат. Марњамат ба макони осудаи «Родмардони Ватан», ки онро њайати шахсии
гвардия чун гавњараки чашм
муњофизат мекунанд.
Саодат САТТОРЇ,
узви Иттифоќи
нависандагони Тољикистон
Родмардони Ватан №21, сентябри 2022

намуда, имсол њосили хуб
гирифтанд. Дастовардњои
олимон дар хољагии халќи
кишвар назаррас аст. Ният
он аст, ки бозори истеъмолии мардум бойю пурѓановат гардонда шавад. Онњо
корњои илмии худро дар
муњити орому осуда њимоя
карда, аз хизматњои шоистаи њайати шахсии гвардия
миннатдоранд.

Бо маќсади донишандўзї
ва такмил додани малакаи
касбии хизматчиёни њарбї дар асоси њамкорињои
хориљии Тољикистон бо
кишварњои ба мо дўст њар
сол хизматчиёни њарбии
Гвардияи миллї дар Академияњои њарбии Федератсияи Россия, Љумњурии
Халќии Хитой ва Љумњурии
Ќазоќистон тањсил карда,

донишу мањорати касбии
худро такмил медињанд.
Соли 2022 як гурўњ афсарони Гвардияи миллї академияњои њарбии хориљи
кишварро бо муваффаќият
хатм намуда, ба Ватан
баргаштанд. Гурўњи дигар озими сафар ба хориљи
кишвар њастанд.
Хатмкардагони академияњои њарбї аллакай дар

ДОНИШЊОИ НАВ ДАР ХИЗМАТ
- Дар академияи њарбї дарсу машѓулиятњои
таълимї аз љониби устодон-профессорон ва номзадњои илми њарбї гузаронида мешавад. Аз рўйи
методи омўзиш ваќт барои
аз худ кардани мавзўъњо кўтоњї мекунад ва мо
бештари машѓулиятњоро
мустаќилона аз рўи адабиётњои тавсияшуда дар китобхонаи академия тайёр
мекардем. Машѓулиятњо
амалї низ гузаронида мешуданд. Яке аз мавзўъњои тахассусї идоракунии
љузъу томњо дар ваќти љанг
буд, ки дар машќгоњи таълимии Наро-фоминск дар
фасли зимистон доир гар-

Подполковники гвардия
Шарифзода Зариф хатмкардаи Академияи алоќаи
ба номи маршали Иттифоќи шуравї С.М.Будённий
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дид ва мо афсарон вазифањои худро њамчун идоракунандаи љузъу томњо бо
љиду љањд ва сарбаландона
иљро намудем.
Бояд дастуру њидоятњои
Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон генерали
артиш Эмомалї Рањмонро
роњнамои зиндагї ќарор
дода, бештар омўзем. Барои афсарон забон омўхтан, техника, технологияњои муосирро донистан,
баробари замон пеш рафтан хеле муњим аст. Надонистани ин самтњо дар
майдони љанг заифии ќувва, дар охир бохтан аст.
– Орзуям амалї шуд.
Ман Академияи алоќаи ба
номи маршали Иттифоќи
шуравї С.М.Будённийро,
ки дар шањри Санк -Петербурги Федератсияи Россия
љойгир шудааст, бо сари
баланд хатм кардам. Ду
соли тањсил бисёр хубу хуш
гузашт. Машѓулиятњо хеле
љолиб мегузаштанд. Дар
ин давом рафиќони зиёд аз
мамолики гуногун пайдо
кардем. Санк - Петурбург
шањри таърихї ва хеле
зебо аст. Бо њамкурсон аз
мавзеъњои таърихиву сайёњии он “Ќасри Экатерина” “Эрмитажи давлатї”

вазифањо таъин шуда, ба
иљрои уњдадорињои њарбї
машѓул мебошанд. Маълум
аст, ки дар баланд бардоштани сатњи тайёрии љангї ва омодабошии љангии
љузъу томњо хатмкардагони академияњои њарбї, ки бо
донишњои муосир ва малакаи ќавї мусаллањ њастанд,
сањми муносиб мегузоранд.

Тањсил дар хориља

Полковники гвардия
Бобохонзода Љурахон
хатмкардаи Академияи
умумиќўшунии ба номи
Фрунзеи шањри Москва
“Киштии Аврора” дидан
кардем.
Донистани забон, расму
оини ин миллат ва албатта,
риояи ќонун ва талаботи
амалкунанда барои аз худ
кардани дониш ва љањонбинї мусоидат кард. Бисёр навгонињоро дар самти
алоќа омўхтам. Боварии
комил дорам, ки онњоро
дар рафти хизмат амалї
мекунем.
Соли аввали тањсил дар
Олимпиадаи
байналмилалї оид ба информатика
дар њайати даста иштирок кардем. Ман сардори
даста ва се курсанти њамин
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академия аз Тољикистон
будем. Олимпиада њашт
рўз идома кард. Ба ѓайр аз
мо курсантон аз дигар муассисањои олии Федератсияи Россия, Љумњурињои
Озарбойљон, Арманистон,
Белорусия, Ќазоќистон ва
Ќирѓизистон иштирок доштанд. Байни дањ даста
мо сазовори љойи панљум
ва диплом гардидем. Њамчунин, дар Олимпиадаи
даставї оид ба гирбардорї
ва партофтани норинљак
иштирок кардем, ки ду рўз
идома ёфт. Дар ин чорабинї њам муваффаќ шудем.

подполковники гвардия
Рањимзода Асрор
хатмкардаи Донишгоњи миллии
мудофиаи Љумњурии
Ќазоќистон.
– Новобаста аз мушкилињои замони пандемия,
яъне бемории сироятии коронавирус, ки дар баробари дигар давлатњо Љумњурии Ќазоќистонро фаро
гирифта буд, мо дарсњоро
тариќи онлайн азхуд мекардем. Дар ваќти ѓайри
карантинї бошад, машѓулиятњо тибќи барномањои
махсус дар синфхонањои
замонавї ва дигар љойњои
муайян гузаронида мешуданд. Дар баробари ин
лижаронї кардан барои
њамаи таълимгирандагон
њатмї буд. Мо лижаронї

карда
наметавонистем,
вале кўшиш карда, муваффаќ шудем. Ќобили зикр
аст, ки дастаи футболбозони тољик дар байни кафедрањои донишгоњ њар
сол љойи якумро ишѓол мекард.
- Дар воќеањои моњи январи соли 2022 дар Љумњурии Ќазоќистон мардум
аз масъалањои иљтимої
ба мољароњои сиёсї бархестанд, тибќи сенария мо
њамчун аъзои созмони ањдномаи амнияти дастаљамъї
дар хомўш кардани эътирозњои сиёсї иштирок кардем. Сенария бе талафот ба
анљом расид ва ба амали
мо аз љониби сардори донишгоњ ва намояндаи Вазорати мудофиаи Љумњурии Ќазоќистон бањои хуб
дода шуд. Хурсанд аз он
њастам, ки
Донишгоњи
миллии мудофиаи Љумњурии Ќазоќистонро бо ихтисоси ќўшунњои ракетї
ва артилерї бо бањои аъло
хатм кардам.

Подполковники гвардия
Усмонзода Муњаммад хатмкардаи Академияи њарбии
фармондењи умумиќўшунии
Федератсияи Россия
–Маълум аст, ки Федератсияи Россия яке аз
давлатњои абарќудрат дар
соњаи њарбї мебошад ва
вобаста ба баланд бардоштани ќудрати дифоии
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кишвар тамоми чорањоро амалї менамояд. Аз ин
љост, ки дар омода намудани мутахассисони касбии
соњаи њарбї талабот пурра
риоя мешаванд. Њангоми
тањсил машѓулиятњои омўзишї бо истифодаи технологияњои муосир ва дигар
дастгоњњову лавозимоти
зарурї гузаронида мешуд.
Роњбарони машѓулият –
генералњои мустаъфї аз
замонњои хизмати худ ва
њикмату ќањрамонии сипоњиёни гузашта мисолњо
оварда, моро барои устуворї ва вафодор будан дар
касби њарбї њидоят мекарданд. Албатта, корномаи
ќањрамонон ва сипоњиёне,
ки дар таърих мавќеву љойгоњи хосса доранд, њамеша омўхтанї ва шоистаи
пайравї мебошад. Барои
мисол, љавонмардиву ватандўстї,
корномањои
Темурмалик ва Спитамен, инчунин ќањрамонии
Пешвои миллат дар боби
барќарор намудани сулњу
вањдат бароямон бењтарин
намунаи ибрат ва дарси љавонмардї мебошад.
Аз суњбат бо хатмкардагони Академияњои њарбї, ки аксарият дорои ду
ва зиёда маълумоти соњавї
њастанд маълум шуд, ки
барои тањсил ва такмили
ихтисос интихоб намудани
номзадњои арзанда, ватандўсту худшинос на танњо
обрўи сохтори низомї, инчунин муаррифии давлат
ва миллат мебошад. Чунки тавассути забондонї,
фарњанг, дониш ва хислатњои наљиб инсон њамчун
намояндаи миллат шинохта мешавад.
Мусоњиб,
капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИЌ
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Гвардияи миллї - субъекти бевосита
муќовиматкунанда ба экстремизм,
терроризм ва коррупсия
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори
кишварҳои дигари минтақа таҳдидҳои
афзояндаи экстремизм ва терроризмро
ба амнияти миллӣ ва рушди босуботи
худ эҳсос менамояд. Таҳдидҳои террористӣ шаклу усулҳои тозаро касб карда,
ҷуѓрофиё ва доманаи онҳо васеъ мегардад. Тарзҳои содир намудани ҳамлаҳои
террористӣ ва ҳадафҳои онҳо пайваста
таѓйир меёбанд.
Созмонҳои экстремистию террористӣ ҷиҳати ба сафҳои худ ҷалб намудани
ҷавонон, аз ҷумла тавассути ҷустуҷўи аъзои нав бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолияти густурдаи ташвиқотию
тарѓиботӣ мебаранд.
Дар робита ба ин Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои ниҳодӣ, фарогир ва
маҷмўии пешгирӣ, ошкор, рафъ ва қатъ
намудани зуҳуроти экстремизм ва терроризмро қабул ва амалӣ менамояд.
Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025
мақсад, вазифаҳо ва самтҳои асосии сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва
терроризм муайян намуда, ба муттаҳид
намудани тадбирҳои мақомоти давлатӣ,
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва
деҳот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
созмонҳои байналмилалӣ дар ин самт
равона шудааст.
Стратегияи мазкур ҷиҳати иҷрои
дастуру супоришҳое, ки дар Паёми
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
26 январи соли 2021 «Дар бораи самтҳои
асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон» зикр гардидаанд, мутобиқ ба иқдомоти Тоҷикистон
доир ба амалисозии Стратегияи глобалии зиддитеррористии СММ ва қатъномаҳои Шўрои амнияти СММ қабул
гардидааст.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри
таъмини суботу осоиштагӣ, таҳкими
қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз
таҳдидҳои экстремистӣ ва террористӣ
аз ҷониби мақомоти дахлдор тамоми
чораҳо андешида мешавад. Аз ҷум-
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ла, Нақшаи чорабиниҳои Гвардияи
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
амалигардонии «Стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2021-2025» тасдиқи гуфтаҳои болост.
Дар доираи нақшаи мазкур дар Гвардияи миллӣ мунтазам конференсия,
семинарҳо, вохӯрӣ ва чорабиниҳои
дигари иттилоотию фаҳмондадиҳӣ бо
ҷалби олимону коршиносон, зиёиён,
мақомоти давлатии масъул ба пешгирии экстремизм ва терроризм ташкилу
баргузор мегардад.
Ҷиҳати баланд бардоштани огоҳмандӣ ва ҳушёрии ҳайати шахсӣ дар бораи
ҳолатҳои ошкоршудаи фаъолияти бесуботкунандаи гурӯҳҳои тундрав, тарзу
усулҳои аз ҷониби онҳо истифодашавандаи мағзшӯӣ ва ба фаъолияти экстремистию террористӣ ҷалб намудани
шаҳрвандон мунтазам дар байни ҳайати
шахсии Гвардияи миллӣ корҳои профилактикӣ-фаҳмондадиҳӣ ва машғулиятҳо
ба роҳ монда шудааст. Ҳамчунин, дар
Сомонаи расмии Гвардияи миллӣ ва
нашрияи «Родмардон» пайваста доир
ба масъалаҳои пешгирии тундгароӣ
ва экстремизм маводҳо ба нашр мерасанд, ки дар тарбияи ҳисси ватанхоҳиву
меҳанпарастӣ ва худшиносию худогоҳии миллӣ дар замири хизматчиёни
ҳарбӣ нақши бориз дорад.
Дар ҷаҳони муосир яке аз монеаҳои
ҷиддӣ дар роҳи рушди иқтисодию
иҷтимоии кишварҳо ва риояи ҳифзи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд коррупсия маҳсуб меёбад. Ин зуҳурот
решаҳои хеле қадимӣ дошта, мутаассифона, он имрӯз мисли экстремизму
терроризм ба проблемаи глобалӣ табдил ёфтааст.
Коррупсия ва ҷиноятҳое, ки дар
умум дорои хислати коррупсионӣ
мебошанд, дар қатори дигар зуҳуроти
хавфноки ҷаҳони муосир, аз қабили
терроризм, экстремизм ва гардиши
ғайриқонунии маводи мухаддир натанҳо
асосҳои давлатдориро заиф намуда, барои рушди умумимиллӣ монеа эҷод мекунанд, балки болоравии иқтисодиётро
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боздошта, ба некуаҳволии иҷтимоӣ зарба мезананд ва суботу оромиро халадор
карда, боварии мардумро ба мақомоти
давлатӣ коста мегардонанд.
Аз рӯзҳои аввали ба даст овардани
Истиқлоли давлатӣ масъалаи муқовимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати
хирадмандонаи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон қарор дорад. Дар партави
ин сиёсати созанда Президенти кишвар
ҷиҳати муқовимат ба коррупсия мунтазам чораҳои мақсаднокро роҳандозӣ
намуда, барои ба вуҷуд овардани фазои
зиддикоррупсионӣ пайваста заминаҳои
ташкиливу ҳуқуқиро амалӣ намуда
истодааст.
Стратегияи давлатии муқовимат ба
коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои давраи то соли 2030 ҳамчун барномаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар самти муқовимат ба коррупсия ба
ҳисоб рафта, дар ҳамкорӣ бо мақомоти
давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ амалӣ карда
мешавад.
Мақсад ва вазифаи асосии амалисозии Стратегия аз баланд бардоштани
маърифати зиддикоррупсионии аҳолӣ
ва фароҳам овардани фазои тоқатнопазирӣ ба коррупсия, бартараф намудани
сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда ва дар маҷмӯъ, паст намудани шиддати коррупсия дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон иборат мебошад, ки барои
инкишофи арзишҳои демократӣ ва
баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии
мардум равона карда шудааст.
Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз субъектҳои бевосита ба
коррупсия муқовиматкунанда буда (м.8
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба коррупсия»), дар ин
самт Нақшаи чорабиниҳо барои солҳои
2022-2023 ҷиҳати амалисозии «Стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»-ро тасдиқ намудааст.
Баҳри дар амал татбиқ намудани
нақшаи мазкур, инчунин пешгирии
амалҳои коррупсионӣ мунтазам аз
ҷониби масъулини самти корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ дар асоси барномаи «Тайёрии ҷамъиятию давлатӣ» дар байни
ҳайати шахсӣ машғулияту корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда, ҳар моҳа
талаботи моддаҳои дахлдори Кодекси
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ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизматчиёни ҳарбӣ тафсир карда мешавад.
Бо мақсади таъсиррасонии амиқ ба
шуури хизматчиёни ҳарбӣ бевосита
бо иштироки кормандони мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ вохӯриву мулоқотҳо баргузор карда шуда, доир ба амалҳои коррупсионӣ, зарари молиявӣ ба буҷети
мамлакат ва оқибатҳои ногувори чунин
амалҳо дар байни ҳайати шахсӣ корҳои
фаҳмондадиҳӣ ташкил мегардад.
Мубориза бо экстремизм, терроризм ва коррупсия, ки ҳамчун вабои аср
шинохта шудаанд дар шароити имрӯза
хело мушкил буда, вазъияти баъзе аз
давлатҳои ҷаҳон торафт мураккаб шуда
истодааст. Давлатҳои абарқудрат барои
манфиатҳои хеш ва аз нав тақсим кардани ҷаҳон бо ҳам бархурди бесобиқа
доранд, ки дар натиҷа вазъи сиёсии
сайёра боз ҳам печидаву муташанниҷ
гардида, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ дар бисёр кишварҳои олам шиддат
гирифтааст. Дидан мумкин аст, ки чи
тавр дар баъзе давлатҳо терроризм ва
экстремизм ба хатарҳои аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд
ва доманаи фаъолияти созмонҳои террористӣ дар ин давлатҳо торафт васеъ
шуда, фаъолшавии онҳо, аз ҷумла дар
ҳамсоякишвари мо - Афғонистон вазъиятро боз ҳам мураккабтар гардонидааст.
Хулоса, имрӯз экстремизм, терроризм
ва коррупсия ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра
таҳдид карда, барои башарият хатари
на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён
овардааст.
Мо, ҷавонон-хизматчиёни ҳарбии
Гвардияи миллӣ ба ҳидоятҳои Пешвои
миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон
пайравӣ намуда, экстремизм, терроризм ва коррупсияро шадидан маҳкум
менамоем. Инчунин барои ҳифзи
якпорчагии Ватани биҳиштосо дар ҳама
ҳолат омодаем ва сиёсати хирадмандонаю бунёдкоронаи Пешвои миллатро
дастгирӣ ва дар амал татбиқ менамоем.
Лейтенанти калони гвардия
Саидшо АМИРЗОДА
масъули сомонаи расмии
Гвардияи миллӣ

31

Амнияти давлату ҷомеаро таъмин кардан, Модар – Ватанро
баробари ҷони худ дӯст доштан, онро далеронаву ҷавонмардона
ҳимоя кардан ва содиқ будан ба миллату давлати худ ва муқаддасоти миллӣ вазифаи ҷонӣ ва қарзи фарзандии ҳар як афсару сарбоз,
тамоми хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳамаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва ҳар як фарди бонангу номуси ҷомеа мебошад.
Эмомалӣ РАҲМОН
- Метавон бо сарбаландї
иброз намуд, ки таъминоти техникии љузъу томњои
Гвардияи миллї дар баробари талаботи њуљљатњои
роњбарикунанда, пеш аз
њама тибќи дастуру супоришњои Сарфармондењи

вазифањои мураккаби хизматї њар соат омодаи фармон њастем, - бо ифтихор
иброз намуд генерал-майори гвардия Самарзода Ќиёмиддин Шароф, муовини Фармондењи Гвардияи
миллии Љумњурии Тољики-

ОМОДА БА ФАРМОНЕМ
Олии Ќуввањои Мусаллањи
Љумњурии Тољикистон генерали артиш Эмомалї
Рањмон вобаста ба сатњи
омодабошии љузъу томњои
Ќуввањои Мусаллањ, дар
њолати хуби нигоњдорї ва
омодабошї ќарор доранд.
Афсарону прапоршикон
ва сарбозону сержантоне,
ки дар ин самт хизмат мекунанд, вобаста ба сатњи
таъминот, донистани љузъиёти техникањои њарбї ва
дар њолати омодабошї
нигоњ доштани онњо, инчунин бањри мукаммал
гардонидани
донишњои
техникї пайваста љањду талош менамоянд. Бо боварї
метавон гуфт, ки дар иљрои

стон оид ба аслиња ва техникаи њарбї.
Воќеан, аслиња ва техникаи њарбї яке аз самти
муњим дар Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон мебошад. Њайати
роњбарикунандаи
Гвардияи миллии Љумњурии
Тољикистон бањри таъминоти техникии ќисму воњидњо, тайёр намудани мутахассисони касбии соња ва
тибќи наќшаи ягонаи чорабинињои асосї баргузор
намудани машќу машѓулиятњои таълимї диќќати
махсус зоњир менамояд.
Њамин аст, ки афсарону
прапоршикон ва сержантону сарбозони ин соња дар

њама њолат барои дар сатњи
баланд нигоњ доштани
омодабошии љангї ва сарбаландона иљро намудани
вазифаи хизматї масъулияти зиёд бар уњда доранд.
То имрўз мутахассисони
самти аслиња ва техникаи
њарбї вазифањои душвору
пурмасъулияти худро софдилона анљом дода, бањри
пешрафти хизмат ва ноил
гардидан ба дастовардњои
хизмати њарбї сањми арзанда мегузоранд.
Дар маљлиси љамъбасти фаъолияти Гвардияи
миллї дар нимсолаи аввали соли 2022 Фармондењи
Гвардияи миллї фаъолияти масъулини самти аслиња ва техникаи њарбиро
назаррас ва натиљабахш
бањогузорї намуд.
Љараёни љамъомадњои
таълимї-усулї бо муовинони командирони ќисњои
њарбї оид ба аслиња ва
техникаи њарбї њамеша
тањти назорати муовини соњавии Фармондењи
Гвардияи миллї гузаронда мешаванд. Масъулини

соња ба сатњу сифати гузаронидани машѓулиятњо,
интихобу омодасозии мутахассисони техникї дар
марказњои таълимї ва
тарбия намудани онњо дар
роњи ватандўстиву шуљоатмандї диќќати аввалиндараља медињанд. Дар нимаи аввали соли равон 100
нафар сарбозони боистеъдод ва онњое, ки ба соњаи
техника шавќу раѓбат доранд, дар заминаи ќисми
њарбии 051052 ва 051056
тањсил намуда, ба њайси
ронанда, нишонгир-наворбардор, командири экипаж дар мошинњои љангї
таъин гардида, хизматро
бомуваффаќият пеш мебаранд. Бояд ќайд намоем,
ки машѓулиятњои ронандагиву тирпаронї бо мутахассисони хурди техникї
нисбат ба њамин давраи
соли гузашта зиёдтар гузаронида шудааст. Њарчанд
пай дар пай тайёр кардану ба эњтиёти Ќуввањои
Мусаллањ рухсат кардани
сарбозон кори сањл нест,
вале масъулин дар самти
техникањои њарбї ин вазифаро бо сари баланд иљро
мекунанд. Дигар омиле,
ки ба таъминоти техникии
ќисмњои њарбї мусоидат
мекунад, ташкили дурусти
корњои таъмирї ва хизматрасонии техникањо мебошад. Дар нимсолаи якум
119 адад техникаи автомобилї ва 78 адад техникаи
зирењпўши љангї аз таъмир
бароварда, ба саф гузошта
шуданд, ки ин дастоварди
пурарзиш дар њамин самт
мебошад.
Дар самти аслиња ва
техникаи њарбї шахсони
тасодуфї хизмат карда наметавонанд. Зеро вазифа
ва уњдадории ин самт љиддият ва масъулияти балан-

ди касбиро талаб мекунад.
Њайате, ки дар ин самт
хизмат мекунанд, дар баробари масъулияту љиддият, шахсони њалиму хоксор
ва инсондўстанд. Борњо
дар сафарњои хизматї бо
эшон рафиќи роњ будем.
Аз њозирљавобињои капитани гвардия Ориф Файзуллоев, табиати орому
одии Њасан Сафармадов,
љиддияту кордонии Зафар
Кабиров ва хушмуомилагї
ва хушбинии Мањмадбек
Давлатбеков хушамон меомад. Шояд њамагї табиатан орому ботамкин ва бо
мардум мушфиќу мењрубон бошанд.
Афсарони самти аслиња
ва техникаи њарбї дар баробари иљрои вазифањои
хизматї ба њамсафони худ
дар њама гуна шароити
душвор кумак мерасонанд.
Ронандагони мошинњои
хизматї њам дар идораи
воситањои наќлиёт ва њолати коршоямии онњо масъулияти зиёдро бар дўш дошта, бисёр эњтиёткоранд.
Њангоми сафари навбатї
иттифоќ афтид, ки ронанда Мањмадбек Давлатбеков њамроњи мо бошад.
Тибќи дастури ронанда ва
ќоидањои њаракат дар роњ
бо ду таваќќуф ба макони

Родмардони Ватан №21, сентябри 2022

лозимї расидем. Ронанда
пеш аз њаракат ва њангоми
таваќќуф атрофи мошин
давр зада, аз њолати коршоямии ќисмњои асосии
наќлиёт дидан мекард.
- Рўйпуши дастаи дар
афтидааст, афсўс мехўрд
ронанда Мањмадбек. Ўро
таскин бахшидем, ки кори
намешудагї шуд. Пайи
иљрои вазифа рафтем. Баъди бозгашт ронанда бо
хушњолї аз мо шодиёна гирифт, ки рўйпуши дастаи
дарро аз гардиши охири
роњ ёфтааст. Ана њамин
хел масъулият ва муњаббат, муомила ва рафтор
зарур аст, ба касб, њунар ва
њар як нафаре, ки ба ояндаи дурахшони худ боварї
дорад.
Аз саъю кўшиши њайати
шахсї ва ташаббусњои масъулин бармеояд, ки минбаъд њам фаъолияти хизматчиёни њарбї дар самти
аслиња ва техникаи њарбї
бењтар шуда, иќтидори мудофиавии кишварро ќавитар мегардонад.
Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИЌ,
рўзноманигор
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Исломзода Ойсара:
Хеле зиёданд бонувон, онњое, ки дар сафњои
Гвардияи миллї хизмати
њарбиро софдилонаву содиќона пеш мебаранд ва дар
баробари ин модари ѓамхор,
њамсари мењрубон, хоњари
дилсўз, мањбубаи дилситону дўсти ќадрдонанд.
Занон-хизматчиёни
њарбї дар пањлўи мардон
саф ороста, бешубња, бо
маќсади њифзи Ватан бисёр
хислатњои родмардонро аз
худ менамоянд. Мисли онњо
боѓайрату љасур мешаванд.
Саъю кўшиш мекунанд, ки
муваффаќ бошанд, дар хизмат аз мардон ќафо намонанд. Дидем, бонувонеро, ки
љойи чанд нафар самтеро
дар хизмат пеш мебаранд.
Чандин нафарро барои комёбї, муваффаќият сабаб
мешаванд. Ањсан ба онњо!
Ойсара аз кўдакї ба
сару либоси низомиён ва
хизмати њарбї, нафароне,
ки ба Модар-Ватан муњаббату садоќат доранд,
эњтироми хоса дорад.
Њамин вобастагї баъди
чандин соли фаъолияти
корї дар муассисањои тиббии шањр, ўро ба хизмати
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НИЗОМЇ БУДАН
БАРОЯМ ИФТИХОР АСТ

Ин њама њаќиќат ба ќањрамони имрўзаи мо капитани
гвардия Ойсара Исломзода њам тааллуќ дорад. Ў яке аз ин
нафарон, модари мењрубон, бонуи соњибзавќу мењнатдўст,
табиби њозиќ мебошад. Ихтисоси якуми Ойсара њамшираи шафќат буда, баъдан Донишгоњи давлатии Хуљандро
хатм кардааст.
њарбї овард. Њоло дар ин
самт, яъне сардори нуќтаи
тиббии баталёни алоњидаи
Гвардияи миллї 15 сол мешавад, ки хизмат мекунад.
- Капитани гвардия Исломзода Ойсара бо сарбозон мисли модар мушфиќу
мењрубон аст. Аз мушкилї

наметарсад. Сариваќт
кўмаки аввали тиббиро
мерасонад, то ин ки бемориро пешгирї намояд.
Кам њолате мешавад, ки
хизматчиёни њарбї берун
аз баталён барои муолиља
мурољиат намоянд. Дар
њолатњои зарурї ў мошини
ёрии таљилиро интизор
намешавад, њар чи зудтар
сарбозро ба беморхона мерасонад. Ба осонї аз уњдаи
вазифањои хизматї мебарояд,- гуфт сардори ситоди
баталён капитани гвардия
Фаррух Рањимзода.
Дар раванди хизматрасонии тиббї ба Ойсара Исломзода ду нафар фелдшерон ёрї мерасонанд. Онњо
баъди хатми омўзишгоњ
аз њар гўшаву канори
љумњурї ба хизмати њарбї
љалб шуданд. Сарбозони
ќатории гвардия Абдурашид Ќодиров ва Исломљон
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Бобоназаров мањз дар хизмати њарбї таљриба андухта, усули дурусти корро аз
Ойсара омўхтаанд.
- Сарбозон маълумоти миёнаи касбї гирифта
бошанд њам аз кори табобатї, ки бо инсон сару
кор доранд, мењаросанд.
Ман оњиста-оњиста онњоро
ба сўзандорў гузарондан,
малњамбандї љалб мекунам. Дар муддати муайян сарбозон меомўзанду
мустаќил мешаванд, кори
ман њам осон мегардад.
Баъди хизмат муњаббаташон ба касби духтурї
зиёд мешавад. Яке аз онњо
айни замон ба Донишгоњи
тиббии Тољикистон дохил
шудааст. Дигари дар дењаашон шахси зарурї шуда,
ба мардум хизмат мерасонад. Ман њам аз мењнатам хурсандам, ки ба касе
кўмаку хайр мешавад, бо
ифтихор мегўяд Ойсара.
Аз зањмату мењрубонињои Ойсара њама хизматчиёни њарбї изњори
сипос менамоянд. Кордонї
ва хизматњои арзандаи ў
борњо аз тарафи командири ќисми њарбї бо рањматномаву Ифтихорнома
ќадрдонї шудааст.
Исломзода Ойсара бо
њама муассисањои тиббии
ноњияи Љаббор Расулов
робитаи њамкорї ба роњ

монда, аз пешравињои тиб
дар ноњия огањ аст. Њамчунин аз хизмати табибони
ноњия барои пешгирии
беморињо, табобату барќарор намудани саломатии
хизматчиёни њарбї истифода мебарад. Маќомоти иљроияи њокимияти
давлатии ноњияи Љаббор
Расулов хизматчиёни њарбиро дар ин самт пайваста
дастгирї менамояд.
- Таљриба ва робитањои
корї ба ман ёрї мерасонанд, афзуд Ойсара. Аз
фурсат истифода бурда,
ба тамоми табибон, ба
хусус ба сардори Беморхонаи марказии ноњияи
Љаббор Расулов Љалолиддин Расулов, мудири
шуъбаи љарроњї Юлдошев
Бањодур, мудири шуъбаи
урология Мамадов Тоњир,
мудирони шуъбањои амрози даруна ва осебшинос
Абдукаримов Алишер,
Расулов К., Ќодиров О., ба
сардори Маркази назорати
давлатї-санитарї, эпидемиологї Рањимова Зебо ва
дигарон изњори миннатдории худро мерасонам,
ки њамеша бо мо њамкорї
доранд. Дар њолатњои вазнин њамеша моро дастгиру
мададгор њастанд.
Хизмати њарбї барои
бонувон мушкил аст, вале
касе аз занон хизматчиё-

ни њарбї, шояд ба хотири
хеле зиёд будани эњсоси
ватандўстиву ифтихори
миллї, ба ин иќрор намешаванд. Мисли ќањрамони
мо:
- Албатта, кор бе камбудї намешавад, вале
мушкилї надорам. Баръакс, аз хизмат њаловат
мебарам. Ин љо коллектив
тифоќ аст, мо, бонувон
барои хизмати арзанда,
муоширату муомилаи хуб
эњтиром дорем. Дар баробари ин ман аз зиндагї, аз
таќдир розиям ва шукрона
мекунам, ки ду гулдухтарам соњиби хонаву дар,
шавњар њастанд. 6 набераи дўстрўи ќобил дорам.
Барои ин њама аввал аз
Худованди мењрубон,
сипас аз Пешвои муаззами
миллат муњтарам Эмомалї
Рањмон барои дастгирии
занону бонувон, амнияту
осоиш ва зиндагии шоиста бенињоят миннатдору
шукргузорам,- гуфт капитани гвардия Исломзода
Ойсара…
Занон, бонувони тољик
њамеша шукргузоранд ва
барои ободии Ватан, осоишу амнияти фарзандон
дасти дуо мебардоранд,
ки осмони Тољикистони мањбуб софу беѓубор,
мардумонаш саодатманду
покизарўзгор бошанд.
Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА

Бо як сабад нону бо як љањон мењр
Яке аз самти асосии
фаъолияти Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон
вобаста ба таълиму тарбияи насли наврасу љавонон ва хизматчиёни њарбї
дар рўњияи ватандўстиву
арљ гузоштан ба фарњангу
арзишњои миллї равона
гардидааст.
Роњбарияти
Гвардияи миллї дар амалї
гардонидани ин њадафи созанда њамкории мутаќобилан судмандро бо Кумитаи
кор бо љавонон ва варзиши
назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон, Кумитаи кор
бо занон ва оилаи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, намояндагони ањли
илму адаб хеле хуб ташки-

лу ба роњ мондааст. Дар
нимаи аввали хониши соли
2022 раёсат оид ба корњои
сиёсї-тарбиявї 149 чорабинии фарњангиву маърифатї, суњбату мулоќот ва
вохурињоро миёни хизматчиёни њарбии љузъу томњои
Гвардияи миллї доир намудааст. Ќобили зикр аст,
ки дар њамкорї бо Кумитаи
кор бо љавонон ва варзиши
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон соли равон дар ќисмњои њарбии
Гвардияи миллї 14 маротиба «Рўзи дарњои кушод»
ташкил карда шуд. Ба ин
чорабинї наврасон-хонандагони синфњои болоии муассисањои тањсилоти шањру

навоњї љалб гардида, аз
шароити хизматчиёни њарбї, тартиби рўзи сарбозон,
љойњои пешбарии хизмат
дидан намуданд. Аз љумла,
чунин чорабинї бахшида
ба таљлили љашни Наврўзи
байналмилалї дар ќисмњои
њарбии 051052, 051054,
051055, 051059, 051064 ва
051056 бо иштироки доираи васеи мактаббачагон
гузаронида шуд. Роњбарияти ќисмњои њарбї мактаббачагонро ба шароити хизмат шинос намуда, онњоро
ба дўст доштани Ватан,
эњтироми арзишњои миллї
ва адои ќарзи љавонмардї
њидояд намуданд. Дар ин
ќисмњои њарбї миёни мак-

таббачагон ва сарбозон мусобиќањо доир карда шуд.
Онњо бо маќсади устувор
намудани риштаи дўстї бо
њам ќувваозмої намуданд
ва ѓолибон аз љониби роњбарияти ќисмњои њарбї ва
Кумитаи кор бо љавонон ва
варзиши назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон бо
ифтихорномаву тўњфањои
хотиравї њавасманд гардонида шуданд.
Воќеан,
чорабинињои
хотирмон дар хизмати сарбозон хело зиёданд. Яке аз
онњо дидорбинии аскарбачањо мебошад, ки бо ташаббуси бахши кор бо љавонон ва варзиш, бахши кор
бо занон ва оила дар ноњияи Синои шањри Душанбе
бахшида ба рўзи таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи
Љумњурии Тољикистон дар
ќисми њарбии 051064 баргузор карда шуд. Дар он
рўз гурўњи модарон ба дидорбинии сарбозон-фарзандонашон бо дастурхон
ва сабадњои пур аз кулчаву
нон, меваву ширинї ва дигар анвои хўрданї вориди
ќисми њарбї шуданд. Сарбозон модаронро бо эњтирому фарањ ва шодмонї истиќбол намуданд. Гурўњи
модаронро муовини раиси
ноњияи Синои шањри Душанбе роњбаладї намуд ва
бо сарбозони ќисми њарбии
051052, 051055 ва 051064, ки
ба чорабинї љалб гардида
буданд, њамсуњбат шуданд.
Њангоми мулоќот ифтихору самимият дар чењраи њар
кадом аз модарон ва сарбозон эњсос мешуд. Модарон
сарбозонро ба рўзи љашн
табрик карданд. Ба кулли
хизматчиёни њарбї, ки дар
дифои Модар-Ватан ќарор
доранд, таъкид намуданд,
ки хизмати њарбиро сарбаландона баљо оваранд ва
Ватани азизу мањбубро аз

њама тањдиду хатарњо эмин
нигањ доранд.
Чунин чорабинии љашнї ва дидорбинии сарбозон аз љониби модарон дар
ќисми њарбии 051054 њам
сурат гирифт. Дар чорабинии мазкур хонандагони
муассисаи тањсилоти миёнаи умуми №56-и ноњияи Синои шањри Душанбе

таашонро ба намоиш гузоштанд.
Ќобили зикр аст, ки
Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон бо маќомоти иљроияи њокимияти
давлатї, муассисањои таълимии он робитаи доимї
дошта, дар таълиму тарбияи насли наврасу љавон ва
омўзондани дарси шуљоату

иштирок намуданд. Сарбозон њам аз фурсати муносиб
истифода бурда, хотири
мењмононро бо машќњои
махсуси низомї шод намуданд, њунару мањорати
дар хизмати њарбї андўх-

мардонагї ва баланд бардоштани њисси ватандўстии онњо сањми арзанда
дорад.
Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИЌ

Сипоњу силоњ њисори давлат
Њарбиён ба њар сифат,
ки бошанд, бояд љањд
кунанд, ки оини љавонмардиро нигоњ доранд. Чунки
корзорро иродаи ќавї,
љасорату ѓайрати рустамона ба кор меояду силоњи
озмуда. Аслиња оинаи њарб
асту пушту паноњи соњиби
худ. Агар њарбиён хоњанд,
ки сарафроз бошанд,
силоњро бояд озода нигоњ
доранд ва њамеша бо нияти
амнияту осудагї бо худ
гиранд.
Дар њама давру замон
њисори давлат лашкару
аслиња, техникаи пуриќтидор аст. Дар ин замони
пурмољаро њар давлат
мехоњад, ки дорои силоњу
техникаи муосир бошад,
то баќову амнияти худро
таъмин намояд.
Ёд аз оини њарбу зарб
ва аслињаи љангї намуда,
дар ин масир мехоњем аз
њаёт ва фаъолияти собиќадори хизмат, сардори хадамоти хизматрасонии техникї ва таъмирии раёсати
аслиња ва техникаи њарбии
Гвадияи миллии Љумњурии Тољикистон, подполковники гвардия Ниёзов
Сайфуддин Нозимович
њарф бигўем. Мавсуф 25уми феврали соли 1976 дар
љамоати Шамтучи ноњияи
Айнии вилояти Суѓд таваллуд шудааст. Оиладор,
соњиби ду фарзанд аст.
Моњи октябри соли
1994 ў хизмати худро
њамчун сарбоз аз Гвардияи
миллї оѓоз кардааст. Пас
аз адои хизмат ба зодгоњаш баргашт ва солњои
баъдиљангии дења дилашро
реш намуд. Њисси ватандўстї дар замираш аланга
мезад ва ба хулосае омад,
ки мард бояд њамеша дар
майдони набарду шуљоат
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бошад, то њамчун ватандор дар сулњу салоњ ва
тинљиву амонии кишвар
сањми арзанда гузорад.
Ин нияти нек ўро боз ба
даргоњи Гвардияи миллї
овард. Пас аз хатми курси
семоњаи афсарон дар асоси
озмун ўро ба вазифаи
командири взводи танкии
ротаи танкї таъин намуданд. Дар тўли ин солњо
Сайфуддин бо љидду љањд
таљрибаи кории худро зиёд
намуда, аз уњдаи таъмири
техникањои њарбї мебаромадагї шуд. Муваффаќ шудан дар кор барои
Сайфуддини љавон осон
набуд. Гоњо устодон сарзанишаш мекарданду гоњо
супоришњои вазнинро ба
уњдааш мегузоштанд. Дар
њама њолат ў бурдбориву
сабру тањаммулро ихтиёр
намуда, ба њамаи мушкилињо тоќат мекард. Сайфуддин, ки иродаи ќавї
дошту аз хурдї устухонаш
бо мењнат шах шуда буд,
сазовори боварии устодон
гашт ва мењнаташро ќадр
мекарданд. Ин бењтарин
мукофот буд, барои Сайфуддин Ниёзов. Акнун
роњњо барояш тахту њамвор шуданд. Соли 1998
вазифаи командири ротаи
танкиро ба уњдааш гузоштанд. Ин маънои ќадаме
ба пеш гузоштану дастболо шудани ўро дар касби
интихобкардааш дошт.
Дилаш лабрези фарањ
мегашт. Акнун бо боварї
гуфта метавонист, ки фарзанди комили Ватан асту
барои пойдории кишвари
вањдатбунёдаш љони худро
дареѓ намедорад. Хизматњои софдилонаашро ба
назар гирифта, роњбарияти
Гвардияи миллї соли 2005
ўро ба вазифаи муовини

командири баталёни танкї
оид ба аслиња ва техникаи
њарбї таъин карданд. Ў
дар аксар ќисмњои њарбї
дар њамин вазифа адои
хизмат намудааст. Подполковники гвардия Сайфуддин Ниёзов натанњо
вазифаи бауњдадоштаи
худро иљро мекард, балки
таъљилан барои таъмири
техникањои њарбии тамоми
љузъу томи Гвардияи миллї сафарбар карда мешуд.
Акнун ў чун обу њаво барои Ватан, барои коргоњи
худ зарур аст. Сайфуддин
њамон ваќт аз худ розї аст,
ки агар тамоми техникаи
њарбї дар њолати омодабошии љангї ќарор дошта
бошад. Кори њалоли ў нон
ва луќмаи њалоли ўст. Аз
сахтгирии устодон розист
ва худ низ устоди сахтгиру
серталаб аст. Ба љавонон
садоќату ватандориро
меомўзад. Аз ин рў ў аз
ќисмати худ розист.
Аз соли 2019 то инљониб Сайфуддин Ниёзов
вазифаи сардори хадамоти
хизматрасонии техникї ва
таъмири аслиња ва техникаи њарбии Гвардияи
миллиро ба уњда дорад.
- Сайфуддин Ниёзов
сипари боэътимоди Ватан
ва Гвардияи миллї аст.
Ў бо техникањои вазнини
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љангї сарукор дорад ва худ
табиатан инсони вазнину
дурандеш, њалиму хоксор
аст. Кори базиммагирифтаашро сариваќт ба анљом
мерасонад. Дар машќњои
муштарак њамеша роњбарии техникањои зирењпўш
ба зиммаи ўст. Подполковники гвардия Ниёзов
дар иљрои вазифањои
базиммадоштааш њамчун
афсар масъулиятшиносу
матинирода аст, бо ихлосу
эътиќод мегўяд, муовини
фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон
оид ба аслиња ва техникаи
њарбї генерал - майори
гвардия Самарзода Ќиёмиддин Шароф.
Дар тўли фаъолияти
хизматиаш Сайфуддин
Ниёзов мутахассисону
шогирдони зиёдеро тайёр
кардааст. Ў њељ гоњ фориѓ
аз кор нест. Балки ў њастии
худро бе кор тасаввур карда наметавонад. Азбаски
таљрибаи бойи корї дорад,
бо супориши роњбарият ва
дархости сохторњо, ки ба
мутахассиси арзанда ниёз
доранд, њамкорї менамояд. Ўро бо њампешагон

дар ињотаи хизматчиёни
њарбии Ќўшунњои сарњадї
ва Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
саргарми кор, таъмири
мошинњои љангї дидан
мумкин аст.
Солњо мегузараду
таърихномаи умри мо аз
сањифањои сиёњу сафед пур
мешаванд. Њар рўз дар
њаёти мо наќше мегузорад
аз худ, - мегўяд Сайфуддин
Ниёзов.
- Рўзњое буданд, ки дар
ноњияи Тавилдара, њозира
Сангвор рафиќони њамхизмати моро тири аљал аз мо
рабуд. Он рўзњое буданд,
ки дили сангини кас њам
об мешуд. Мо низ навбати
худро интизор будем. Ба
рўзњои сахту сангин, гуруснагию сардињои зимистон тоќат карда, ба пеш
мерафтем. Ба хотири сулњу
оромї, ободию истиќлолияти кишвар љони худро
дареѓ намедоштем. Ободии имрўзаи Тољикистони
азизро дида шукри беандоза мекунаму он рўзњои
пурдарду алам ва пурмољаро дар назарам афсонаро
мемонад. Афсонањое, ки
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доѓњои сиёњи он аз умќи
дилам њељ гоњ шуста намешаванд. Ёди љавонмаргони
ѓурамарг, модарони азодори чашминтизор, ятимони
бесарпаноњ ва занони дар
чорсўи зиндагї бекасукўй
монда, то њол вуљудамро
такон медињад, - мегўяд ў
бо њасрати зиёд.
Хизматњои софдилонаи Сайфуддин Ниёзов бо
рањматномаву ифтихорнома ва медалњои гуногуни Гвардияи миллї ва
дигар сохторњои ќудратї
ќадр карда шудаанд. Вале
бењтарин мукофот барои
ў боварии Ватан аст, ки
Сайфуддин онро кайњо
боз сазовор шудааст. Ў
таманнои онро дорад,
ки љавонону наврасон бо
сабру тањаммул ва некбину
некхоњ бошанд, то тавонанд дар оянда Ватани
аљдодии худро бегазанд
нигоњ доранд.
Мо низ ба ин марди
њалиму хоксор, афсари
содиќи Ватан сари баланду масаррати зиндагиро
таманно дорем.
Саодат САТТОРЇ
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БОЙГОНӢ:

таърихи ҳуҷҷатҳо
ё тақдири одамон
Роҳбарияти Гвардияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани савияи дониш ва
малакаи касбии хизматчиёни ҳарбӣ
ҳамкориҳоро бо дигар мақомоту сохторҳои давлатӣ ҷоннок намуда, пайваста тадбирҳои судманд меандешад.
Дар заминаи чунин ҳамкориҳо бо
Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори
хониши Бойгонии марказии давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон машғулиятҳои
назариявӣ-амалӣ бо сардорони қисмҳои
сафӣ ва кадрҳои қисмҳои ҳарбии Гвардияи миллӣ дар мавзӯъҳои «Ташкили
пешбарии коргузории ғайримахфӣ
дар қисму воҳидҳои Гвардияи миллӣ»,
«Дастурамали намунавии коргузорӣ дар
мақомоти давлатӣ», «Тайёр намудан
ва ба бойгонии идоравӣ супоридани
парвандаҳо», «Таъмини беосеб нигоҳдории ҳуҷҷатҳои бойгонӣ», «Таснифи
ҳуҷҷатҳои бойгонии идоравӣ», «Баҳисобгирии ҳуҷҷатҳо дар бойгонӣ» ва
дигар мавзӯъҳо ташкил ва гузаронида
шуд.
Пеш аз оғози машғулиятҳо сардори
Саридораи бойгонии назди Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон Лангарӣ Ҷамила
Салмон ҳозиринро хайрамақдам гуфта, минатдории хешро ба роҳбарияти
Гвардияи миллӣ ҷиҳати ҳамкориҳои
пайваста иброз намуд. Ҳамчунин таъкид
намуд, ки дар Бойгонии марказии давлатӣ маводу ҳуҷҷатҳои таърихӣ аз соли
1830 то ин ҷониб мавҷуд буда, дар бештари ҳолатҳо барои дарёфту инъикоси
таърихи ҳуҷҷат ва ҳатто тақдири одамон
кўмак мекунад. Муовини Фармондеҳи
Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ полковники гвардия Собириён М. дар назди
ҳозирин суханронӣ намуда, қайд кард,
ки варақгардонии парвандаи бойгонӣ
ба мисли варақгардонии саҳифаи зиндаи таърихи дур ва наздики ватани худ
мебошад. Баъдан меҳмонон бо мақсади
шиносоӣ, аз маҳфузгоҳи Бойгонии марказӣ дидан намуда, оид ба тарзи дурусти
нигоҳдорӣ ва таърихи маводу ҳуҷҷатҳои
бойгонӣ ба худ маълумоти муфассал
гирифтанд.
Дар вазъияти тантанавӣ ба иштирокдорони машғулиятҳо аз ҷониби Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳнома супорида
шуд. Дар охир ба ташкилкунандагон ва
фаъолон Ифтихорномаҳои Саридораи
бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд.
Чунин машғулияту семинарҳо бо
ташаббуси капитани гвардия Расулзода
Абдулвосит, сардори Бойгонии Марказии Гвардияи миллӣ, ки дар ин самт
таҷрибаи кофӣ дорад, бо мутахассисони
соҳаи бойгонии қисми ҳарбии 051056-и
Гвардияи миллӣ, ки дар гарнизони Суғд
ҷойгир мебошад дар ҳамкорӣ бо Бойгонии давлатии вилояти Суғд низ ташкил карда шуд. Қайд кардан зарур аст,
ки машғулиятҳои зикршуда аз санаҳои
14 то 16-уми моҳи июни соли равон бо
мақсади беҳтар намудани коргузорӣ
дар соҳаи бойгонидорӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи касбӣ,
инчунин ба танзим даровардан ва омода
намудани ҳуҷҷатҳо барои супоридан
ва нигоҳдорӣ дар бойгониҳои идоравӣ
бо ҳуҷҷатгузорони ҷузъу томҳои қисми
ҳарбии 051056 гузаронида шуд, ки барои
бозҳам беҳтар ва хубтар ба роҳ мондани
ҳуҷҷатгузорӣ дар ҷузъу томҳои Гвардияи миллӣ мусоидат менамояд.
Лейтенанти калони гвардия
Саидшо АМИРЗОДА,
афсари калони шуъбаи иттилоот
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Дарахт бо обу инсон бо меҳр месабзад

Рисолати инсонӣ
Мо бояд њамеша босабру тањаммул бошем, њамдигарро њамеша дастгирї кунем, ба
ятимону маъюбон ва оилањои камбизоат ѓамхорї намоем, Ватанамонро сидќан дўст дорем, фарзандонамонро дар њамин рўњия тарбия кунем, ба Ватан, миллат ва давлати худ
њаргиз хиёнат накунем, зеро хиёнатро на Худо мебахшад ва на бандањои Худо.
Эмомалї РАЊМОН

Инсони эҳтиёҷманд ҳамеша ба дилгармӣ ва меҳру
муҳаббати самимӣ ниёз дорад. Бахусус, дар ҳоле ки як
нафар ятим мемонад, бештар ниёзманд мешавад. Ва
аз ин дида эҳсоси хуштар
нест, ки ятим ё муҳтоҷе
хурсанду хандон гардад.
Дар ҳаёт меҳри волидонро ба фарзанд ҳаргиз
шахсони дигар дода наметавонанд. Зеро он меҳр
пайванди хунӣ буда, ба
фарзандон эҳсоси ногуфтанӣ мебахшад. Бисёр фазилатҳост, ки ба ҷуз падару
модар онро касе дигар дар
ҳаёт ба фарзанд дода наметавонад. Албатта, имрӯзҳо
дар дунё кам нестанд онҳое,
ки аз падар ё модар маҳруманд ва ҳамеша ба ѓамхорӣ
ниёз доранд. Пас рисолати
инсонист, агар шахс ятимеро хурсанд созад ва то
андозае эҳсоси бекасиву
ятимиро аз ӯ дур намояд.
Воқеан, ѓамхорӣ дар
ҳаққи ятимону маъюбон,
оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии онҳо дар сиёсати
иҷтимоии роҳбарияти
давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи
самтҳои муҳим буда, дар

тамоми қаламрави мамлакат гурӯҳҳои зикршудаи
аҳолӣ аз ҳар як иқдому
ташаббуси хайрхоҳона ва
инсондӯстонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон бархурдор мегарданд. Қобили
қайд аст, ки ба ин сиёсати
пешгирифтаи Пешвои муаззами миллат солҳои охир
вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва дигар
ашхоси хайрхоҳ низ пайравӣ намуда, ба ятимон,
нафарони имконияташон
маҳдуд ва шахсони камбизоат кўмак мерасонанд.
Роҳбарияти Гвардияи миллӣ дар пайравӣ
бо ташаббусу иқдомҳои
башардӯстонаи Пешвои
муаззами миллат ҳамасола
дар арафаи иду ҷашнҳо
ба ятимону маъюбони
мактаб-интернати низомаш махсуси шаҳри Ҳисор
тўҳфаву кўмакҳои моддӣ
мефиристад. Ҳамзамон дар
арафаи иду ҷашнҳо овозхонҳо ва дигар ҳунармандони Оркестри ҳарбии Гвардияи миллӣ бо барномаи
рангини консертӣ, дастагули мусиқӣ ва баталёни
Қаровули фахрӣ бошад

Родмардони Ватан №21, сентябри 2022

бо иҷро кардани машқҳои
махсуси низомӣ бо карабин
хотири таълимгирандагони
мактаб-интернатро шод
мегардонанд.
Дар соли 2022 ба ятимону маъюбони мактаб-интернати низомаш махсуси
шаҳри Ҳисор ба маблаѓи
24843 сомонӣ ва ба оилаҳои
хизматчиёни ҳарбӣ ба маблаѓи 19734 сомонӣ кумак
расонида шуд, ки ин иқдом
минбаъд низ дар пайравӣ
ба ташаббусҳои созандаи
Пешвои миллат идома
дода мешавад. Воқеан,
ѓамхорӣ зоҳир намудан дар
ҳаққи маъюбону ниёзмандон амали шоистатарин
буда, он аз камоли инсонӣ
ва тинати поку шоиста дарак медиҳад.
Қобили қайд аст, ки
чунин кумакҳо ба оилаҳои
хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар
барқарор намудани сохти
конститутсионӣ ва ҳифзу
ҳимояи Ватан ҷони худро
аз даст додаанд ва ҳамчунин иштирокчиёни Ҷанги
дуюми ҷаҳон расонида
мешавад.
лейтенанти гвардия
НАСРИДДИНЗОДА
Илоҳиҷон
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Аз матои нанг бошад парчамам,
Дар рањи паймони худ мустањкамам.

Њазор љон дињем агар ба њифзи ин Ватан, кам аст,
Ватан на лаълу не гуњар, бањои љони одам аст.
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