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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

Мантиќу фалсафа 
ва моњияту њикмати 
Наврўз аз донишу 
хирад, мењру 
муњаббат, сулњу 
субот ва шодиву 
нишот иборат 
буда, дар тўли 
њазорсолањо барои 
мардуми мо њамчун 
омили њастисозу 
муттањидкунанда 
хизмат кардааст.

        Эмомалї Рањмон

Ҳамватанони азиз!
Ҳамаи шуморо ба муносибати 

фарорасии ҷашни Наврӯзи байнал-
милалӣ самимона табрику таҳният 
мегӯям.

Сидқан орзумандам, ки баҳор ва 
ҷашни фархундаи Наврӯз имсолу 
солҳои дигар ба кишвари биҳишто-
сои мо шодиву нишот, кушоишу да-
стовардҳои нав ва баракату фаровонӣ 
оварад.

Наврӯз, ки дар сарнавишти мил-
лати мо ва тамоми меросбарони ин 
ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши 
барҷаста дорад, ҳамчун падидаи но-
такрори фарҳангиву тамаддунии дар 
айни замон ҷаҳонишуда тайи ҳазор-
солаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгарои-
ву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, со-
зандагиву офарандагӣ, барои эҷод ва 
бунёди зиндагии беҳтар, дӯст дошта-
ни ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст.

Мо ифтихор дорем, ки баъди 
соҳибистиқлол гардидани Тоҷики-
стони азизамон ин ҷашни бузурги 
аҷдодиамонро умри дубора бахши-
да, ба сатҳи байналмилалӣ расони-
дани мақоми онро таъмин кардем ва 
ин ойини деринаи ниёгонамонро ҳар 
сол дар саросари мамлакат бо ишти-
роки тамоми сокинони кишвар таҷ-
лил менамоем.

Ҷаҳонӣ шудани Наврӯз мо – во-
рисони ин ҷашни бостониро водор 
месозад, ки дар баробари ифтихор 
кардан аз ин ойини дерина, барои 
минбаъд эҳё намудану ривоҷ дода-
ни суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва 
фарҳангии он бештар кӯшиш на-
моем ва ҷиҳати ба аҳли башар боз 
ҳам беҳтар муаррифӣ намудани фа-
зилатҳои инсонпарваронаи Наврӯз 
пайваста саъю талош варзем.

Вобаста ба ин, хотиррасон месо-
зам, ки арҷ гузоштан ба гузаштаи пу-
рифтихор барои ташаккули маъна-
виёти наслҳои имрӯзу оянда нақши 
калидӣ дорад.

Аз нав зинда гардонидани расму 
ойинҳо, суннату анъанаҳо ва ли-
босҳои миллӣ, маросиму ҷашнҳои 
бостонӣ, аз ҷумла Сада, Наврӯз, 
Тиргон, Меҳргон ва барқарорсозии 
номҳои ҷуғрофию таърихии сарза-
мини куҳанбунёдамон ба тақвияти 
ҳофизаи таърихиву ҳисси миллии 
мардуми кишвар ва махсусан, навра-
сону ҷавонон мусоидат менамояд.

Боиси қаноатмандии зиёд аст, 
ки дар баробари эҳё намудани сун-
натҳои наврӯзӣ мардуми заҳматпе-
шаву созандаи мо тибқи анъанаи нек 
гулгашту боғҳои нав бунёд мекунанд.

Дарвоқеъ, ниҳолшинонӣ ва гул-
гардониву гулшинонӣ аз ҷумлаи 
муҳимтарин падидаҳои зебоипара-
стии фарҳанги Наврӯз аст, ки наму-
наи он дар симои пойтахти кишвари 
азизамон равшан намудор мебошад.

Наврӯз, пеш аз ҳама, ҷашни ки-
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шоварзон аст ва онро, аз ҳама беш-
тар, деҳқонон интизорӣ мекашанд.

Мардуми мо дар баробари танта-
наҳои наврӯзӣ ба кишту кори баҳорӣ 
машғул мешаванд, бо нияти нек ба 
замин донаи ризқу рӯзӣ мекоранд, 
ниҳол мешинонанд ва дигар корҳои 
баҳориро оғоз мекунанд.

Фазилати Наврӯз ҳамчун ҷашни 
пайванди инсон бо табиат дар вусъа-
ти амалҳои созандагиву ободкорӣ 
ифода меёбад.

Аз ин рӯ, мардуми мо чун анъана 
ба пешвози Наврӯз манзилу кошона 
ва кӯчаву маҳалли зисти худро тозаву 
обод мекунанд, зеро файзу баракат 
дар ҷоест, ки покизагиву ободӣ бо-
шад.

Фазилати дигари Наврӯз ин аст, 
ки одамон ба истиқболи он бо хушҳо-
лии зиёд омодагӣ мебинанд, кинаву 
адоватро фаромӯш мекунанд, рӯзи 
нав ва ҷашни сари солро бо умеди 
он, ки сол пурфайзу бобаракат ояд, 
бо дилу нияти пок ва сару либоси то-
заву озода пешвоз мегиранд.

Мо – тоҷикон соҳиби адабиёту 
фарҳанги ғаниву қадима буда, акса-
ри ташаббусҳои байналмилалие, ки 
дар арсаи ҷаҳонӣ аз ҷониби Тоҷики-
стони соҳибистиқлол пешбарӣ карда 
мешаванд, маҳз аз ҳамин фарҳангу 
маънавиёти деринаи халқамон сар-
чашма мегиранд.

Басо рамзист, ки 22 марти соли 
2018 дар айёми наврӯзӣ ва дар «Рӯзи 
ҷаҳонии об» татбиқи ташаббуси нави 
Тоҷикистон – Даҳсолаи байналмила-
лии амал «Об барои рушди устувор» 
барои солҳои 2018 – 2028 оғоз гардид.

Яъне ҳоло ибтикори чоруми 
кишвари мо дар миқёси сайёра 
амалӣ шуда истодааст, ки албатта, 
мояи сарфарозиву ифтихори ҳар як 
шаҳрванди мамлакат мебошад.

Ташаббусҳои сатҳи байналмила-
лии Тоҷикистон дар масъалаи об бе-

сабаб нестанд, зеро об дар тамаддун 
ва фарҳанги мардуми ориёинажоди 
мо асрҳои аср мақоми бисёр баланду 
арзишманд дошта, халқи тоҷик аз за-
монҳои қадим чун мардуми шаҳрсо-
зу шаҳрнишин, кишоварзу ободгар 
ва соҳиби марказҳои бостониву эъти-
рофгардидаи маданияти заминдорӣ 
шинохта шудааст.

Умед дорем, ки Наврӯзи имсола 
бо қадамҳои мубораки худ ба марду-
ми куҳанбунёду тамаддунсоз ва заҳ-
матдӯсти тоҷик дар роҳи талошҳои 
созандаву бунёдкорона ва ободонии 
кишвари соҳибистиқлоламон фатҳу 
кушоишҳои нав меоварад.

Мо Наврӯзи имсоларо дар айёме 
ҷашн мегирем, ки дар саросари мам-
лакат кору пайкори созандагӣ ба ис-
тиқболи 35-солагии истиқлоли дав-
латии Тоҷикистон идома дорад.

Мардуми сарбаланди мо хуб 
медонанд, ки истиқлоли воқеиро 
танҳо бо заҳмати созанда, тафаккури 
пешрафта, эҳсоси гарми ватандӯстӣ 
ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ 
метавон пуштибонӣ кард ва таҳкиму 
тақвият бахшид.

Ин рисолати таърихӣ ва қарзи 
муқаддаси шаҳрвандӣ дар шароити 
ниҳоят ҳассос ва авзои мураккаби 
сиёсиву низомии ҷаҳони имрӯза бар 
дӯши мову шумо, яъне ҳар як фар-
ди бонангу номуси ҷомеа вазифаҳои 
басо душвор, пурмасъулият ва тақ-
дирсоз мегузорад.

Дар шароити бавуҷудомадаи ку-
нунӣ мо бояд барои ҳимояи истиқло-
лу озодии Ватани муқаддасамон ва 
дастовардҳои таърихии он – сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ 
ва ҳифзи манфиатҳои милливу дав-
латиамон омода бошем.

Дар пешорӯйи давлати соҳиби-
стиқлоли мо барои солҳои наздик-
тарин ҳадафҳои бузурги стратегӣ ва 
сарнавиштсоз қарор доранд, ки мо 

бояд ҳамеша дар андешаи татбиқи 
амалии онҳо бошем.

Ҳамватанони азиз!
Яке аз суннатҳои инсондӯстонаи 

Наврӯз бахшиши гуноҳи якдигар, 
навозиши ятимону маъюбон, аёдати 
падару модарон, беморону калонсо-
лон ва хайру саховат ба дармондаго-
ну ниёзмандон мебошад.

Боиси қаноатмандист, ки ҷавон-
мардони саховатманди мо ин анъ-
анаи неки ниёгонамонро идома 
бахшида, ба ятимону маъюбон ва ои-
лаҳои камбизоату муҳтоҷон пайваста 
дасти мадад дароз мекунанд.

Мо ҷашни бостонии ниёгонамон 
– Наврӯзи байналмилалиро дар дав-
лати соҳибихтиёру обод ва дар шаро-
ити сулҳу суботи комил таҷлил мена-
моем, ки ин неъмати бузург аст.

Мо бояд ба қадри ин неъмат расем 
ва шукронаи онро ба ҷо оварем.

Ба хурду бузурги мардуми азизи 
Тоҷикистон муроҷиат мекунам, ки 
Ватани маҳбубамонро сидқан дӯст 
доред, босабру таҳаммул бошед, из-
зату эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо ова-
ред, дар лаҳзаҳои душвор дасти ҳам-
дигарро гиред ва шукрона кунед, ки 
дар Ватани орому осуда ва давлати 
озоду соҳибихтиёр умр ба сар меба-
ред.

Ду соли гузашта, яъне давраи 
паҳншавии бемории КОВИД – 19 
нишон дод, ки дар лаҳзаҳои душво-
ру вазнин ҳамаи давлатҳо дар фикри 
мардуми худ ва дар талоши ҳалли 
мушкилоти хеш мебошанд.

Дар чунин вазъият камчинии 
маҳсулот, болоравии нархҳо, қатъ 
гардидани интиқоли молу маҳсулот 
ва ҳатто маводи доруворӣ дар байни 
кишварҳо боиси азияти миллионҳо 
нафар одамон гардид.

Мардуми шарифи Тоҷикистон 
бояд дар ёд дошта бошанд, ки мо 
рӯзҳои аз ин ҳам вазнинтар, солҳои 
бисёр сахту ҳалокатбори ҷанги таҳ-
милии шаҳрвандӣ ва ду соли охир 
бемории сироятии КОВИД – 19-ро 
паси сар кардем.

Аз ин лиҳоз, мо бояд бо сабру 
таҳаммул бошем, ба воҳимаву таҳлу-
ка наафтем ва бовар дошта бошем, 
ки мушкилоти имрӯза муваққатӣ ва 
гузарандаанд.

Дар чунин шароит, мо ҳаргиз на-
бояд ба умеди дигарон шавем, мин-
баъд низ сарҷамъу муттаҳид бошем, 
аҳлона кор кунем, софдилона заҳмат 
кашем ва камбудиву мушкилиҳои 
зиндагиамонро худамон бартараф 
созем.

Махсусан, деҳқонони асили мо, ки 
соҳиби таҷрибаи зиёди кишоварзӣ 
ва маданияти баланди заминдорӣ 
мебошанд, бояд аз ҳар рӯзи мусоиди 
баҳорӣ оқилонаву самаранок исти-
фода бурда, киштукори баҳориро, 
ки омили таъминкунандаи файзу 
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баракати хони наврӯзӣ ва рӯзгори 
халқамон ба ҳисоб меравад, вусъат 
бахшанд.

Зарур аст, ки истифодаи ҳар як 
ваҷаб замин ва аз заминҳои обӣ рӯё-
нидани се – чор ҳосил таъмин карда 
шавад.

Ин яке аз роҳҳои асосии бо маҳ-
сулоти истеҳсоли худӣ ҳарчи беҳтар 
таъмин намудани аҳолӣ ва пешгирӣ 
кардани болоравии нархи маводи 
ғизоӣ мебошад.

Дар даврае, ки башарият вазнин-
тарин солҳои таърихи худро аз сар 
мегузаронад, мо боз ҳам бештар сар-
факор бошем ва ба исрофкорӣ роҳ 
надиҳем.

Моҳи апрели соли гузашта дар 
муроҷиати худ ба мардуми Тоҷи-
кистон вазъияти ниҳоят мушкили 
ҷаҳонро таъкид карда будам.

Соли ҷорӣ вобаста ба таҳримҳои 
иқтисодӣ ва дигар низоъҳое, ки рӯз 
ба рӯз шиддат гирифта истодаанд, 
вазъи таъминот бо маводи ғизоӣ дар 
бисёр минтақаҳои олам хеле муш-
кил гардидааст, ки таъсири он ба 
ҳама, аз ҷумла ба кишвари мо низ 
мерасад.

Бори дигар таъкид месозам, ки бо 
дарназардошти вазъи баамаломада 
ҳар як оила бояд сарфаю саришта-

кориро риоя намояд.
Чунонки солҳои охир борҳо хо-

тирнишон карда будам, ҳар як оила 
бояд захираи дусолаи маводи ғизои-
ро дошта бошад.

Ҳамчунин, хотирнишон месозам, 
ки мо бояд ба таълиму тарбияи фар-
зандонамон, рушди илму маориф, 
бахусус, илмҳои табиӣ, дақиқ ва ри-
ёзӣ, ки асоси омода кардани мутахас-
сисони ояндасози миллӣ мебошад, 
эътибори аввалиндараҷа зоҳир на-
моем ва нагузорем, ки дар байни ҷо-
меаи мо ва махсусан, наврасону ҷаво-
нон андешаҳои хурофотиву таассуб 
ва унсурҳои фарҳанги бегона нуфуз 
пайдо намоянд.

Ҷашни Наврӯз, ки имрӯзҳо дар 
диёри биҳиштосои мо таҷлил мегар-
дад, пайвандгари замонҳо, нигаҳдо-
рандаи суннатҳои волои ниёгон, ре-
шапайванди наслҳо, бозгашт ба асли 
хеш ва эҳёи беҳтарин расму ойин ва 
анъанаҳои миллиамон мебошад.

Бовар дорам, ки мо бо заҳмати 

аҳлонаи мардуми заҳматқаринамон 
ба ҳадафҳои неки худ мерасем, Тоҷи-
кистони маҳбубамонро дар ояндаи 
наздик ба як мулки ободу пешраф-
та табдил медиҳем ва нуфузу обрӯи 
онро дар байни ҷомеаи ҷаҳонӣ боз 
ҳам таҳкиму тақвият мебахшем.

Бори дигар фарорасии Соли нави 
аҷдодӣ – Наврӯзи байналмилалиро 
ба тамоми мардуми шарифи мамла-
кат, ҳамватанони бурунмарзӣ, кулли 
тоҷикону форсизабонони ҷаҳон ва 
мардумони ҳавзаи тамаддуни Нав-
рӯз самимона табрику таҳният гуф-
та, орзу менамоям, ки бахту саодат 
ва хайру баракат дар ҳар хонадони 
кишварамон ва сулҳу оромӣ, суботи 
сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷики-
стони соҳибистиқлоламон ҷовидонӣ 
бошад.

Ҷашни фархундаи Наврӯзи бай-
налмилалӣ муборак бошад, ҳамвата-
нони азиз!

Тантанањои наврўзї дар Гвардияи миллї  
Фарорасии фасли бањор 

дар Тољикистон аз идњои бо-
шукўњи «Рўзи Модар» ва «На-
врўзи байналмилалї» оѓоз 
мегардад ва мардуми сарба-
ланди кишвар ба ин љашнњои 
фархунда бо орзуњои нав ва 
умед ба ояндаи дурахшон 
омодагї мегиранд. Дар дои-
раи ин омодагињо, ба хусус 
Наврўзи оламафрўз дар њама 
гўшаву канори кишвар корњои 
ободонї, созандагиву бунёд-
корї вусъати тоза гирифта, 
њар нафар аз остони хонадон 
то коргоњу идорањои бузурги 
давлатї барномаву наќшањои 
наврўзиро тањия мекунанд. 
Мо, хизматчиёни њарбї низ 
аз ин саф дар канор намон-
да, наќшаи чорабинињоро 
дар самтњои гуногуни хизмати 
њарбї амалї намудем.

Тибќи наќшаи чорабинињо 
масъулини аќибгоњ кабуди-
зоркунии њудуди ќисмњои 
њарбиро анљом дода, љуйбор, 
гирду атрофи роњњои наќли-
ётгард ва пиёдаравро, ки дар 
назди ќисмњои њарбї мављу-
данд, аз хасу хошок ва дигар 
партовњо тоза карданд. Њам-
чунин, шањракњои њарбї, љойи 
баргузор намудани  базмњои 
наврўзї бо гулу сабза оро 
дода шуданд.

хизматчиёни њарбї, ки дар 
бинои хизматї, дар њамсоягї 
зиндагї доранд, дар оростани 
дастурхони наврўзї, аз љум-
ла тайёр намудани хўрокњои 
миллї: шакароб, оши бурида, 
далда, оши палов сањми ар-
занда гузоштанд.

Наврўзи байналмилали-

густурда, омадани мењмонон-
ро интизор буданд. Сардори 
Сарситод-муовини аввали 
Фармондењи Гвардияи мил-
лии Љумњурии Тољикистон 
генерал-майори гвардия Али-
зода Љонибек Љўрабек аф-
сарону сарбозон ва оилањои 
хизматчиёни њарбиро, ки 

Аз 21-уми март таљлили 
Наврўзи байналмилалї дар 
ќисмњои њарбии Гвардияи 
миллї оѓоз гардида, то 25-уми 
марти соли 2022 идома ёфт. 

Фармондењи Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон 
генерал-лейтенанти гвардия 
Бобољон Љамолзода дар тан-
танањои наврўзии ќисми њар-
бии 051057 иштирок карда, 
њайати шахсиро ба муноси-
бати љашни байналмилалии 
Наврўз табрику муборакбод 
гуфтанд. Ба онњо саодати 
зиндагї, тандурустї ва дар 
хизмати пуршараф садоќату 
комёбї таманно намуданд. 
Барномаи фарњангии ќисми 
њарбии 051057, ки аслан кўда-
кон њунарнамої карданд, шо-
истаи тањсини фармондењ гар-
дид. Гурўњи кўдакони дўстрў, 
ки фарзандони хизматчиёни 
њарбї буданд, шеъру таро-
нањоро дар васфи бањору на-
врўз хеле моњирона ќироат 
карданд. Њамчунин оилањои 

ро њайати фармондењї ва 
ќисмњои њарбие, ки дар  на-
здикии он љойгиранд, дар як 
базмгоњ таљлил намуданд. За-
нону бонувон дар њар гўшаи 
ин базмгоњ, ки ќабои идона 
ба бар дошт, хони наврўзї 

иштирокчии фаъоли наврўзї 
буданд, ба муносибати фа-
рорасии бањор ва љашни бай-
налмилалии Наврўз табрик 
намуданд. Њамзамон, њунару 
мањорати пазандагиву оро-
стани дастурхони наврўзии 

Эй Худованди замину осмон,
То ба Наврўзи дигар моро расон!               
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бонувонро аз ќисмњои њарбї 
бањогузорї кардаанд. Хони 
наврўзиро сабзаву суманак, 
таомњои миллї, ки хоси мар-
думони њар минтаќаи Тољики-
стонанд,  њафтсину њафтшин 
ва дигар анвои гуногуни нав-
рўзї оро дода буд. 

Дар њар гўшаи базмгоњ 
њунарњои мардумї, чакану 
зардузї ва дигар мањсули њу-
нарњои дастї ба намоиш гузо-
шта шуд. Маликаи Бањор ва 
Мири Наврўз њамчун рамзи 

файзу нусрат аз ободиву сар-
сабзї ва эњё шудани табиату 
зиндагї, башорати нуру бара-
кати зиндагї вориди майдон 
шуданд. Дар базмгоњи наврў-
зии гурдон барномаи фарњан-
гии дастаи њунарии Оркестри 
њарбї ва сањнањои њаљвии њу-
нармандони театри «Оина» 
пешнињод гардид, ки хотири 
њозиринро шод намуд.

Яке аз суннатњои љашни 
Нарўз баргузор намудани 
гўштини миллї мебошад. Ин 

анъана њамасола дар рўзи 
баргузории базми асосии на-
врўзии гурдон ташкил кар-
да мешавад. Дар ин сабќати 
пањлавонї афсарону сарбо-
зон, бењтарин пањлавонон 
ба майдон баромаданд. Њар 
кадом бањри нишон додани 
ќувваву бозу ва ѓолиб гаштан 
бар раќиби хеш ќувваозмої 
намуд. Сарбози ќатории гвар-
дия Гадоев Саттор аз ќисми 
њарбии 051054 бар њама раќи-
бонаш дастболо гашта, соњи-

би тўњфаи асосї (телевизор) 
гардид.

Љашни Наврўзро њайати 
шахсии Шифохонаи њарбии 
Гвардияи миллї бо риояи 
суннату унсурњои хос ва анъ-
анањои наврўзї таљлил на-
муданд. Бо онњо гирди хони 
наврўзї афсарону сарбозон, 
онњое, ки дар ин муддат вазъи 
саломатии худро бењтар ме-
намоянд, љамъ омада, тарабу 
шодмонї карданд.  

Капитани гвардия 
Неъматуллои ХОЛИЌ

Натиљаи мусобиќањои варзишї

Чун анъанаи њамасола бо маќсади 
сазовор ва бошукўњ таљлил намудани 
Наврўзи байналмилалї масъулини 
Раёсати тайёрии љангии фармондењї 
мусобиќањои варзиширо миёни хиз-
матчиёни њарбии Гвардияи миллї дар 
доираи наќшаи тасдиќшуда баргузор 
намуданд. Мусобиќањои варзишї бай-
ни њайати шахсии тибќи даъват ва 
воњидњои таъиноти махсуси Гвардияи 
миллї аз намуди волейбол, турник-
кашиву бандкашї, дастхобонї, гўлу-
лабардорї, давидан ба масофаи 100 
метр, шоњмот, ба ќисмњои нопурра 
људо ва љамъ кардани силоњи ТМ-9мм, 
АК-74 ва тирпаронї дар тири элек-
тронї аз силоњи автомати Калашников 
доир карда шуд. Дар оѓози мусобиќањо 
масъулини Раёсати тайёрии љангї 
шарту тартиб ва маќсади асосии бар-
гузории чорабинињои мазкурро ба вар-
зишгарон-сарбозону афсарон расо-
ниданд. Таъкид шуд, ки чорабинињои 

варзишї ва сабќатњои пањлавонї на 
танњо шукўњу шањомати Наврўзро ду-
чанд менамояд, инчунин омили асосии 
тарѓиби тарзи њаёти солим, обутоб до-
дани љисму рўњ ва боиси тавон бахши-
дани ќувваву неруи инсон мегарданд.

Мусобиќањои варзишї аз намуди 
волейбол оѓоз гардид. Ќобили зикр 
аст, ки волейбол ва футбол намуди 
маъмултарини варзиш буда, мухли-
сони зиёд доранд. Дар хизмати њарбї 
афсарону сарбозон ба ин намуди вар-
зиш бештар машѓул мегарданд. Бозии 
волейбол миёни дастањо бо љањду та-
лоши варзишгарон ва дастгирии мух-
лисон, ки ба аъзои дастањо ќувва ме-
бахшид, сурат гирифт. 

Дигар намуди мусобиќањои варзишї 
тибќи талаботи њайати њакамон ва наќ-
ша-чорабинињои тасдиќгардида, дар 
машќгоњњо ва майдонњои варзишии 
ќисмњои њарбї гузаронида шуданд. 
Њайати њакамон ва доварон мањорату 
малакаи варзишгаронро бањогузорї 
намуда, ѓолибони мусобиќањои варзи-
широ муайян намуданд. 

Ѓолибони љойњои якум дар байни 
њайати шахсии тибќи даъват:

Волейбол-дастаи ќисми њарбии 
051052;

Турниккашї-сарбози ќатории гвар-
дия Мењробљони Мирзомурод, ќисми 

њарбии 051064; 
 Давидан ба масофаи 100 метр-сер-

жанти гвардия Азизљон Саидов, ќисми 
њарбии 051052;

 Гўлулабардорї-сарбози ќатории 
гвардия Бахтовар Мањмадќулов, ќисми 
њарбии 051054;

Такя бо дастон- ефрейтори гвардия 
Суњроб Абдуназаров, ќисми њарбии 
051052;

Шоњмот-сарбози ќатории гвар-
дия Рўзибой Содиќов, ќисми њарбии 
051064;

Тирпаронї дар тири электронї аз 
автомати Калашников-сержанти хурди 
гвардия Сулаймон Ибрагимов, ќисми 
њарбии 051064

Меъёри №13-14 аз АК-74 – сержан-
ти гвардия Парпиев Руслан, ќисми 
њарбии 051064. 

Аз рўи љамъбасти умумии холњои 
бадастовардаи дастањои варзишї 
ќисмњои њарбии ѓолиб чунин муаррифї 
шуданд: ќисми њарбии 051052 -љойи 
якум, ќисми њарбии 051054 -љойи дуюм 
ва ќисми њарбии 051055 љойи сеюм

Дар байни љузъу томњои таъиноти 
махсус, ки мусобиќањо бо риояи шар-
ту меъёр ва иљро намудани талаботи 
махсус доир шуданд, шуъбаи таъи-
ноти махсуси ќисми њарбии 051057 
љойи аввал, шуъбаи таъиноти махсуси 
ќисми њарбии 051056 зинаи дуюм ва 
шуъбаи таъиноти махсуси ќисми њар-
бии 051063 мавќеи сеюмро сазовор 
гардиданд.

Ќисмњои њарбии ѓолиб бо љому иф-
тихорнома ва варзишгарони ѓолиб бо 
нишони сарисинагии варзишгари да-
раљаи 1,2 ва 3 аз номи Фармондењи 
Гвардияи миллї дар рўзи таљлили На-
врўзи байналмилалї сарфароз гардо-
нида шуданд.

Капитани гвардия
 Неъматуллои ХОЛИЌ

Дар Гвардияи миллии 
Љумљурии Тољикистон њо-
лати риояи интизоми њарбї 
зери назорати њайати роњба-
рикунанда буда, ба таври до-
имї тањлил карда мешавад. 
Новобаста аз ин санљишу 
тањлилњо нишон медињанд, 
ки то њануз баъзан хизмат-
чиёни њарбї дидаву дониста 
талаботи Оинномањои  Ќув-
вањои Мусаллањи  Љумњурии 
Тољикистонро вайрон мена-
моянд. Бо ин амал обрўю 
эътибори Артиши миллї ва 

хизматчии њарбиро паст на-
муда, њусни пойтахт ва одо-
би шањрнишиниро дар назди 
ањолї, мењмонони дохилию 
хориљї коста мегардонад. 
Ќобили зикр аст, ки бешта-
ри ќисмњои њарбии Гвардияи 
миллї дар шањрњо љойгир 
шудаанд.

ронкунї дар ќисмњои њарбии 
051054, 051055, 051056, 
051060, 051061 ба ќайд ги-
рифта шудаанд. Пешнињоди 
мазкур дар њузури сардо-
рони раёсату шуъбањо ва 
командирони ќисмњои њар-
бї мавриди баррасї ќарор 
гирифт. Мувофиќи камбу-

ќисмњои њарбї ё мањали хиз-
мат ба ќонунвайронкунї роњ 
додани хизматчиёни њар-
бї беназоратии масъулини 
ќисмњои њарбї, командиро-
ни сатњу зинањои гуногун ва 
бетарафии афсарон мебо-
шад. Мувофиќи талаботи 
љорї пеш аз баромадани 
њайати шахсї ва ё воситањои 
наќлиёт аз њудуди ќисми 
њарбї маљмуи дастурњо 
бояд амалї ва тартиби ли-
боспўшї, њуљљатњои зарурї 
ќатъиян риоя карда шаванд. 
Дар акси њол вайронкунан-
дагони талабот аз љавобгарї 
дар назди ќонун озод буда 
наметавонанд. Аз тарафи 
дигар, шояд паст будани 
донишу малакаи хизматчи-
ёни њарбї, кифоя набудани 
тарѓибу ташвиќоти ќонунњо 
ва фањмондадињии талабо-
ти оинномањои њарбї боиси 
камбудињои мазкур гардида-
аст.

Мо, њайати эљодии нашри-
яи “Родмардон” мутобиќи 
банди 8 Оинномаи интизомї 

пешнињод мекунем, ки хуб 
мешуд, агар њар се моњи 
хизмат масъулини корњои 
сиёсї-тарбиявї натиљаи 
љамъбасти фаъолияти 
ќисмњои њарбиро вобаста 
ба њолатњое, ки дар Пеш-
нињоди Сарпрокуратура 
омадааст, барои инъикос 
пешнињод карда, њамза-
мон шахсони арзандаро 
ќадрдонї намоянд ва фо-
риѓболонро ќатъиян љазо 
дињанд.

              Родмардон

Тибқи банди 4 Оинно-
маи интизомии Қувваҳои 
Мусаллаҳи  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интизо-
ми ҳарбӣ  ин аз ҷониби 
ҳамаи хизматчиёни 
ҳарбӣ қатъиян ва дақиқ 
риоя намудани тартиб 
ва қоидаҳое мебошанд, 
ки қонунҳо ва оинно-
маҳои ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин 
фармонҳои командирон 
муқаррар намудаанд.

Дар асоси пешнињоди 
Сарпрокуратураи њарбии 
Љумњурии Тољикистон аз 5 
марти соли равон дар бо-
раи бартараф намудани ќо-
нунвайронкунињо ва сабабу 
шароитњои ба онњо мусои-
даткунанда маълум гардид, 
ки њолатњои риоя накардани 
ќоидањои умумї, интизоми 
њарбї, камбудї дар њолати 
идораи воситањои наќлиёт 
ва дигар њолатњои ќонунвай-

дињои љойдошта шахсони 
масъул дар назди њайати 
роњбарикунанда љавоб њам 
доданд. Вале биёед, як бор 
аз рўи виљдон ќазоват кунем, 
сабаб чист? Оё душвор аст, 
риоя кардани талаботи ќо-
нун, тартибу низоми хизмат 
ва зиндагиро тибќи он ба роњ 
мондан?   

Яке аз сабабњои асосии 
љой доштани камбудињо, 
аз љумла берун аз њудуди 

Андоза нигањ дор, ки андоза накўст,
Њам лоиќи душман асту њам лоиќи дўст.

Оё душвор аст?



Оѓози нашр: 
25 январи соли 2006

Њайати тањрир:
Сардори шуъбаи иттилоот 
ва робита бо љомеа пол-
ковники гвардия Хайри-
нисо Комилзода, Неъма-
туллои Холиќ, Илоњиљон 
Насриддинзода, Саодат 

Сатторї - 
хабарнигорон.

Мушовирон:
Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии 

Тољикистон генерал-лейтенанти гвардия Бо-
бољон Љамолзода, раиси Кумитаи  кор бо љаво-
нон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон, раиси Иттифоќи љавонони Тољикистон 
Рањмонзода Абдулло Ќурбоналї,  муовини раи-
си Њаракати љамъиятии вањдати миллї ва эњёи 
Тољикистон  Рудобаи Мукаррам.

Идораи моњнома 
ба андешањои му-
аллифони маводњо 
на њама ваќт љониб-
дор аст. Масъулия-
ти сањењии санаду 
иќтибосњо ба зиммаи 
муаллифон аст. Ма-
водњо аз АМИТ «Хо-
вар» истифода шу-
данд.

Рўзнома дар Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон тањти раќа-
ми 706 аз 20 январи соли 2006 ба 
ќайд гирифта шудааст.

Дизайн: А. Насриддинов

Суратгир: 
М. Шоев

Адади нашр:  500 нусха
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Такмили ихтисоси сарбозон. Чи тавр ба роњ монда шудааст он?
Њукумати Љумњурии Тољики-

стон барои такмили ихтисоси 
сарбозон дар ин ва ё он самти 
хизмати њарбї имконият ва 
шароити мусоид фароњам 
оварда, роњбарияти Гвардияи 
миллї таъминот ва талаботро 
дар сатњи зарурї ба роњ мон-
дааст. Тартибу назорат ва 
дар амал татбиќ шудани он 
аз роњбарияти Маркази тай-
ёрии кадрњо ва шахсони мута-
саддии самти тайёрии љангии 
гвардия, ки дар ин раванд  ма-
съул мебошанд, вобастагии 
зиёд дорад. 

Дар асоси фармони Фар-
мондењи Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади такмил додани до-

нишњои назариявию амалї, 
сайќал додани мањорату ма-
лакаи касбии хизматчиёни 
њарбї ва пурра намудани 
сафњои Гвардияи миллї бо 
мутахассисони лаёќатманди 
њарбї дар Маркази тайёрии 
кадрњо курсњои таълимї таш-
килу ба роњ монда мешаванд. 
Давомнокии курсњо аз барно-
мањои таълимї вобаста буда, 
он аз тарафи Раёсати тайёрии 
љангии фармондењї тањия 
мегардад ва барои минбаъд 
самаранок татбиќ шудани он 
сардори Маркази тайёрии 
кадрњо ва дигар шахсони ма-
съул, ки иљроиши барномањои 
таълимиро назорат мекунанд, 
вазифадор шудаанд. Моњи 
март дар Маркази тайёрии 
кадрњо курси прапоршикон, 
командирон ва мутахассисони 
хурд тањсилро ба анљом расо-
ниданд. 

Мувофиќи наќшаи таъли-
мии Марказ машѓулиятњои 
назариявї дар заминаи таъ-
лимї-синфхонањои муљањњаз 
гузаронида шуда, барои таъ-
лимгирандагон як навъ та-

крору мустањкам намудани 
донишњои назариявї буд. 
Афсарони ботаљриба, мута-
хассисони мошинњои љангии 
зирењпўш барои тайёр наму-
дани сарбозон љалб гарди-
данд. Ин хизматчиёни њарбї 
на танњо дар самти силоњ ва 
техникаи њарбї собиќаи зиё-
ди хизматї доранд, инчунин 
барои тайёр намудани сар-
бозон њамчун мураббї таљри-
баи кофї ба даст овардаанд. 
Машѓулиятњои назариявии 
ронандагии мутахассисон дар 
заминаи ќисми њарбии 051055 
ва машѓулиятњои амалии 
сањрої дар Маркази мубориза 
бо терроризм ва маводи му-
хаддир гузаронида шуд. 

Командирони хурд ва му-
тахассисон баъди аз худ кар-
дани барномањои мукаммали 
таълимї аз рўи ихтисосњои ко-
мандири экипаж, механик-ро-
нанда дар мошинњои љангии 
зирењпўш, нишонгир-навор-
бардор барои идома додани 
хизмат ба љузъу томњои Гвар-
дияи миллї сафарбар шу-
данд.

Бо њамин тартиб курси пра-
поршикон баъди хатми барно-
маи таълимї дар њузури роњ-
барият санљиш месупоранд. 
Сипас, муддати як моњ чун 
дигар њамтоёни худ, ба рух-
сатї мераванд. Прапоршикон 
дар асоси натиљањои тањсил 
ва санљиш, мувофиќи ќобили-
ят ба вазифањо таъин шуда, 
дар баробари ин ба онњо рут-
баи «прапоршики гвардия» 
дода мешавад. Пўшида нест, 
ки аз њисоби чунин сарбозони 
лаёќатманд, дастпарварони 
Маркази тайёрии кадрњо њай-
ати шахсї пурра гардонида 

мешавад ва шумораи онњо, ки 
имрўз дар Гвардияи миллї, 
дар вазифањои гуногуни аф-
сарї хизмат доранд, зиёданд.

Њифзу мудофиаи ин сар-
замини бињиштосо шарафи 
бузург аст. Дар њама давру 
замон хизмати Модар-Ватан 
вазифаи муќаддас, рисолати  
љавонмардон буда, аз масъу-
лияту худшиносї маншаъ ги-
рифтааст ва нишони нангу но-
мус, ифтихори миллат ва њар 
як соњибватан мебошад.

Полковники гвардия 
КОМИЛЗОДА Хайринисо

«Тоҷикистон-кишвари дарёҳои тиллоӣ»ҳайати шахсии Гвардияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз намои-
ши мероси нодири ниёгони милла-
ти тоҷик — «Тоҷикистон-кишвари 
дарёҳои тиллоӣ», ки имрӯзҳо дар 
Осорхонаи миллии Тоҷикистон идома 
дорад, аз наздик шинос гардиданд. Қо-
били қайд аст, ки Намоишгоҳи ниго-
раҳои таърихии Тоҷикистон зери ун-
вони «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои 
тиллоӣ» дар Осорхонаи ҳунарҳои оси-
ёии «Гиме»-и шаҳри Париж 13 октя-
бри соли 2021 бо иштироки бевоситаи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва Президенти Ҷумҳурии Фа-
ронса муҳтарам Эммануэл Макрон 
ба шарафи 30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дар остонаи сиюмин солгарди муно-
сибатҳои дипломатии Тоҷикистон ва 
Фаронса ифтитоҳ ёфта буд. Намоиш-
гоҳи «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои 
тиллоӣ» бо мақсади муаррифӣ на-
мудани тамаддуну фарҳанги қади-
мии тоҷикон дар мисоли ёдгориҳои 
бостонӣ, ки дар мавзеъҳои таърихии 
мамлакат, аз ҷумла Саразми бостонӣ, 
Тахти Сангин, Панҷакенти қадимӣ, 
қалъаи Кофарниҳон, Ҳулбук, Аҷина-
теппа дарёфт шудаанд, ташкил шуда-

аст. Чуноне ки масъулини Осорхона 
маълумот доданд, дар намоишгоҳ ҳу-
дуди 300 адад ёдгории таърихӣ ба маъ-
рази тамошо гузошта шуда, имкон 
фароҳам меорад, ки бо таърихи беш 
аз шашҳазорсолаи миллати тоҷик ши-
нос шавем.

Хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми та-
мошои намоишгоҳи «Тоҷикистон – 
кишвари дарёҳои тиллоӣ» бо осори 
давраҳои энеолит ва биринҷии шаҳра-
ки Саразми бостонӣ, ки ба Феҳристи 
мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил 
гардидаанд, инчунин ёдгориҳои таъ-

рихии Тахти Сангин, Панҷакенти қа-
дим, қалъаи Кофарниҳон, Ҳулбук ва 
Аҷинатеппа шинос гардида, ҷаҳони 
маънавии худро оид ба давраҳои гу-
ногуни таърихии миллати тоҷик, ба 
монанди давраи пеш аз мелод - «Оини 
зардуштӣ», «Империяи ҳахомани-
шиҳо», «Давлати Юнону Бохтар», 
«Империяи кушониён» ва «Давлати 
сосониён» ғанӣ гардонанд.

Муовини фармондеҳи Гвардияи 
миллӣ оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ 
полковники гвардия Муҳаммаднаим 
Собириён ҳангоми тамошои ниго-
раҳо таъкид кард, ки «тоҷикон аз азал 
соҳибфарҳангу тамадунофар буда, 
таърихи хеле қадима ва ибратбахш 
доранд. Мо мардуми тоҷикро зарур 
аст, ки дар замони ҷаҳонишавии ар-
зишҳо барои тарбияи фарҳанги мил-
лии ҷавонон  саъю кўшиш намоем. То 
ин ки насли оянда аз фарҳанги ниёгон 
баҳраманд гарданд». Ҳамчунин, ни-
шони эҳтиром, таассурот ва тамани-
ёти нек аз тамошои Осорхонаи миллӣ 
дар китоби махсус, ки хотираи меҳ-
монон сабт мегардад, аз номи тамоми 
хизматчиёни ҳарбӣ, имзо гузоштанд. 

Дар интиҳо хизматчиёни ҳарбӣ дар 
остонаи Осорхонаи миллии Тоҷики-
стон акси хотиравӣ гирифтанд.

Мубориза ба муқобили коррупсия фақат вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест. Дар ин мубори-
за тамоми аҳли ҷомеа, ҳар як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ низ бояд бетараф набошад.

Эмомалӣ РаҳмонКОРРУПСИЯ 
боварии љамъиятро 
коста мегардонад

Коррупсия яке аз масъалањои муш-
кили замони имрўза ба њисоб рафта, 
барои рушду инкишофи мамлакат мо-
неа эљод менамояд. Барои пешгирї аз 
њама намуди љиноятњои коррупсионї, 
аз љумла гирифтани пора санаи 31 ок-
тябри соли 2003 Конвенсияи Созмони 
Миллали Муттањид зидди коррупсия 
ќабул гардид ва 9 декабри соли 2003 
дар конференсияи байналмилалии 
сиёсї бештар аз 100 давлат ба Кон-
венсияи мазкур имзо гузошта, онро 
эътироф намуданд. Љумњурии Тољики-
стон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи 
љањонї дар баробари дигар мамла-
катњои аъзои СММ 25-уми сентябри 
соли 2006 Конвенсияи мазкурро тас-
диќ ва эътироф намуд ва он ба низоми 

ќонунгузории давлатамон ворид карда 
шуд.

Бояд зикр намуд, ки тибќи тањ-
лилњои Ташкилоти байналмилалии 
“Transparency International” Љумњурии 
Тољикистон дар баробари бешатар аз 
170 давлати дунё соли 2007 дар самти 
коррупсия дар зинаи 160-ум ќарор до-
шта, соли 2020 ба зинаи 136-ум баро-
мад, ки ин маълумот аз зина ба зина 
паст гаштани шиддати коррупсия дар 
кишвар шањодат медињанд.

 Вале њанўз њам гирифтани пора 
дар Љумњурии Тољикистон бемории 
сињатнашаванда мебошад. Баъзан як 
масъалаи оддиро наметавон бидуни 
додани пора њал намуд. Гирифтани 
пора ба њамаи соњањои зиндагии мо 

дохил шуда, дар замони имрўза яке аз 
љиноятњои маъмултарини коррупсионї 
ба шумор меравад ва он ба фаъоли-
яти муќаррарии сохторњои њокимиятии 
давлат таъсир расонда, инчунин ба 
дигаргуншавии аќидаи љамъият мусо-
идат менамояд.

Тамоми зуњуроти коррупсионї, аз 
љумла гирифтани пора на танњо прин-
сипи баробарии њамаро дар назди ќо-
нун вайрон мекунад, инчунин, дигар 
њуќуќњои шањрвандон, ки дар ќонун 
дарљ гардидааст, риоя намешаванд. 
Яъне, нафаре ба зарари дигарон бар-
тариятњои ѓайриасоснок ва имкони-
ятњои иловагї мегиранд, ки барои ќо-
неъ намудани манфиатњои ѓаразноки 
худ равона шудааст.
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