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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

Даъвати навбатии 
шањрвандон ба сафи Ќув-
вањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон садњо нафар ља-
вононро барои иљрои ќарзи 

зиш масъулини таълим баъд 
аз љобаљогузории пагоњирўзї 
фаъолиятро аз санљиши наќ-
шањои таълимии афсарону 
сержантон оѓоз мекунанд. 
Зеро онњо барои муто-
биќ шудани наваскарон 
ба хизмати њарбї, то ка-
дом андоза аз худ кар-
дани барнома, машѓу-
лиятњои таълимї ва 
мавќеи минбаъдаи на-
васкарон дар ќисмњои 
њарбї масъулияти зиёд 
доранд. Албатта, дар 
омўзиш ва омодасозии 
наваскарон сањми сер-
жантон хеле назаррас 
мебошад. Сержантони 
гвардия Атохуља Давлатов 
ва Фирдавс Њайдаров аз љум-
лаи бењтарин сержантони 
ќисми њарбии 051056 мебо-
шанд, ки дар ротаи ќисми 
таълимї барои омода наму-
дани наваскарон вазифадор 
гаштанд. Машќњои сафорои-
ро ба наваскарон дар асоси 
талаботи Оинномаи сафоро-
ии Ќуввањои Мусал-
лањи Љумњурии Тољики-
стон моњирона нишон 
медињанд.

Соати наворгирии 
мо дар синфхонаи 
ќисми њарбии 051064 
сержанти калони гвар-
дия Парпиев Руслан 
оид ба автомати Ка-
лашников ба наваска-
рон дарс мегузашт. Аз 
нутќи бурро ва таъсир-
бахши ў маълум буд, ки 
наваскарон мавзўъро дарк 
карда, таъинот ва хислатњои 
љангї, њамчунин ќисмњои 
асосии автоматро ба пуррагї 
аз худ карданд. 

ЗАМИНАИ ТАЙЁРИИ ЉАНГЇ 
Аз куљо сар мешавад? 

Барномаи таълимї барои 
тайёр намудани навдаъват-
шудагон 120 соатро дар бар 
гирифта, ин муддат омўзиши 
фанњои асосї, аз љумла тай-
ёрии ватандўстї, тактикї, 
тайёрии оташфишонї, 
муњандисї, оинномањои 
ЌМЉТ, сафорої, тайёрии 
љисмонї ва тиббї-њарбї ба 
роњ монда мешавад. Нава-
скарон машѓулиятњоро дар 
аввал назариявї, сипас амалї 
меомўзанд. Раванди таъ-
лимро дар ќисми њарбии 
051055 ба навор гирифта, бо 
чанде аз наваскарон њамсуњ-
бат шудем. Маълум шуд, ки 
соати якуми машѓулияти 
амалї буд ва сарбозон хеле 

Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем! Мо кї будани 

аљдоду гузашта-
гони худро бояд 

донем, ба онњо 
арљ гузорем 

ва бо насли ориёї, 
яъне ориёитабор 
будани худ ифти-

хор кунем. 

Эмомалӣ
Раҳмон

зи зиёдтарро љавононе таш-
кил медињанд, ки баъди хат-
ми муассисањои олї хизмати 
њарбиро интихоб кардаанд. 
Њамчунин сафи љавонони ои-

ладор њам кам нест. 
Њама хоњишу њаваси 
омўзиш, љустуљўро до-
ранд. Ташнаи касбу њу-
наранд, дар ин мактаби 
љавонмардї ба идеал 
эњтиёљ доранд, дар роњи 
хизмат ба Ватан, мил-
лат интизори роњбаладу 
њидоятанд. Метавонанд 
хизматчиёни њарбї иде-
ал  бошанд, њунару ис-
теъдоди эшонро сайќал 
дињанд, сифатњои бењта-

рини одамї, шаъну шарафи 
афсарї, яъне ба ќиммати љон 
њифз намудани Ватанро дар 
замири сарбозон љой намо-
янд!? Бале, метавонанд... 

Њар як давраи тањсил мис-
ли давраи зиндагї хеле 
муњим буда, он ба сатњи тай-
ёрї ва тарзу усули таълими 
мураббиён алоќаманд мебо-

шад. Яъне, дониш ва 
мањорати њарбие, ки на-
васкарон ба даст мео-
ранд, барои фаъолияти 
минбаъдаи онњо дар 
ќисмњои њарбї заминаи 
асосї ба шумор мера-
вад. Чуноне ки Фармон-
дењи Гвардияи миллї 
генерал-лейтенанти 
гвардия Љамолзода     
Бобољон њамеша таъкид 
мекунанд: “Агар тарзу 

тартиби машќњои амалї ду-
руст ба роњ монда шаванд, 
давоми ду сол сарбоз хизма-
тро бомуваффаќият пеш ме-
барад, аз тарафи дигар барои 

афсарон ва сержантон њам 
кор осон мешавад. Масъули-
ни тайёрии љангї, аз зинаи 
боло то охирин бояд ин ма-
съаларо зери назорати ќатъї 

боэњтиёт рафтор намуда, 
њамчунин силоњи љангї, тарз 
ва ќоидањои тирпаронї, рио-
яи ќоидањои бехатарї њанго-
ми муомила бо силоњ ва 
муњимоти љангиро аз худ ме-
карданд. Бори аввал нест, ки 
њангоми машѓулияти амалї 
дар тартиб ва усули гузаро-
нидани дарс шоњиди бањси 

афсарон, њатто муаллимони 
марказ мешавем. Ин дафъа 
њам ин њолат такрор шуд. Бо 
омадани командири ќисми 
њарбии 051055 полковники 
гвардия Ризвон Шамсуддин-
зода нофањмї бартараф гар-
дид. Албатта, таълимот, тар-
бия догма, чизи шахшуда 
нест. Вале талаботи Оинно-
мањои Ќуввањои Мусаллањ 
ягонаанд. 

Дар умум, наваскарон ња-
магї љавонони фаъол, чусту 
чолоканд ва аз њама муњим 
ба хизмати њарбї бо хоњиши 
худ омадаанд. Аз ин њайат  
нисбат ба солњои пешин фои-

фарзандї ба њам овардааст. 
Њайати роњбарикунандаи 
Маркази тайёрии кадрњои 
Гвардияи миллї барои ќабу-
ли наваскарон њанўз як моњ 
пеш омодагї гирифта, шаро-
иту имконият ва заминаи 
таълимро барои аз худ наму-
дани барномаи ибтидоии 
њарбї ва фароѓати наваска-
рон омода кардаанд. Гурўњи 
љавононеро, ки аввалин шуда 
ба хизмат омаданд, дар май-
дони сафорої командири 
ќисми њарбї ва дигар шахсо-
ни масъул ќабул карда, ба-
рои ѓайрату самимият ва 
омодагї ба хизмати Модар- 
Ватан ањсан гуфтанд. Коман-
дири Маркази тайёрии ка-
дрњо подполковники гвардия 
Олим Рањимзода дар суњбат 
ба наваскарон аз тартиб, ќо-
идањои умумии хизмати њар-
бї ва таљрибаи садњо нафар 
љавонони ватандўст сухан 
гуфта, онњоро ба риояи тала-
боти оинномањои њарбї ва 
эњтироми њамдигар њамчун 
дўсту бародар дастур дод. 
Ќабули наваскарон дар асо-
си њуљљатњои шахсї ва муво-
фиќи тартиботи дохилї дар 
марказ идома ёфт. 

Дар ќисми њарбии 051056 
наваскарон алакай бештари 
машѓулиятњо, аз љумла 
машѓулиятњои сафороиро аз 
худ карда, барои ќабули сав-
ганди њарбї омодаанд. Чу-
ноне ки командири ротаи 
таълимї лейтенанти калони 
гвардия Ќурбонзода Саман-
дар маълумот дод, бо маќса-
ди пурсамар гузаронидани 
машѓулиятњо ва бењтар ба 
роњ мондани раванди омў-

ќарор дињанд. Зеро иљрои ва-
зифањои љангї ва омодабо-
шии љангї бе тайёрии љангї 
худ ба худ амалї намешавад, 
балки аз рўзи аввал, аз омў-
зиши машѓулиятњои ибтидо-
ии њарбї ва муносибату ма-
съулияти раёсату шуъбањо, 
муовинони командирони 
сатњу зинањои гуногуни тай-
ёрии љангї, ки њайати шах-
сии онњо ќариб як баталёнро 
ташкил медињад, вобастагии 
зиёд дорад. Вазифаи асосии 
онњо, дар навбати аввал, 
устувор намудани заминаи 
тайёрии љангї мебошад”.

Ин љавонон акнун дар 
пайрањаи зиндагї як зина 
пеш ќадам гузоштанд. Бо-
варї њаст, ки ин давра аз њар 
љињат ба манфиати онњо 
хоњад буд. Зеро Њукуматаи 
Љумњурии Тољикистон, ба 
хусус Пешвои миллат муњта-
рам Эмомалї Рањмон пайва-
ста дар андешаи бењтар гар-
дидани шароити хизматчиёни 
њарбї мебошанд. Њамчунин, 
дар ќисмњои њарбї барои ги-
рифтани таълимоти њарбї, 
омўзиши касбу њунар ва 
таљрибаи зиндагї шароити 
мусоид фароњам буда, њама 
зарурати зиндагї муњайё 
карда шудааст. Танњо бо 
саъю кўшиш, эњсоси масъу-
лияту худшиносии њамагон, 
эњтироми њамдигар, му-
стањкам намудани дўстиву 
рафоќат метавон ба маќсад 
расид, шоиста фаъолият ва 
зиндагї кард.

Полковники гвардия
 Хайринисо КОМИЛЗОДА
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Воќеан, љавонон имрўз 
дар тамоми самтњои љомеа 
фаъолият карда, дар њалли 
масъалањои муњиму пурма-
съулият сањми арзанда до-
ранд. Ин аст ки њукумати 
мамлакат ба наќши созгори 
љавонон диќќати махсус 
зоњир намуда, мавќеи онњоро 
дар љамъият дар зинаи аввал 
мегузорад. Зеро амалї 
гаштани њадафњои асосии 
мамлакат ва ояндаи ободи 
кишвар бар дўши љавонон 
вогузор буда, аз онњо масъу-
лияти бузургро таќозо меку-
над. 

Мавќеи љавонон ва даст-
гирии онњо пеш аз њама дар 
маркази таваљљуњи Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
ќарор дорад. Сарвари давлат 
аз рўзњои аввали роњбарї ља-
вононро дар њама љанбањои 
давлатдорї дастгирї наму-
да, онњоро барои омўзиши 
илму њунар, тарѓиби тарзи 
њаёти солим, бунёди оилаи 
солим ва аз худ кардани за-
бонњои хориљї, технологияи 
муосир њидоят менамоянд. 
Пешвои миллат такя ба љаво-

нон дошта, пайваста таъкид 
месозанд, ки ба манфиати 
халќу Ватан хизмат карда, 
барои гулгулшукуфии 
кишвар ва муаррифии Тољи-
кистони азиз дар арсаи љањон 
њарчї бештар сањми арзанда 
дошта бошанд. 

Бањри амалисозии ња-
дафњои созандаи љавонон 
шароиту имкониятњои васеъ 
фароњам оварда шудааст. 
Вобаста ба наќши љавонон 
дар мамлакат, ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи 
љавонон ва сиёсати давлатии 
љавонон» фаъолият мекунад, 
ки ин њам бошад мавќеи ља-
вононро дар љомеа му-
стањкам намуда, иштироки 
онњоро дар идоракунии ња-
ёти мамлакат таъмин мена-
мояд.

Боиси хушнудист, ки љаво-
нони Тољикистон ба эътимо-
ду боварї сазоворанд. Љаво-
нони даврони истиќлол, ки 
дар фазои соњибистиќлолии 
Тољикистон дар рўњияи са-
доќат ба Ватан, эњтироми 
муќаддасоти миллї, ар-
зишњои волои инсонї ба воя 
расидаанд, дар пешрафти 
љамъият сањми арзанда до-
ранд. Њар як иќдому ташаб-

бусњои созандаи роњбарияти 
олии кишвар, хусусан 
Пешвои муаззами миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон-
ро бањри пешрафти кишвар, 
ояндаи ободи љомеаи 
шањрвандї дар навбати ав-
вал дастгирї менамоянд. Ба-
рои амалї гаштани иќдоми 
созанда талош варзида, дар 
љомеа њамчун ќишри оянда-
соз иштироки фаъолона до-
ранд. Ногуфта намонад, ки 
љавонони Тољикистон бо ис-
теъдоду мањорат ва комё-
бињои варзишї Парчами 
давлатиро дар саросари 
љањон парафшон намуда, 
номи Тољикистонро ба љањо-
ниён муаррифї менамоянд. 

Љавонони ватандўсту худ-
шиноси кишвар дар сафњои 
Артиши миллї пањлу ба 
пањлуи њам барои њимояи ва-

тани аљдодї, оромиву осо-
иштагии кишвар хизмати со-
диќона доранд. Албатта, 
хизмати ватандўстонаи њар 
як љавонмарди тољик дар 
сањифањои таърихи давлату 
миллат навишта хоњад шуд. 
Ба хизмати њарбї омадани 
љавонон нишони дўстдошта-
ни њар ваљаб хоки Ватан, во-
лидону наздикон, миллати 
тољик ва эњтироми муќадда-
соти Тољикистон мебошад.  

Њељ як корнома ва хизма-
ти љавонмардонаи фарзандо-
ни фарзонаи миллат фа-
ромўш нахоњанд шуд, балки 
номи њар яки он дар дафтари 
таърих навиштаву вирди за-
бонњост. Ќањрамонони Тољи-
кистон, ки барои њастии дав-
лату миллати тољик њамчун 
љавонмардони њаќиќии Ва-
тан наќши барљастае гузо-

Њифзи давлату миллат ва марзу буми кишвар, пеш аз њама ба зиммаи љавонон вогузор аст.
 Онњо бояд Ватанро дар баробари модари худ дўст доранд, ќадр кунанд ва њифз намоянд.

 Эмомалї Рањмон

Љавонон-пайравони Пешвои миллат       

Бо маќсади мустањкам на-
мудани тарбияи њарбї ватан-
дўстии наврасон бо ташаб-
бус ва роњбарии муаллими 
омодагии дифои њарбии лит-
сейи Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон 
вохўрии мактаббачагон бо 
хизматчиёни њарбї ва шино-

њайати шахсии Гвардияи 
миллї аз он истифода меку-
нанд, хеле шавќовар  ташкил 
карда шуд. Ба саволњои мак-
таббачагон афсарони роњба-
лад љавобњои мушаххас до-
данд. Њамчунин, толибилмон 
аз толорњои ќисми њарбї ди-
дан намуданд. Тамошои то-

штаанд, дар назди наслњои 
имрўзаву оянда азизу гиромї 
мебошанд ва љавонон аз 
ќањрамонии њар яки онњо са-
баќи љавонмардї омухта, 
чун пайравони Пешвои мил-
лат бањри ободиву осоишта-
гии Ватан камари њиммат 
бастаанд. Барои насли љаво-
ни кишвар ифтихори аз њама 
бузург он аст, ки дар ватани 
озод, соњибихтиёр, њуќуќбу-
нёду демократї, ягонаву ду-
нявї кору фаъолият дошта, 
зиндагии арзандаву шоиста 
доранд. Њаќ гуфта шоири ва-
тансаро Рустам Вањњобзода
Тавони мо, мадори мо, 
            виќори мо туи, Ватан,-
Фазои поку шамси 
          нурбори мо тўи, Ватан!

Капитани гвардия
 Неъматуллои ХОЛИЌ

љангии сипоњиён дар замони 
гуногуни таърих барои љаво-
нон хеле аљоиб буд.

Китобхонаи ќисми њарбї, 
ороиш ва тартиби кори он, 
ки зиёда аз 2 њазор номгўи 
адабиётро дар бар мегирад, 
мавриди таваљљўњи зиёди 
мактаббачагон гардид.  Роњ-
барияти ќисми њарбї макта-
ббачагон ва ќисме аз сарбо-
зонро дар толори маљлис 
љамъ оварда, барои суњбат ва 
саволу љавоб имконият фа-
роњам овард. Маълум шуд, 
ки наврасон аз таърихи мил-
лату давлатдории тољикон, 
гиромидошти арзишњо ва 
мукаддасоти миллї бархур-
доранд. 

Албатта, бо саъю кўшиши 
ањли љомеа метавон дар за-
мири њар як љавон  муњабба-
ту садоќати Модар Ватанро 
боз њам мустањкаму устувор 
љой намуд. 

Комилзода Х. 

Дарси њарбї-ватандўстї
 дар мактаби љавонмардї  

Дар асоси наќша-чораби-
нињои Раёсати тайёрии љангї 
санаи 11 апрели соли љорї 
мушовири Фармондењи Гвар-
дияи миллї генерал-майори 
мустаъфї Ќалъадор Баќоев 
ва сардори шуъбаи илмї-њар-
бї подполковники гвардия 
Айёмиддин Ќиёмов дар 
ќисмњои њарбии 051052, 
051055 ва 051064 машѓули-
ятњои методї ва санљишї гу-
заронида шуд. Машѓулиятњо 
аз фанњои тайёрии сафорої, 
оташфишонї ва тайёрии вар-
зиширо дар бар гирифт. Чо-
рабинии мазкур бо маќсади 
сайќал додани мањорату ма-
лакаи касбии командирони 
взвод, старшинањо ва коман-
дирони отделенияњо дар њама 
љузъу томњо  ба таври наму-
навї гузаронида мешавад.

Дар ќисмњои њарбии ном-
бурда њангоми гузаронидани 
машќњои сафорої, ки дар 
фаъолияти њамарўзаи хиз-
матчиёни њарбї мавќеи асосї 
дорад, аз тарафи сержантон, 
командирони отделения ха-
тогиву номуайянї дар амалњо 
ба назар расид. Роњбарони 
машѓулият ба сержантону 
сарбозон оиди бартараф на-
мудани камбудињо дастур 
дода, ёрии амалї расониданд. 
Машѓулиятњои тайёрии са-
фороиро сарбозони ќисми 
њарбии 051055 бо сардории 
сержанти гвардия Давлат На-
биев ва сарбозони ќисми њар-
бии 051064 тањти роњбарии 
сержанти гвардия Зайдулло 

Давлатов бењтар иљро карда-
анд. 

Машѓулият аз фанни тай-
ёрии оташфишонї дар май-
дончаи тактикии ќисми њар-
бии 051052 гузаронида шуд. 
Командири взвод капитани 
гвардия Ѓайратзода Бањодур 
бо њайати шахсї тартиби 
ташкил ва гузаронидани 
машѓулиятњои оташфишонї, 
риоя намудани ќоидањои тир-
паронї, иљрои машќи №1-ро 
амалї иљро намуд. Сарбозо-
ну сержантон меъёрњои 
муќарраршударо хуб иљро 
карда тавонистанд. Камбу-
дињоро дар рафти машѓулият 
Ќалъадор Баќоев ислоњ наму-
да, ќатъї риоя намудани 
онњоро аз афсарону сержан-
тони Маркази тайёрии ка-
дрњо талаб кард.  

 Дар охир Ќалъадор Баќо-
ев њайати шахсиро барои дар 
сатњи хуб ва бехато иљро на-
мудани амалњо дастур дода, 
таъкид дошт, ки барои бењтар 
ва хубтар иљро намудани 
машќу тамринњо њар як ко-
мандири отделения ва взводу 
рота бояд бештар кўшиш на-
мояд. Чунки комёбї ва пеш-
саф будани њайати шахсї, 
љузъу томњо, дар умум ќисми 
њарбї аз мањорати касбии ко-
мандир вобаста мебошад.

 Лейтенанти хурди гвардия 
Илоњиљон 

НАСРИДДИНЗОДА 

Муваффаќияти командир
 дар чист? 

соии онњо бо шароити хиз-
мат, фароѓату зиндагии сар-
бозон дар ќисми њарбии 
051055 ташкил карда шуд. 
Дар майдони сафороии ќисми 
њарбї мактаббачагонро ба 
гурўњњо људо карда, ба онњо 
барои маълумот ва шиносоии 
бештар як нафарї аз афсаро-
ни ќисми њарбї вобаста гар-
дид. Муаррифии ќисми њарбї 
аз лавњаи хотиравии сарбо-
зон оѓоз гардид. Аз корномаи 
гвардиячиён ёдовар шуда, 
устодон ќайд карданд, ки хо-
инони миллат њамеша шарм-
сору саркуб мешаванд, вале 
фарзандони содиќи Ватан њељ 
гоњ намемиранд ва ёди неки 
онњо њамеша љовидон аст. 

Дар гўшаи дигар барои хо-
нандагон тамошои аслиња ва 
муњимоти љангї, ки имрўз 

лори шараф, ки бозгўи таъ-
рихи гурдон ва лашкардории 
ниёгон аст,  ифтихору худ-
шиносии наврасонро бедор 
намуд. Сару либос ва абзоли 

Аз соли 1998 ин љониб, 23 май-Рўзи љавонони 
Тољикистон дар Ватани азизу мањбуб - 

Тољикистони бињиштосо бо
 тантана таљлил карда мешавад. 
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Дар асоси Наќшаи ягонаи чораби-
нињои асосии Гвардияи миллии Љумњу-
рии Тољикистон дар соли хониши 2022, 
инчунин бо маќсади баланд бардошта-
ни сатњи дониш, сайќал додани мањора-
ту малакаи касбї ва гузаронидани 

терроризм ва маводи мухаддир тањти 
роњбарии подполковники гвардия 
Муњибуллозода Исматулло Фатњулло, 
командири ќисми њарбии 051064 бо му-
ваффаќият ва самарабахш анљом дода 
шуд. Њамчунин, гузаронидани машѓу-
лиятњои таълимии љузъу томњои ар-
тиллериро афсарони ботаљрибаи ин 
воњид ба зимма доштанд. Барои пурса-
мар гузаронидани машќњои сањрої 
мавзўъњо дар њайати дастањо ташкилу 
ба роњ монда шуда, амали онњо муво-
фиќи вазифањои љангї зина ба зина 

иљро гардид. Баъди ба даст овардани 
мањорату малака дар иљрои вазифањои 
љангї сержантону сарбозон ба оташ-
фишонї  оѓоз намуданд. 

Ба чунин машќњои амалии сањрої 
њайати шахсии ќисми њарбии 051056 
низ љалб гардиданд. Машѓулиятњо дар 
машќгоњи сањроии «Чорруќ-даррон» 
доир карда шуд. Роњбарони машѓулият 
дар нуќтањои таълимї њайати шахсиро 
доир ба риояи чорањои бехатарї њан-
гоми иљрои машќи тирпарронї, таъи-
нот ва хислатњои љангии силоњу муњи-

Љамъомадњои таълимии воњидњои артиллерї 

машѓулиятњои оташфишонї аз аслиња 
ва  техникањои артиллерї аз 6 апрел то 
30 апрели соли 2022 бо њайати шахсии 
љузъу томњои  артиллерии Гвардияи 
миллї машќњои сањрої бо тирпарронии 
љангї ташкил ва гузаронида шуд.

Машќњои амалии оташфишонї бо 
њайати шахсии ќисмњои њарбии 051055, 
051058, 051059 ва 051064 дар Маркази 
миллии таълимї оид ба мубориза бо 

моти љангї бори дигар шинос 
намуданд. Машѓулиятњои дастурдињї 
пеш аз оѓози тирпаронї бо воњидњои 
артиллерї, зенитиву миномётї, 
гурўњњои пулемётчиёну норинљакандо-
зон ва экипажи мошинњои зирењпўши 
љангї, ки онњо низ ба машќњои амалии 
сањрої машѓул буданд, гузаронида 
шуд. Рафти машѓулиятњои сањроиро 
фармондењи Гвардияи миллии Љумњу-
рии Тољикистон генерал-лейтенанти 
гвардия Бобољон Љамолзода назорат 

карда, донишу мањорат ва малакаи 
касбии афсарону сарбозонро бањогу-
зорї кард. Њамчунин, дар машќњои 
амалии сањрої афсарони ботаљриба аз 
Раёсату шуъбањои фармондењї ва 
ќисми њарбии 051056 иштирок до-
штанд. 

Барои самарабахш анљом додани 
машѓулиятњои амалии тирпаронї, 
машѓулиятњои назариявї заминаи асо-
сї буда, омўзиши онњо дар сатњи зарур 
ба роњ монда мешавад. Натиљаи ин 
машѓулиятњо буд, ки машќњои амалии 

оташфишонї аз љониби хизматчиёни 
њарбї пай дар пай ва моњирона иљро 
карда шуд. 

Аз раванди машѓулиятњои амалии 
оташфишонї маълум гардид, ки  њайа-
ти шахсии ба љамъомадњо љалб гарди-
да,  барномаи таълимиро хуб аз бар 
намуда, мањорату малакаи љангии 
хешро такмил додаанд. 

Капитани гвардия 
Неъматуллои ХОЛИЌ

   Аз падар пурсид рўзе як писар, -
«Бењтарин динњо кадом аст, эй падар?»

Гуфт: - «Ман ба дин надорам њељ кор,
Пеши ман динњо надоранд эътибор.

Чунки овардем њар дини љадид,
Ихтилофи бештар омад падид.

Кинањову душманї бисёр шуд,
Љангњои мазњабї такрор шуд.

Хуни мардум рехт бар рўи замин
Борњову борњо бо номи дин.

На мусулмонам, на тарсо, на љуњуд,
Сар ба њукми аќл меорам фуруд.

Аќл мегўяд, ки айши бекарон
Њаст дар њамзистї бо дигарон.

Дин вале гўяд, ки хуни кофарон
Гар бирезї, айш дори бекарон.

Дигарандешон њам охир одаманд, 
Дин чаро гўяд, ки мањдурулдаманд?

Ман ба ин иллат надорам дину кеш
То нарезам хуни њамнавъони хеш.

Ту њам ,эй фарзанд, танњо аз хирд
Пайравї кун то ба минуят барад,

Бо тамоми мардуми рўи замин,
Дўстї кун, бењтарин дин аст ин».

Мавлоно Љалолуддини РумїДар бораи динњо

-Аз овони хурдсолї дар дил 
завќи низомї шуданро до-
штам. Он замон ба чењраи 
сарбозону афсарон менигари-
стам, дар назарам њама 
пањлавону варзишгар мена-
муд. Фикр мекардам, ки агар 
варзишгар набошї, низомї 
шуда наметавонї. Бо њамин 
маќсад аз хурдсолї ба вар-
зиш шуѓл варзидам, то дар 
оянда шахси низомї шавам. 
Имрўз бовар њосил кардам, 
ки варзиш тани сињат аст, 
саломатї нисфи муваффаќи-
ят дар зиндагї ва комёбињои 
шахс хушбахтии ўст, -гуфт 
Сайнуриддин њангоми суњ-
бат

Сайнуриддин баъди хатми 
Донишкадаи њарбї њамчун 
афсар хизматро дар ќисми 
њарбии 051056, дар вазифаи 
командири отделения, дар 
шуъбаи таъиноти махсус 
оѓоз намудааст. Чуноне ки 
њамсафонаш мегўянд, Сай-
нуриддин пеш аз њама дорои 
дониши мукаммали њарбї, 
иродаи ќавї ва интизоми на-
мунавї мебошад. Вазифањои 
хизматиро сари ваќт иљро 
мекунад. Асоси фаъолияти 
хизматї ва зиндагии ўро 
мењнати њалол, садоќат ва 
муњаббат устувор карда-
аст. Садоќат ва муњаббат 
ба Ватан, сарзамини аљдодї, 
ки ў дар оѓўшаш ба камол 
расидааст. Мењнати њалол 
ўро ба мартабаи љавонмардї 
шарафёб кардааст ва фар-
зандонашро дар ин руњия 

тарбият медињад. 
Њангоми суњбат Сайну-

риддин Азизов иброз намуд, 
ки дўст доштани Ватан, 
дўст доштани оила, дўстону 
наздикони худ аст. Яъне, њи-
мояи Ватан њимояи азизон 
мебошад. Ў њамеша барои  
њифз ва њимояи соњибихти-
ёрї, таъмини сулњу субот, 
муњофизати манфиатњои 
давлат ва амнияти шањрван-
дон омода мебошад. Њамин 
њисси љавонмардї ва ватан-
дўстї буд, ки соли 2010 ў аз 
оѓози амалиёти “Боздо-
шт-25” бо ѓайрату љасорат, 
мардона иштирок намуд. Он 
рўзу лањзањоро бисёрињо ёд 
доранд ва ба хотир њам мео-
ранд: кї чї гуна корнамої 
кард!? Аз љумла, Сайнурид-
дин дар он амалиёт, дар 
дењаи Камароби минтаќаи 
Ѓарм иштирок дошт. Њанго-
ми иљрои вазифаи љангї аз 
пой ва даст љароњат бардо-
шт. 

Сайнуриддин табиатан 
орому ботамкин буда, дар 
байни њамкорон обрўю эъти-
бори хоса дорад. Мањз хис-
латњои љавонмардона ва са-
доќат ба касби 

интихобкардааш, яъне хиз-
мат ба Ватан ўро 
соњибэњтиром кардааст. 
Подполковники эњтиётї 
Мусулмонќул Воњидов сар-
дори китобхонаи Маркази 
тайёрии кадрњои Гвардияи 
миллї чунин ибрози назар 
кард: 

- Сайнуриддинро аз ваќти 
афсари љавон буданаш меши-
носам. Ў афсари боњушу бо-
интизом ва бисёр њам хоксо-
ру мењрубон аст. Агарчї 
афсари эњтиётї бошад њам, 
вале њељ гоњ худро аз низоми 
њарбї дур намегирад. Ба-
раъкс машѓулиятњои њарби-
ро бо мањорату кордонии 
хоса ба таълимгирандагон 
меомўзад.  

 Аз соли 2012 капитани 
эњтиётї Сайнуриддин Ази-
зов њамчун омўзгори фанни 
тайёрии тактикї дар Мар-
кази тайёрии кадрњо ба аф-
сарони љавону прапоршикон 
ва сарбозону сержантон 
таълим медињад. Мањорату 
дониши худро ба низомиёни 
љавон меомўзонад. Ќобили 
зикр аст, ки Сайнуриддин 
њељ гоњ аз варзиш дарканор 
набуда, балки дар мусо-

биќањои варзишї иштироки 
фаъол дорад. Њамасол дар 
мусобиќањои варзишї байни 
љамъияти маъюбон дар на-
муди “вазнбардорї” ва 
“дастхобонї” иштирок на-
муда, зиёда аз 10 маротиба  
сазовори љойњои намоён гар-
дидааст. Моњи марти соли 
љорї дар толори давлатии 
шањри Хуљанд бахшида ба 
љашни байналмилалии Нав-
рўз байни љаъмияти маъюбон 
мусобиќаи варзишї доир гар-
дид, ки Сайнуриддин дар на-
муди “дастхобонї” љойи ду-
юмро сазовор гардид.

-Ман пеш аз њама шукур-
гузор аз он њастам, ки дар 
фазои орому осудаи Ватан 
умр ба сар мебарам. Аз даст-
гирињои Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон, хоса ѓамхо-
рињои Пешвои миллат 
муњтарм Эмомалї Рањмон 
пайваста бархурдор њастам. 
Вазифаи асосии мо ин аст, ки 
дар замири љавонону навра-
сон њисси вадандўстиву 
мењанпарастиро љой намуда, 
онњоро бањри донишомўзиву 
касбомузї ва њимояи Ватан 
њидоят намоем.

Ќобили зикр аст, шуљоату 
мардонагии Сайнуриддин 
Азизов бо мукофоти дав-
латї -медали “Љасорат” ќа-
дрдонї шудааст.

 Сайнуриддин Азизов оила-
дор соњиби панљ фарзанд ме-
бошад. Онњоро дар роњи илму 
дониш ва эњтироми ар-
зишњои миллї тарбия меку-

Сарбарафрохта сарбози Ватан мову туем
Сипари нанги дари бози Ватан мову туем.

Орзуњои кўдакї

над. Фарзандон низ бо чунин 
падари вафодору ќањрамон 
ифтихор дошта, аз ў сабаќи 
зиндагї, дарси вафодориву 
созандагї меомўзанд.

Мусоњиб
 лейтенанти 

хурди гвардия 
НАСРИДДИНЗОДА И. 

Капитани эњтиётї 
Сайнуриддин Азизов 13 
декабри соли 1986 дар 
ноњияи Темурмалики 

вилояти Хатлон ба дунё 
омадааст. Ў хатмкардаи 
Донишкадаи њарбии Вазо-
рати мудофиаи Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Аз 

соли 2008 хизмати њарбиро 
дар сафњои Гвардияи миллї 

идома додааст. 
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Љумњурии Тољикистон тањти раќа-
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Дар љањони муосир инкишофи тех-
ника ва технология њарчанд барои 
рушди љомеа заминаи воќеї гузошта 
бошад њам, таъсири худро бевосита 
дар ин ва ё он сатњ ба шуури омма 
расонидааст. Мушаххасан дар бораи 
муборизањо ва навъњои гуногуни љанг 
ва ё низоъ дар љомеа андешањои гуно-
гун ва ё муносибатњои хоссае низ ба 
миён омаддааст. Боиси зикр аст, ки 
њарчанд муборизањои гуногун ба 
шуур, минталитет ва тафаккури љо-
меа таъсири худро расонад њам, хавф-
ноктарини он љангњои иттилоотї дар 
љомеаи муосир мањсуб меёбад.

Љањони муосирро тањдид ва моља-
роњои гуногуни сатњи минтаќавї – 
байналхалќї фаро гирифтааст. Мисо-
ли гуфтањои болоро метавон дар 
фарогир гардидани терроризми бай-
налхалќї, экстремизм, гардиши ѓай-
риќонунии маводи мухаддир ва ѓай-
рањо асоснок намуд. Барои инкишофи 

минбаъдаи давлат-
дории миллии мо 
тањкими муноси-
батњои љамъиятї 
ва эњтиром ба таъ-
риху фарњанг яго-
на тањдид ин тањ-
диди љангњои 
иттилоотї мањсуб 
меёбад. Зеро дар 
шароити муосир 
бо инкишофи фа-

зои маљозї ва такмили технологияи 
пешрафтаи олам, давлатњои миллї 
барои њифзи фазои иттилоотии худ 
кўшишњои зиёдро ба харљ медињанд.

Дар баробари ташаккул ёфтани 
технологияњои муосир иттилоот воси-
таи асосии таъсиррасонї гардидааст. 
Бешубња, љангњои иттилоотї дар ин 
замон тавассути фейсбук, инстаграм, 
твитер, ватсап ва дигар шабакањои 
иљтимої ташкил мешаванд.

Љангњои иттилоотї дар шароити 
муосир сараввал ба низоми дохилии 
љомеа таъсир мегузоранд. Имрўзњо 
бинобар сабаби кам будани донишњои 
сиёсї ва маърифати инсонї аксарият 
ќурбони манфиатњои шахсони алоњи-
да, гурўњњои террористї ва экстре-
мистї мегарданд. Дар фазои маљозї 
ва шабакањои иљтимоии Љумњурии 
Тољикистон гурўњњои манфиатхоњ бо 
доштани партали махсус дар фейсбук 
аз иродаи сусти љавонон истифода ме-

ЉАНГИ  ИТТИЛООТЇ
намоянд. Барои мисол, мардуми ша-
рафманди ВМКБ дар тањкими 30-соли 
истиќлолияти давлатї ва амалї наму-
дани сиёсати пешгирифтаи Пешвои 
муаззами миллат дар њамбастагї ва 
њамкорї ќарор доранд. Аммо аз љо-
ниби шахсон ва гурўњњои манфиатдор 
дар фазои маљозї муборизаи иттило-
отї ба вуљуд омад. Ин њолатро таш-
килоти террористї-экстремистии дар 
Тољикистон мамнўъи «нањзати ис-
лом» истифода намуда, бадбиниро 
нисбати њокимияти давлатї ба миён 
овард. Дар асл, алоќамандї байни 
мардуми шарафманди ВМКБ ва њиз-
би мамнўъи террористии «нањзати ис-
лом» вуљуд надорад.

Муборизањои иттилоотї дар 
кишварњои гуногун бо тарзу усулњои 
нав ба нав зуњур мекунад. Мисоли ин 
гуфтањоро дар вазъи ба амаломадаи 
Љумњурии Ќазоќистон низ дидем, ки 
чї гуна муборизањои иттилоотї вазъ-
ро муташанниљ намуд. Тибќи тањ-
лилњо ва оморњои мављуда мухолифо-
ни њукумати мазкур бо истифода аз 
шабакањои иљтимої ба шуури мардум 
таъсир расонида, онњоро бар зидди 
њокимият ва манфиатњои миллї бар-
хезонданд. Дар натиља муайян гар-
дид, ки њар як иштироккунанда дар 
эътирозњое, ки бар зидди сохтори 
конститутсионї равона гардида буд, 
маблаѓи муайянро ба даст овардааст. 

Айни замон ин вазъро дар фазои 

сиёсии Федератсияи Руссия низ му-
шоњида мекунем. Мухолифини њози-
раи њокимияти Руссия, ки аксарият 
дар фазои маљозї ва шабакањои иљти-
мої зиёд фаъоланд, муборизаи итти-
лоотиро бисёр возењ нишон медињанд. 
Масалан, яке аз онњо Навалний ба 
воситаи шабакаи иљтимоии «тикток» 
дар охири соли 2020 ва аввали соли 
2021 ќишри зиёди оммаро ба эътиро-
зњо даъват кард. Дар шароити муосир 
навъ ва методњои гуногуни мубори-
зањои иттилоотї вуљуд доранд, ки аз 
љониби ин ва ё он гурўњњои манфиат-
хоњ истифода шуда, маќсадашон ноо-
ром кардани сохти сиёсї ва њаёти 
љамъиятї аст.

Пас, моро мебояд, ки дар раванди 
глобализатсия (љањонишавї), инки-
шофи технология ва истифодаи он аз 
љониби гурўњњои манфиатдор ва дар 
муборизањои иттилоотї барои тањки-
ми давлатдории миллї, бунёди субо-
ти сиёсї, рушди босуръати љомеа, 
њифзи арзишњои миллї, амният ва 
таъмини фазои иттилоотии он зира-
кии сиёсиро аз даст надињем. Манфи-
ати давлату миллатро аз њама ар-
зишњо боло гузошта, барои бунёди 
љомеаи демократї дар партави сиёса-
ти пешгирифтаи Пешвои миллат, ќа-
дамњои устувор гузорем.

Лейтенанти гвардия 
Аъзамзода С., 

ќисми њарбии 051054

Дар таърихи инсоният са-
наҳое ҳастанд, ки бо гузашти 
солҳо аҳамият ва бузургии 
онҳо боз ҳам бештар айён 
мегарданд. Рӯзи Ғалаба дар 
радифи ҳамин гуна санаҳои 
фаромӯшнашаванда мақом 
дорад. 9-майи соли 1945 дар 
таърихи зиндагии мардуми 
Тоҷикистон ва давлатҳои со-
биқ Иттиҳоди Шӯравӣ саҳи-
фаи нав оғоз гардид ва онҳо 
тавонистанд бар душмани 
худ пирӯзӣ бадаст оранд ва 
ҷашни зафарро дар тамоми 
иттиҳод тантана намоянд. 
Ин рӯз барои тамоми собиқ 
давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 
аз ҷумла мо, тоҷикистониён 
низ азиз ва гиромӣ аст. Ин 
ҷанги хонумонсӯз, ки дар 
таърихи башарият даҳшат-
ноктарин ҷанг мебошад, 1418 
шабонарӯз идома ёфта, ҷони 
зиёда аз 50 миллион нафар 
халқу миллатҳоро рабуд. Аз 
ҷумла аз собиқ давлатҳои 
Иттиҳоди Шӯравӣ 26 мили-

он нафар ба ҳалокат расида-
анд, ки 90 ҳазор нафари онҳо 
фарзандони шуҷои Тоҷики-
стон буданд.

Зикр кардан ба маврид 
аст, ки барои муҳофизати Ва-
тан ва аз байн бурдани фа-
шизми истилогар дар қато-
ри мардумони ҷумҳуриҳои 
шӯравӣ бошандагони кишва-
ри мо низ далерона мубори-
за бурданд. Ҳанӯз аз оғози 
ҷанг фарзандони тоҷик дар 
қатори аввалинҳо ба ҷа-
бҳаҳои ҷанг ворид гаштанд. 
Умуман, аз кишвари мо беш 
аз 300 ҳазор дар ин ҷанги хо-
нумонсӯз иштирок наму-
данд, ки аз ин 250  ҳазор на-
фар  бевосита дар заду 
хурдҳои шадиди ҷанги зиди 
фашизм, ҷасорату мардона-
гиҳои бе мисл нишон дода ва 
45 ҳазор (асосан калонсолон) 
буданд, дар қисмҳои мар-
казӣ ва Сибир барои кор дар 
саноати ҳарбии мамлакат 
ширкат варзиданд.

Тибқи тадқиқоте, ки Роҳат 
Набиева профессори До-
нишгоҳи миллии Тоҷики-
стон анҷом додааст, дар Ҷан-
ги Бузурги Ватанӣ 32 ҳазор 
бонуи Тоҷикистон ширкат 
варзидааст, ки аз ин теъдод 
350 нафар снайперчӣ, 1420 
нафар автоматчӣ, 435 нафар 
телеграфист, 3750 нафар те-
лефонист ва 4195 нафари 
онҳо тирандоз буданд.

Бояд иброз намуд, ки бо 
меҳнати шабонарӯзии мар-
дум дар Тоҷикистон истеҳсо-

ли ангишт 244 ҳазор тонаро 
ташкил медод, ки нисбат ба 
соли 1940 40 ҳазор тонна 
зиёд, истеҳсоли матоъҳои 
пахтагӣ аз 200 ҳазор метр дар 
соли 1945 то 3 милион метр 
зиёд гардид. Истеҳсоли пах-
та 178 ҳазор тонна ва нахи 

фар корна-
моии хеле 
зиёд нишон 
доданд, ки 
ин боиси иф-
тихори мил-
лати мост. 

Мо вазифадорем, ки са-
бақҳои ин ҷанги мудҳишро 
аз хотир набароварда, ҳар 
лаҳзаи ҳаёти осоиштаро 
эҳтиром бигузорем, азизу ги-
ромӣ доштани ин ғалабаро 
фаромӯш накарда, ҳама як-
дилона алайҳи мақсадҳои 

зем. Эҳсоси ватандӯстӣ моро 
водор месозад, ки истиқло-
лияти давлатии худро 
таҳким бахшида, созандаги-
ву бунёдкорӣ ва ободии 
Тоҷикистони азизро ҳамеша 
ҳифз намоем. 

Мо насли ояндаи Тоҷики-
стон бо чунин ҳисси баланди 
ватандӯстиву ватанпарастӣ 
ва ифтихори миллӣ нерӯи 
худро танҳо барои ободии 
ватани хеш сарф менамоем. 
Мо шукргузорӣ аз он меку-
нем, ки бо заҳматҳои беандо-

Рӯзи ғалаба рамзи садоқат, нишонаи ҳисси баланди
 ватандӯстӣ, шараф, ваҳдат ва рӯҳи устувору шикастнопазири
 халқҳои сулҳпарвару озодихоҳи олам аст.

Эмомалӣ Раҳмон

Сањми тољикон дар Љанги Бузурги Ватанї 
пахта 770 тоннаро ташкил 
дода, чандин милион метр 
матои шоҳӣ ва даҳҳо тонна 
маҳсулоти гуногун дар 
ҷумҳурӣ истеҳсол гардиданд. 
Аз соли 1941 то соли 1946 дар 
Тоҷикистон беш аз 20 корхо-
на ва сех ба фаъолият шурӯъ 
намуд. Маҳз дар ҳамин давра 
аз ҷониби колхозу совхозҳо 
1,5 милион пуд ва аҳолӣ 65 
ҳазор пуд ғалла барои фронт 
фиристонида шуд.

Захму доғи сӯзони  Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ, ки 77 сол аз 
он сипари шуд, ҳанӯз аз 
лавҳи хотири шоҳидони зин-
даи ин ҳодисаи таърихи му-
дҳиш фаромӯш нашудааст. 
Дар ин ҷанг ваҳдату ягонагии 
халқҳои шӯравӣ муҳаббату 
ҷонисориҳои аскарону афса-
рон ғалабаро бар фашизм 
таъмин кард. Қайд кардан ба 
маврид аст, ки 54-нафар фи-
ристодагони Тоҷикистон ба 
унвони олии Қаҳрамони Ит-
тиҳоди Шӯравӣ сазовор гар-
дида, 19 нафар бо се дараҷаи 
ордени Шараф сазовор дони-
ста шудаанд ва 58 ҳазор на-

нопоки ҷангу ҷидолҳои нав 
мубориза барем.

Дар ҷумҳурии Тоҷикис 
тон то ба имрўз 59 ишти-
рокчии ҷанги Бузурги Ва-
танӣ боқӣ мондаанд. Соли 
гузашта, тибқи маълумоти 
Раиси Шўрои собиқадоро-
ни ҷанги Бузурги Ватанӣ 
Раҳмат қудратов собиқа-
дорон 98 нафар будаанд. 
Ду сол пеш, дар соли 2020 
бошад, Рўзи ғалабаро 168 
нафар собиқадорон ҷашн 
гирифтаанд. Калонтарин 
иштирокчии ҷанги Бузур-
ги Ватанӣ Рашид Каримов 
мебошад, ки дар шаҳри 
ҳисор умр ба сар мебарад, 
имсол 110-сола мешавад.     
Ў 9 майи соли 1912 таваллуд 
шудааст. 

Имрӯз барои ҳифзи осуда-
гии Ватан бори масъулияти 
ватандорӣ ба зиммаи мо ҷа-
вонон мебошад. Ин масъули-
ят ҳамеша дар муқобили ҷо-
нибдорони ҷанг устувор аст 
ва агар лозим шавад баҳри  
сарсабзии ин ватани азизи 
хеш ҷони худро нисор месо-

заи Пешвои миллат, дар 
кишвар сулҳу ваҳдат поянда 
буда, мустаҳкаму побарҷост 
ва мо дар фазои Истиқлоли-
яти давлатӣ озодона зиндагӣ 
мекунем.

Ҳамаи мо чун фарзандони 
миллати соҳибихтиёр бояд 
ҳамеша шукронаи неъмати 
бузурги соҳибватаниро ба ҷо 
орем, ба Ватан содиқона хиз-
мат кунем, барои ҳимояи 
манфиатҳои милливу дав-
латӣ доимо омода бошем. 
Наслҳои имрӯза, яъне навра-
сону ҷавононро дар рӯҳияи 
баланди ватандӯстиву ва-
танпарварӣ ва худшиносиву 
худогоҳи тарбия намоем, та-
моми саъю талоши худро ба 
хотири ободиву пешрафти 
сарзамини аҷдодиву давлати 
соҳибистиқлол, оромиву су-
боти ҷомеа ва таҳкими ваҳда-
ти миллӣ равона созем.

                
 Капитани гвардия 

Абдулвосит РАСУЛЗОДА 
сардори Бойгонии 
марказии раёсати 

корҳои
 фармондеҳӣ


