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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

навии хоҷагони хориҷии худ ва даст-
гирии гурӯҳҳои муташаккили 
ҷинояткор Тоҷикистонро ба гирдо-
би ҷанги даҳшатноки шаҳрвандӣ ги-
рифтор карданд, ки барои сокинони 
мамлакат фоҷиаи бузург гардид.

Зеро чунин ҳолати вазнин мета-
вонист боиси пароканда гардидани 
миллат ва аз харитаи сиёсии ҷаҳон 
нест шудани давлати ҷавони мо гар-
дад.

Дар чунин шароити ҳассосу ха-
тарнок бо саъю талоши фарзандони 
содиқу огоҳи Ватан моҳи ноябри 
соли 1992 Иҷлосияи таърихии XVI-у-
ми Шӯрои Олӣ даъват ва баргузор 
гардид.

Дар ҳамон иҷлосияи тақдирсоз, 
ки имсол аз баргузории он сӣ сол си-
парӣ мешавад, 18-уми декабри соли 
1992 дар сохтори Кумитаи давлатии 
амнияти миллӣ бригадаи махсуси 
марзбонӣ ташкил гардид ва 28-уми 
декабри ҳамон сол бо Қарори Раёса-
ти Шӯрои Олӣ бригадаи мазкур ба 
Раёсати ҳифзи сарҳади давлатӣ таб-
дил дода шуд.

Бо мақсади таъмин намудани на-
зорати сарҳади давлатӣ ва пешгирӣ 
кардани воридшавии унсурҳои тер-
рористиву экстремистӣ ва қочоқи 
силоҳу маводи мухаддир мо 28-уми 
майи соли 1994 дар сохтори мақомо-
ти амнияти кишвар Қӯшунҳои 
сарҳадиро таъсис дода, ин санаи таъ-
рихиро Рӯзи сарҳадбонон эълон на-
мудем.

Дар муддати 28 соли сипаришу-
да Ҳукумати мамлакат бо вуҷуди та-
моми мушкилоте, ки хусусан, солҳои 
аввали таъсисёбии ин ниҳоди 
муҳимми низомӣ вуҷуд доштанд, ба 
хотири таъминоти моддиву техникӣ 
ва фароҳам овардани шароити муо-
сири инфрасохторӣ барои Қӯ-
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Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем!

Бо эътимоди 
комил иброз медо-

рам, ки ҳар як пораи 
хоки Тоҷикистони 
маҳбубамон барои 

тамоми генералҳо ва 
афсарону сарбозон 

азизу муқаддас мебо-
шад ва ҳар як низо-
мии бонангу номус 
ҳифз кардани онро 

барои худ қарзи 
фарзандӣ ва шарафи 

бузург медонад.    
               Эмомалӣ 
                Раҳмон

шаккили фаромилливу фаромарзӣ 
ҳимоя карда истодаанд.

Бо дарназардошти аҳаммияти 
бузурги ин масъала, давлат ва Ҳуку-
мати мамлакат аз оғози таъсисёбии 
Қӯшунҳои сарҳадӣ то ба имрӯз дар 
самти фароҳам овардани заминаҳои 
муосири меъёрии ҳуқуқӣ, асосҳои 
зарурии моддиву техникӣ, ташаккул 
ва такомули сохтори идоракунии 
ҷузъу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду 
азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии ин-
фрасохтори сарҳадӣ, инчунин, таъ-
лиму тарбияи мутахассисон ва ка-
дрҳои баландихтисос тадбирҳои 
зиёдеро амалӣ намуд.

Ҳоло иқтидори мудофиавии 
ҷузъу томҳои Қӯшунҳои сарҳадӣ аз 
лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳиб-
тахассуси ҳарбӣ ва техникаву таҷҳи-
зоти ҳарбӣ хеле мустаҳкам гардида-
аст.

Дар даврони соҳибистиқлолии 
кишвар, ҷиҳати пурзӯр намудани 
ҳифзи сарҳади давлатӣ даҳҳо раёса-
ту отрядҳои сарҳадӣ ва таъиноти 
махсус, муассисаҳои таҳсилоти 
касбии марзбонӣ, марказҳои таъ-
лимӣ, садҳо дидбонгоҳи сарҳадӣ ва 
нуқтаҳои назорати сарҳадӣ таъсис 
ва бунёд карда шудаанд.

Дар баробари ин, ҷиҳати                       
мустаҳкам намудани ҳимояи мин-
тақаҳои осебпазири сарҳади дав-
латӣ дар ҳамкорӣ бо дигар сохтору 
мақомот садҳо постгоҳҳои иловагии 
сарҳадӣ ташкил гардида, беш аз 800 
иншооти сарҳадӣ таҷдиду азнавсозӣ 
карда шудааст.

Ҳукумати мамлакат ҷиҳати тар-
бияи кадрҳои ҷавону баландихтисо-
си ҳарбӣ барои Қӯшунҳои сарҳадӣ 
ва беҳтар гардонидани вазъи иҷти-
моии онҳо ҳамаи чораҳои    зарури-
ро амалӣ карда истодааст.

шунҳои сарҳадӣ тамоми тадбирҳои 
заруриро амалӣ намуд.

Қӯшунҳои сарҳадии мо ҳоло ба 
як сохтори аз лиҳози техникӣ 
муҷаҳҳазу муосир ва сипари боэъти-
моди ҳифзи марзу буми мамлакат 
табдил ёфтаанд ва яке аз дасто-
вардҳои бузурги замони соҳиб-         
истиқлолии Тоҷикистон ба шумор 
мераванд.

Аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии 
худ Қӯшунҳои сарҳадӣ якҷо бо ди-
гар сохторҳои низомӣ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар ҷодаи барқарорсо-
зии сохти конститутсионӣ, ҳифзи 
оромӣ ва амнияти ҷомеаву давлат 
саҳми басо назаррасу таърихӣ гузо-
штанд.

Махсус таъкид менамоям, ки 
сарҳадбонони мо ҳифзи марзи дав-
латиро бо кишварҳои ҳамсоя ва 
пешгирӣ намудани воридшавии 
гурӯҳҳои муташаккилу мусаллаҳи 
ҷиноӣ, силоҳ, маводи мухаддир ва 
дигар ҷинояткориҳоро дар шароити 
бисёр мушкил ва вазъи ниҳоят ҳас-
соси минтақа ва ҷаҳон таъмин меку-
нанд.

Мушкилоти ҳифзи сарҳади 
тӯлонӣ байни Тоҷикистон ва Афғо-
нистон, ки барои кишварҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва 
давлатҳои Иттиҳоди Аврупо нақши 
минтақаи буфериро дорад, гувоҳи 
равшани аҳаммияти хоссаи Қӯ-
шунҳои сарҳадии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол мебошад.

Яъне тайи 28 сол сарҳадбонони 
мо, баробари ҳифзи марзҳои Тоҷи-
кистон, кишварҳои аъзои Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил ва Иттиҳоди 
Аврупоро аз хатару таҳдидҳои ҷаҳо-
ни муосир, аз ҷумла терроризму 
экстремизм, қочоқи силоҳу маводи 
мухаддир ва дигар ҷиноятҳои мута-

Рафиқон генералҳо, афсарон, 
прапоршикҳо ва сарбозони                    
Қӯшунҳои сарҳадӣ!

Ҳозирини гиромӣ!
Ҳамаи шумо – фарзандони дале-

ру шуҷои Ватани маҳбубамонро ба 
ифтихори 28-солагии таъсисёбии 
Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давла-
тии амнияти миллии Тоҷикистон ва 
Рӯзи сарҳадбонони тоҷик самимона 
табрик мегӯям.

Неруҳои марзбони Тоҷикистон, 
ки зодаи даврони истиқлоли кишва-
рамон мебошанд, ҳамчун сипари 
боэътимоди давлатдории навини 
тоҷикон яке аз рукнҳои муҳимтари-
ни Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат 
ба ҳисоб мераванд.

Мо имрӯз ифтихор мекунем, ки 
сарҳадбонони мо марзу буми сарза-
мини аҷдодӣ, яъне амнияту суботи 
давлат ва оромиву осоиши ҷомеаро 
бо ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси 
гарми ватандӯстӣ таъмин карда 
истодаанд.

Бояд гуфт, ки неруҳои сарҳадбо-
ни Тоҷикистон дар давраи ниҳоят 
сахту сангини оғози истиқлоли дав-
латӣ, яъне дар замони ҷанги таҳми-
лии шаҳрвандӣ, инчунин, дар шаро-
ити бисёр мушкили иқтисодиву 
молиявии кишвари тозаистиқлола-
мон таъсис дода шуданд.

Воқеан, дар оғози солҳои наваду-
ми асри гузашта дар сатҳи ноусту-
вор қарор доштани ҳимояи сарҳади 
давлатӣ як иллати сар задани ҷанги 
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд.

Душманони миллати тоҷик ва 
давлати тоҷикон бо истифода аз чу-
нин вазъи нобасомон ба қаламрави 
кишвари мо бо роҳи қочоқ силоҳу 
муҳиммоти ҷангӣ, маводи мухаддир 
ва адабиёти экстремистӣ ворид на-
муда, бо пуштибонии моддиву маъ-
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25 майи соли 2022 дар дои-
раи муносибатњои дуљонибаи 
дустї њайати хизматчиёни њар-
бии Гвардияи миллии Љумњу-
рии Ўзбекистон ба Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон 
ташриф оварданд. Мењмонон-
ро дар фурудгоњи байналмила-
лии Душанбе  њайати фармон-
дењии Гвардияи миллї пешвоз 
гирифт. 

Вохурии тарафњо дар бинои 
фармондењии Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон идома 
ёфт. Муовини аввал – сардори 

Сарситоди Гвардияи 
миллї генерал-майори 
гвардия Ализода Љони-
бек Љўрабек мењмонон-
ро барои ташриф ба 
кишвари мењмондўсти 
тољик хайрамаќдам гуф-
та, аз рушди муноси-
батњои дўстона ва густа-

риши њамкорињои барои њар ду 
љониб судбахш, ки бо ибтикори 
Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмон ва Прези-
денти Љумњурии Ўзбекистон 
муњтарам Шавкат Мирзиёев 
устувор гардид, ёдовар шуданд. 
Дар навбати худ муовини фар-
мондењи Гвардияи миллии 
Љумњурии Ўзбекистон оид ба 
тайёрии љангї ва махсус пол-
ковник Сормонќулов Ад-
хамжон Райимович аз пазироии 
гарму самимии њайати фармон-

дењии Гвардияи миллї изњори 
сипосу миннатдорї карда, аз 
муносибатњои деринаи ду 
кишвар, сањми мардумон дар 
рушду пешрафти љомеаи 
љањонї ёдовар шуд. Инчунин, 
бо ќаноатмандї дар бораи       
вусъат додани робитаву њамко-
рињои минбаъдаи ду сохтори 
бонуфуз ибрози андеша намуд. 

Дар идомаи ташрифи расмї 
њайати мењмонон ба фаъолияти 
чанде аз ќисмњои њарбии Гвар-
дияи миллии Љумњурии Тољи-
кистон аз наздик шинос шу-
данд. Њамчунин аз Китобхонаи 
миллии Тољикистон, Кохи Нав-
рўз ва мавзеъњои таърихии 
Тољикистон дидан намуданд. 

Ќобили зикр аст, дар асоси 
њамкорињои дуљонибаи Љумњу-
рии Тољикистон бо Љумњурии 
Ўзбекистон моњи ноябри соли 
2021 гурўњи хизматчиёни њар-
бии Гвардияи миллї тањти роњ-
барии Фармондењи Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон 
генерал-лейтенанти гвардия 
Бобољон Љамолзода аз Гварди-
яи миллии Љумњурии Ўзбеки-
стон дидан намуда, наќшаи 
њамкорињои дуљонибаро оид ба 
мубодилаи таљриба ва такмили 
ихтисоси хизматчиёни њарбї 
дар соли 2022 ба имзо расон-
данд. 

Полковники гвардия

Хайринисо КОМИЛЗОДА

Густариши њамкорињои Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон бо Гвардияи миллии 

Љумњурии Ўзбекистон 

Мо ду рӯз пеш дар ноҳияи 
Шамсиддини Шоҳин бо шароити 
зиндагӣ ва хизмати ҳайати шахсӣ 
дар комендатураи сарҳадӣ, маркази 
таълимӣ ва отряди сарҳадӣ шинос 
шудем ва имрӯз аз имкониятҳое, ки 
ҷиҳати омода намудани мутахасси-
сони сарҳадбон дар Маркази таъли-
мии «Пойтахт» муҳайё карда шуда-
анд, яъне бо пойгоҳи замонавии 
моддиву техникии он ва шароити 
таълимии ҷавобгӯ ба талаботи замо-
ни муосир боздид намудем.

Ҳамасола дар заминаи ин Марка-
зи таълимӣ ҳазорҳо нафар мутахас-
сисони хурди ихтисосҳои хизмати 
сарҳадӣ омода карда мешаванд.

Бар замми ин, тайи панҷ соли 
охир зиёда аз 1500 нафар Донишка-
даи олии сарҳадии Кумитаи давла-
тии амнияти миллии Тоҷикистон ва 
донишкадаҳои олии хориҷи 
кишварро хатм намуда, дар Қӯ-
шунҳои сарҳадӣ хизмат карда исто-
даанд.

Ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии ҳарбии дохил ва хориҷи 
кишвар қариб 1000 нафар ҷавонони 
мо бо омӯзиши ихтисосҳои сарҳад-
бонӣ машғуланд.

Дар робита ба ин, таъкид мена-
моям, ки роҳбарияти Қӯшунҳои 
сарҳадӣ ва хусусан, ҳайати афсарону 
омӯзгорони Донишкадаи олии 
сарҳадӣ, Маркази таълимии «Пой-
тахт» ва дигар марказҳои таълимии 
Қӯшунҳои сарҳадӣ бояд, пеш аз 
ҳама, ба масъалаҳои баланд бардо-
штани савияи дониш ва касбияти 
худ, боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани 
сатҳи таълим ва дар рӯҳияи ватандӯ-
стиву ватанпарварӣ, садоқат ба дав-
лат ва халқи Тоҷикистон, ифтихори 
миллӣ ва ҳушёриву зиракӣ тарбия 
кардани донишомӯзон эътибори ав-
валиндараҷа зоҳир намоянд.

Корро дар самти омода намуда-

ни мутахассисони ҷавон 
тавре ташкил бояд кард, 
ки онҳо вазифа ва уҳдадо-
риҳои худро ба хотири 
ҳифзи боэътимоди сарҳа-
ди давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар сатҳи ба-
ланди касбӣ иҷро намо-
янд.

Ҳамчунин, хотирни-
шон менамоям, ки ҳанго-
ми интихобу ҷобаҷогузо-
рии мутахассисон дар 
гузаргоҳҳои сарҳадӣ, аз 
ҷумла фурудгоҳҳо ва ист-
гоҳҳои роҳи оҳан ба сатҳу 
савияи касбият, забон-
донӣ, одоби муоширати 
миллӣ ва маданияти ба-
ланди хизматрасонии ка-
дрҳои сарҳадбон бояд 
диққати ҷиддӣ дода ша-
вад.

Вазъи ниҳоят муракка-
бу ҳассоси минтақа ва 
ҷаҳон, торафт вусъат пайдо кардани 
миқёси хатару таҳдидҳои муосир, 
қабл аз ҳама, терроризму экстре-
мизм, радикализми динӣ, қочоқи 
силоҳ, маводи мухаддир, ҷиноятҳои 
киберӣ ва дигар ҷинояткориҳои му-
ташаккил тамоми хизматчиёни ҳар-
бии сохторҳои низомӣ, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва дар навбати аввал, 
неруҳои марзбонро водор месозад, 
ки ҳушёрии касбӣ ва зиракии сиёси-
ро ҳаргиз фаромӯш накунанд.

Бахусус, марзбонон бояд ба 
иҷрои вазифаи худ бо масъулияти 
баланд муносибат намоянд ва фа-
ромӯш насозанд, ки вазифаи ба 
дӯши онҳо гузошташуда вазифа ва 
масъулияти муқаддас мебошад.

Шумо – афсарону сарбозони 
шуҷои Ватан, ки дар сафи пеши 
ҳифзи сарҳади давлатӣ ва суботу 
оромии сокинони кишвар қарор до-

ред, бояд ба хотири иҷрои масъули-
ят ва вазифаи худ, пеш аз ҳама, ин-
тизоми қатъии низомӣ ва риояи 
бечунучарои талаботи ойинномаҳои 
ҳарбиро таъмин намоед ва барои ҳи-
мояи зиндагии осоиштаи халқамон 
доим омода бошед.

Шумо – афсарони муҳтарам, заҳ-
мати худро дар таълиму тарбияи на-
сли далеру шуҷои Ватани азизамон 
дареғ надоред ва ҳамеша ба унвони 
баланди афсари марзбон сазовор 
бошед.

Бо эътимоди комил иброз медо-
рам, ки ҳар як пораи хоки Тоҷики-
стони маҳбубамон барои тамоми ге-
нералҳо ва афсарону сарбозон азизу 
муқаддас мебошад ва ҳар як низо-
мии бонангу номус ҳифз кардани 
онро барои худ қарзи фарзандӣ ва 
шарафи бузург медонад.

Бовар дорам, ки шумо минбаъд 

низ ба хотири ҳифзи амният ва осо-
ишу оромии мардуми шарифи 
Тоҷикистон, марзҳои муқаддаси 
давлати тоҷикон ва ҳимояи манфи-
атҳои милливу давлатӣ ватандӯсто-
наву содиқона хизмат мекунед.

Бори дигар ҳамаи шумо – марз-
бонони далеру шуҷои кишвар ва 
муҳофизони Ватани азизамонро ба 
ифтихори 28-умин солгарди таъси-
сёбии Қӯшунҳои сарҳадӣ ва Рӯзи 
сарҳадбонон самимона табрик гуф-
та, дар ҷодаи хизмати бошарафатон 
– ҳимояи марзҳои давлати соҳибих-
тиёри тоҷикон ва амнияти сокинони 
мамлакат барору комёбӣ орзу мена-
моям.

Ҳамеша сиҳатманду сарбаланд 
бошед, муҳофизони содиқи марзу 
буми Ватан!
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Се оини љавонмардїСе оини љавонмардїЊаќиќат ва љавонмардї 
сифатњои ба њам тавъам буда, 
танњо хоси инсонњои наљиб, 
комил ва покдиланд. Ме-
гўянд, ки агар чароѓи ботини 
љавонмард аз се чиз – «аввал 
сахо, ки агар њар чї дорад аз 
њељ кас дареѓ надорад, дувум 
сафо, ки синаро аз кибру кина 
покиза созад ва мартабаи 
охир вафост, ки бо њалќ ни-
гоњ дорад», мунаввар бошад, 
ба ў эътимод бастан љоиз аст. 

Ќањрамони ќиссаи мо пол-
ковники гвардия Ќурбоналї 
Исоев низ аз зумраи чунин 
мардонест, ки на танњо љамъ-
ияте, балки  Модар – Ватан 
ба ў њамчун фарзанди содиќу 
вафодор ва нексиришт эъти-
моди комил дорад. Чунки ин 
марди асил хуб медонад, ки 
илми љавонмардї на дар 
коѓаз, балки дар ботини мар-
дон навишта шудааст ва 
ошкору нињон онро ба нафъи 
касе ё коре бояд истифода 
кард. Ў хуб медонад, ки њаёт 
асту мамот њаст. Барои њаёту 
зиндагонии босаодат танњо 
љавонмардон камари њиммат 
баста мубориза мебаранд. 
Зиндагї аз њиммати онњо 
орому осуда ва зебост.

Мамот дер ё зуд фаро ме-
расад. Аммо барои љавон-
мардони асил мамот вуљуд 
надорад. Чунки пас аз он ља-
вонмардонро бо некї ёд ме-
кунанду номашон абадї боќї 
мемонад.

Ќурбоналї Исоев дар 
шоњроњи зиндагї бо пастию 
баландї, гармию сардї ва 
сахтию мушкилињои зиёде рў 
ба рў шуда бошад њам,  аммо 
ба њељ ќувваю нобаробарї 
тан надодааст. Мушкилнопи-
сандї ва иродаи ќавї ўро дар 
љамъият њамчун марди кор-
дону кордида ва некдил муар-
рифї намудааст. Ў љавонмар-
дест дорои камолоти 
инсонию  ќувватњои маънавї 
ва њама корро аз сидќи дил ва 
муњаббати хосса оѓоз мена-
мояду анљом мебахшад.        
Чуноне ки Хоља Хусрави 
Дењлавї фармудааст:

Њаст љавонмарди дирам                       
                              сад њазор,  
Кор чу бо љон фитад, он   
                               љост кор.

Маъмулан шахсони њарбї 
ва сиёсатмадор сахтгиру сер-
талаб, баъзан то андозае бе-
рањм ва дуруштхўй мебо-
шанд. Аммо њамхизматон 
дар ин љода ба ў бањои дигар 
доданд: Сиришти поку бео-
лоиши Ќурбоналї Исоевро 
натавонист ќуввае дигар со-
зад. Ў њамоно марди заминї 
ва њарбии олифитрат мебо-
шад. Ўро дар коргоњ одатан 
«муаллим» гуфта ном меба-
ранд. Вале дар тули фаъолия-
ти мењнатиаш Ќурбоналї њељ 
гоњ муаллим шуда кор накар-
дааст. Чунин ном бурдани 
њамхизматон хушаш меояд, 
аммо бо тавозўъ мегўяд, ки 
ин ба чї хотир бошад, худ на-
медонад.  

Њељ коре бе муаллим 
(устод) муяссар намешавад 
ва ин мартабаи баландро на 
њар кас мушарраф мегардад. 
Чунки муаллим шахси пок-
мазњаб, доно, соњибтамизро 
мегўянд, ки аз кинаву њасуд 
ва бахилї дур аст. Ин муко-
фоти амал аст бар унвони 
Ќурбоналї Исоев ва эњсоси 
саршор аз мењри инсонї ўро 
ба чунин мартаба расонда. 

Зањматњои кашидаи ин 
марди наљиб бањри дифои 
Ватан аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва 
роњбарияти Гвардияи миллї 
хуб ќадр карда шудааст, вале 
ў як умр худро аз Ватан  ќарз-
дор мењисобад. 

Аз мушкилињои давраи 
љанги шањрвандї Ќурбоналї 
ёдовар шудан намехоњад. 
Чунки он фарогирї тамоми 
ќишрњои љомеа ва мардуми 

тољик буд. Њама баробар 
зањри љангу шањди сулњро 
низ чашиданд. Аммо воќе-
ањое буданд, ки эњсоси зебои 
ўро њамеша такурў мекунан-
ду ором намегузоранд. Ў ёдо-
вар мешавад:

- Пас аз ба охир расидани 
љанги тањмилї, солњои зиёде 
бадхоњони миллат аз худ да-
рак дода, дар ин ё он гўшаи 
кишвар мољаро бармеангех-
танд, ки боиси марги дањњо 
љавонону наврасон мегашт. 
Дар задухўрдњои ноњияи Та-
вилдара љавоне бедарак шуд. 
Барои тасаллият чанд бор ба 
дидорбинии волидонаш ра-
фтем. Фарзанди дигари ин 
хонадон - љавони хушќаду 
ќомат, хоњиш кард, ки ўро ба 
хизмат гирем. Ба ў фањмон-
дем, ки аз оилаи сарбози дар 
љанг ќурбоншуда, шахси ди-
гар ба хизмат даъват наме-
шавад. Ин хилофи ќонун аст, 
аммо ў аз райъи худ барнаме-
гашт. – «Агар шумо ба ман 
кумак накунед, метавонам ба 
воситаи  дигар комиссариати 
њарбї адои хизмат намоям», 
- беисрор мегуфт ў. Дарду 
алами падар садди роњаш на-
гашт ва ариза навишту вори-
ди хизмат шуд. Ин ќањрамо-
ни љавон дар љанг ба њалокат 
расид. Барои ба хонаашон 
овардани тобути ў ољиз бу-
дем. Бо кадом рў метавони-
стем, дари хонаи онњоро бо 
хабари шум, бо «дастовези  
сиёњ» кушоем. Марги фар-
занд ба гуфтан осон аст. Хун 
мегиристем, аммо дигар 
илоље надоштем. Саду як фи-
кри шум халалпазири осуда-

гии мо мешуд. Шояд ањли 
байти љавон моро сангборон 
кунанд. Тарсида- тарсида 
майитро ба рўйи дўкони па-
дар гузоштему дар кунљаке 
бечоравор нишаста интизори 
љазо шудем. Хешу табор ва 
мардуми бисёре љамъ омад. 
Аз нигоњи каљу суханњои 
нољойи  бархе аз онњо на 
танњо дил, балки дунёи мо 
сиёњтар мешуд. Дафъатан па-
дари љавонмарг аз хона баро-
мад, мадорамон хушк шуд…  
Ў оњиста-оњиста  ќадам гузо-
шта назди мо омад ва ба из-
дињоми одамон рў оварда 
гуфт: - Ба марги писарам ко-
мандирон гунањкор нестанд. 
Онњоро сарзаниш накунед. Ў 
худ маргро интихоб намуда, 
ба сўйи дараи марг шитобон 
рафт, касе натавонист садди 
роњаш шавад. Шояд барода-
ри танњояш ўро ба наздаш 
хонда буду мо бехабар мон-
дем, - гўён моро ба оѓўш ги-
рифта, тасаллї дод. Зор ме-
гирист. Пас аз суханњои 
пурдарду алами падари ља-
вон, гардиши хунро дар 
шарёни худ эњсос кардам ва 
дарёфтам, ки аз ман дида ља-
вонмардтаре низ будааст. 
Љавонмарде, ки ба фишори 
ду кўњи ѓам дар ду китф исто-
дагарию њаќиќатпарастї ме-
кунад, хашмро фурў нишон-
даву мењрубонї мекунад. 
Зињї љавонмардоне, ки дар 
мушкилтарин лањзањо рисо-
лати љавонмардии худро фа-
ромўш намекунанд, дар аќи-
даи худ устуворанд. 

Чї ќадар рўзњои сахту 
сангин паси сар шуданду 

сулњи деринтизори мо фаро 
расид. Љойе набуд, ки аз хуни 
љавонмаргон лолагун нашу-
да бошад. Љигаре бе доѓ на-
монду диле бе дард…     Фи-
кру аќидаи баъзе аз љавонони 
имрўза дигар аст. Онњо аз 
хизмат саркашї карда, берун 
аз Ватан фирор мекунанд, ња-
стии худро бо њастии Ватан 
ќисмат намекунаду бегонапа-
растанд. Чунки онњо дар зин-
дагї ба мушкилие рў ба рў 
нашудаанд. Дар оила эрка ба 
воя расидаанд. Гумон меку-
нам, ки тарбия дар ин гуна 
оилањо номукамал аст. Набо-
яд фаромўш кард, ки аз да-
стурхоне нон хўрдї, намак-
донро намешиканї.  Аз обе, 
ки нўшидї, бар он туф наме-
андозї. Аз нону намаки Ва-
тан андеша бояд кард. Шу-
крона, ки дар фазои сулњу 
осоиштагї зиндагї мекунем. 

Оре, ин марди шариф ња-
меша оёти шукрона бар лаб 
аз пайи дифои  Модар-Ватан 
ќадамњои устувор ба пеш ме-
гузорад ва таманнои онро до-
рад, ки хислатњои наљиби ља-
вонмардонаи худро ба насли 
имрўзаву оянда ба мерос гу-
зошта, садоќат ба марзу бум, 
њисси ватандўстию худшино-
сии миллиро аз њама дороии 
олам боло донанд ва ворисо-
ни сазовори миллати хеш 
гарданд. 

Саодат САТТОРЇ,
узви Иттифоќи 
нависандагони 

Љумњурии Тољикистон

Конфронси дуюми байналмила-
лии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, солҳои 2018-2028» 
6-9 июни соли 2022 зери унвони «Та-
кон бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ 
дар соҳаи об дар сатҳҳои маҳаллӣ, 
миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ» дар 
шаҳри Душанбе баргузор мегардад.

Дар  чорабинии сатҳи баланд на-
мояндагони баландпоя аз созмонҳои 
ҷаҳонӣ ва давлатҳои мухталиф шир-
кат менамоянд. Конфронси мазкур 
бо ташаббуси бевоситаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони 
Милали Муттаҳид /СММ/ баргузор 
гардида, дар Тоҷикистон  Кумитаи 
тадорукоти Конфронс таҳти роҳба-
рии Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷики-
стон созмон дода шудааст.

Конфронси дуюми сатҳи баланд, 
идомаи конфронси аввал аст, ки соли 
2018 дар шаҳри Душанбе доир гарди-
да буд. Яъне, конфронсҳои мазкур 
дар ҳошияи ташаббуси чоруми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, солҳои 2018-2028» су-
рат мегирад, ки дар рӯзномаи ҷаҳо-
нии об ҳамчун «Раванди оби Душан-
бе» маъмул аст.

Мувофиқи маълумоти СММ, соли 
2021 тақрибан 2 миллиард сокини 
ҷаҳон ба оби тозаи ошомиданӣ да-
страсӣ надошт. Ҷиҳати ҳалли ин 
мушкилот аз ҷониби давлатҳо ва соз-
монҳои ҷаҳонӣ иқдомҳои муҳим 
роҳандозӣ гардидаанд. Дар ин ра-
ванд Ҷумҳурии  Тоҷикистон яке аз 

кишварҳои пешсаф ва ташаббускор 
дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об 
буда, ташаббусҳои Тоҷикистон аз ҷо-
ниби ҷомеаи ҷаҳон эътироф шуда-
анд. Тоҷикистон дар зарфи ду даҳсо-
лаи охир чор ташаббуси 
байналмилалиро оид ба ҳалли муам-
моҳои ҷаҳонии обу экология пеш-
ниҳод намуд, ки ҳамаи онҳо аз ҷони-
би давлатҳо қабул гардида, мавриди 
амал қарор гирифтанд. Айни ҳол та-
шаббуси чоруми кишвари мо - Даҳ-
солаи байналмилалии амал «Об ба-
рои рушди устувор, солҳои 2018-2028» 
татбиқ гардида истодааст, ки далели 
ин гуфтаҳост. Дар Конфронси дуюми 
сатҳи баланди Душанбе низ яке аз 
масъалаҳои меҳварӣ- дастрасии са-
росарӣ ба оби тозаи ошомиданӣ дар 
назар гирифта шудааст, ки барои 
бартараф сохтани  ин мушкилот ба 
рӯзномаи ҷаҳонии об роҳҳои нави 
ҳалли соҳа ворид мегарданд.

Тоҷикистон новобаста аз он ки яке 
аз кишварҳои дорои захираҳои бу-

зурги обист, дар сиёсатгузориҳои Ҳу-
кумати кишвар масъалаҳои пешги-
рии оқибатҳои манфии тағйирёбии 
иқлим ва ҳалли мушкилоти ҷаҳонии 
марбут ба об пайваста мавриди та-
ваҷҷуҳ қарор доранд. Ин нуктаро дар 
аксари суханрониҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ме-
тавон мушоҳида намуд. Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар суханронияшон дар Саммити чо-
руми оби кишварҳои минтақаи Осиё 
ва Уқёнуси Ором, ки 23 апрели соли 
2022 баргузор гардид, иброз наму-
данд, ки «… равандҳои рушди ҷаҳонӣ 
чунинанд, ки арзиши об метавонад 
аз арзиши нафт, газ, ангишт ва дигар 
захираҳое, ки барои рушди устувори 
ҳар мамлакат ва минтақа заруранд, 
боло равад».

Дар амалияи ҷаҳонӣ низ Тоҷики-
стон бо ироаи ташаббусҳои муҳим 
нақши худро дар ҳалли мушкилоти 

вобаста ба об гузошта истодааст. Дар 
баробари чор ташаббуси ҷаҳонӣ ҳам-
замон ташаббусҳои нави Тоҷикистон  
дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо алла-
кай барои баррасӣ пешниҳод гарди-
даанд. Вобаста ба ин дар  Паёми 
Пешвои миллат ба Парлумони мам-
лакат зикр гардидааст, ки «…кишва-
ри мо бо мақсади эълон намудани 
соли 2025 ҳамчун Соли байналми-
лалии ҳифзи пиряхҳо, мушаххас 
намудани Рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пи-
ряхҳо ва таъсиси Бунёди байнал-
милалии ҳифзи пиряхҳо якҷо бо 
шарикони байналмилалии худ 
саъй намуда истодааст».

...Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 
сарварии Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тавассути пешбур-
ди масъалаҳои марбут ба об ва иқ-
лим дар Рӯзномаи ҷаҳонии рушд ва 
пешниҳоди қатъномаҳои дахлдори 
Созмони Милали Муттаҳид оид ба 
ин масъалаҳо ҳамчун кишвари таша-
ббускору пешсаф эътироф шуда, саҳ-
ми босазои худро дар ин раванд ме-
гузорад.

Ҳоло Конфронси дуюми оби Ду-
шанбе дар доираи татбиқи ташаббу-
си чоруми Пешвои миллат оид ба 
Даҳсолаи байналмилалии амал “Об 
барои рушди устувор, 2018-2028” 
барпо шуда, он ҳамчун чорабинии 
муҳими ҷаҳонии тадорукотӣ ба Кон-
фронси оби СММ дар соли 2023 (Ню-
Йорк) пешбарӣ мешавад.

Алиназар АШӮРОВ,
 мутахассиси МТСПҶТ

Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028»  таҳти унвони «устувор, солҳои 2018-2028»  таҳти унвони «Такон бахши-Такон бахши-

дан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳҳои дан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳҳои 
маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣмаҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ» » 

 М   У   А   Р   Р   И   Ф   Ї:
Полковники гвардия Ќурбоналї Исоев дар оилаи коргар таваллуд шуда, устухонаш бо 
мењнат шах шудаасту иродааш бо њаќиќат. Мавсуф 5 майи соли 1962 дар ноњияи 

Данѓара, шањраки Данѓара ба дунё омада, мактаби миёнаро соли 1979 дар зодгоњаш 
хатм намудааст. Соли 1984 факултаи механикаю математикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистонро хатм карда, дар Вазорати меваю сабзавоти шањри Душанбе фаъолияти 

мењнатии худро оѓоз намудааст. Аз соли 1986 то соли 1994 дар ноњияи Данѓара ба 
њайси муовини сардори омор адои вазифа намудааст. Сипас дар Вазорати мудофиа ва аз 

соли 2008 дар Гвардияи миллї, дар вазифањои гуногуни роњбарї фаъолияти хизматии 
худро идома додааст. Айни замон сардори шуъбаи ташкил ва сафарбарии Сарситоди 

Гвардияи миллї мебошад. Оиладор, соњиби 4 фарзанд.
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дор аст. Масъулия-
ти сањењии санаду 
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маи муаллифон аст. 
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шуданд.

Рўзнома дар Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон тањти раќа-
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ќайд гирифта шудааст.
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Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон

Санаи 11 майи соли равон ишти-
рокчиёни мусобиќаи навбатии 
зењнї-њарбї дар майдони сафороии 
ќисми њарбии 051064 бо њам омаданд. 
Ќабл аз оѓози мусобиќа муовини фар-
мондењи Гвардияи миллї оид ба тай-
ёрии љангї ва махсус полковники 
гвардия Одиназода Аъзам, ки мусо-
биќаро раисї менамуд, шартњои асосї 
ва маќсади баргузории мусобиќаи 
зењнї-њарбиро тибќи низомномаи тас-
диќгардида муайян кард. Ва ба њар як 
иштирокчї, ки аз љумлаи бењтарин ко-
мандирони сатњу зинањои гуногун ме-
бошанд, муваффаќу пирўзгаштанро 
таманно намуд. Дар асоси талаботи 
низомнома дар мусобиќа ду нафар 
сержант ва як нафарї командири 
взвод ва рота аз њар як ќисми њарбї 
иштирок намуд.

Баъди садо додани Суруди миллї 
марњилаи якуми мусобиќа оѓоз гар-
дид. Марњилаи мазкур муайян наму-
дани сатњи дониши командиронро 
дарбар гирифт, ки тариќи саволнома 
доир карда шуд. Аъзои њакамон аз 
сержантон ва командирони взводу 
рота дар алоњидагї санљиш гириф-
танд. Номгўи саволњоро фаъолияти 
њамарўзаи хизматї ва вазифаву ўњда-
дорињои базимадоштаи командирон 
ташкил медод. Яке аз саволњо тартиб 
додани вараќаи оташи отделения буд. 
Дар марњилаи якуми мусобиќа байни 
сержантон сержанти гвардия Саидов 
А., аз ќисми њарбии 051052, команди-

рони взвод лейтенанти калони гвар-
дия Лутфуллои И., аз ќисми њарбии 
051052 ва дар байни командирони 
рота капитани гвардия Ѓайратзода Б., 
низ аз ќисми њарбии 051052 ѓолиби-
ятро ба даст оварданд.

 Марњилаи дуюми мусобиќа ба 
ќисмњои нопурра људо ва љамъ карда-
ни силоњи штатии АК-74, пулемёти 
Калашников, туфангчаи Макаров ва 
тирпуркунии тирдон буд. Команди-
рон пурра меъёрњоро иљро карда таво-
нистанд. Њатто аксарият пеш аз 
муњлат, яъне меъёри муайянгардидаи 

вори љойи якум гардиданд.
Даври дигари мусобиќа тартиби 

гузаронидани варзиши пагоњирўзї ва 
иљрои меъёри №6 – турниккашї инти-
хоб гардид. Дар ин давр командирон 
њар кадом мањорати командирии ху-
дро дар мавзўъи гузаронидани варзи-
ши пагоњирўзї ва турниккашї нишон 
доданд. Сержанти гвардия Табаров 
Ф., аз ќисми њарбии 051055 аз дигарон 
бартарї нишон дода, мавќеи якумро 
ба даст овард. Аз миёни командирони 
взвод лейтенанти хурди гвардия Иди-
ев Н., аз ќисми њарбии 051056 љойи ав-
вал ва дар байни командирони рота 
лейтенанти калони гвардия Бобохон-
зода Р., аз ќисми њарбии 051056 афза-
лият дошт.

Даври нињоии мусобиќа дар ќисми 
њарбии 051052 бо истифода аз тири 
электронї сурат гирифт. Иштирокчи-
ён машќи таълимии тирпаронии №1-
ро аз АК-74 иљро карданд. Дар ин 
давр сержанти гвардия Мариншоев 
В., аз ќисми њарбии 051052 байни сер-
жантон, лейтенанти калони гвардия 
Саидзода М., аз ќисми њарбии 051058 
байни командирони взвод ва лейте-
нанти калони гвардия Равшанзода Р., 
аз Маркази миллии таълимї оид ба 
мубориза бо терроризм ва маводи му-
хаддири фармондењї байни команди-
рони рота ѓолиб омаданд.

Њакамон мусобиќаи зењнї-њарби-
ро аз рўи иштироки фаъолона, њо-
зирљавобиву пешдастї, сатњи ќобили-
яту дониш ва интизоми њарбии 
дастањо дар марњилањо љамъбаст кар-
да, ѓолибонро муайян намуданд. Дар 
маљмўъ љойи якумро байни сержантон 
сержанти гвардия Саидов Азиз, муо-
вини командири взвод аз ќисми њар-
бии 051052, дар байни командирони 
взвод лейтенанти хурди гвардия Иди-
ев Нозим, аз ќисми њарбии 051056 ва 
дар байни командирони рота капита-
ни гвардия Одиназода Эмомалї, аз 
ќисми њарбии 051059 сазовор гарди-
данд. Ѓолибони љойњои якум, дуюм ва 
сеюм бо тўњфањои таъсиснамуда ќадр-
донї мегарданд.

Ќобили зикр аст, ки капитани 
гвардия Одиназода Эмомалї бори 
сеюм аст, ки дар мусобиќањои зењнї 
сазовори љойи якум мегардад. Њанго-
ми суњбат ў иброз дошт, ки маќсад ги-
рифтани љойи якум бошад њам, вале 
бештар нишон додану боз њам такмил 
намудани мањорату малакаи касбї ме-
бошад. Албатта, мањорат, ки бошад, 
ѓолибият насиб мегардад. Умедворем, 
ки дар мусобиќањои баъдї раќибони 
арзанда чун Эмомалї пайдо гашта, 
вориди мусобиќањои зењнию варзишї 
мегарданд.

Капитани гвардия
 Неъматуллои ХОЛИЌ

Бино ба иттилои Вазора-
ти адлияи Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, соли 2021 дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон 74 ҳазору  
863  (соли 2020 — 67 104) саб-
ти ақди никоҳ сурат гириф-
та, сабти бекоркунии ақди 
никоҳ ба 13 ҳазору  714 адад 
мерасад, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли 2020  10 ҳазору 
536, яъне 3178 ҳолат бешар 
аст. Ин омор гувоҳи он аст, 
ки сол то сол бекоркунии са-
бти ақди никоҳ дар ҷумҳурӣ 
рӯ ба афзоиш овардааст, ки 
ин омил бисёр нигаронку-
нанда аст.

Шурӯъ аз соли 1993 бо қа-
рори Ассамблеяи Генера-
лии СММ ҳамасола 15 май 
Рӯзи байналмилалии оила 
таҷлил карда мешавад, ки 
мақсад аз он — ҷалби диққа-
ти давлату ҷомеа ба мушки-
лоти мавҷудаи оила мебо-
шад. Бояд гуфт, ки оила 
бақои давлату миллат буда, 
зерсутун ва пойдевори тар-
бияи насли наврас маҳз аз 
он сарчашма мегирад. Яке аз 
масъалаҳои мубрами ҳаёти 
имрўзаи ҷомеа бунёди оила-
ву ҷомеаи солим ва тарбияи 
насли ояндасоз ба шумор 
меравад, ки ҳалли дурусти 
он ба тарзи ҳаёт ва ҷараёни 
инкишофи инсон ва рушди 
ҷомеа вобаста мебошад. 
Маҳз дар оила зиндагии ин-
сон оғоз ёфта, дар он одами-
зод муҳаббат, эҳтиром, хур-
сандӣ ва меҳрубонӣ 
меомӯзад. Дар оила ҳамчу-
нин муошират ва бо ҷаҳони 
берунӣ шинос шудан ба ҳа-
магон ёд дода мешаваду ши-
нохти анъанаҳо ва аз насл ба 
насл мерос гузоштани онҳо 
низ аз оила маншаъ меги-
рад.

Ба гуфтаи коршиноси ма-
съалаҳои гендерӣ Марям 
Давлатова, «ҳар оилаи ҷа-
вон, ҳар оилае, ки фарзандо-

нашонро хонадор кардан 
мехоҳад, бояд аз дарси ра-
воншиносӣ бигзаранд. Бояд 
ҷавонписару ҷавондухтарон 
ва ҳам волидон усулҳои ба 
ҳам мутобиқ шуданро дар 
шароити нави муносибатҳо 
биёмӯзанд, то мушкилоти 
хонаводагӣ сар назанад ва 
роҳи пешгирии ҷудошавии 
оилаҳои ҷавон то андозае ги-
рифта шавад. «Лев Толстой 
мегӯяд, ки «ҳамаи оилаҳои 
хушбахт ба ҳамдигар монан-
данд ва  ҳар оилаи ноком ба 
таври худаш ноком аст». 
Оила дар байни ду нафар - 
як ҷавонмарди 25-сола ва як 
духтараки 20-сола бунёд на-
мешавад. Балки «Оила дар 
байни ду авлод ба вуҷуд мео-
яд. Ва ҳамаи ин ду авлод ба 
муносибати инҳо таъсир ме-
расонанд. Таъсирҳо метаво-
нанд мусбату манфӣ бо-
шанд. Худи ҷавонҳоро 
мебояд ба ҳаёти рӯзгордорӣ 
омода намоем, то онҳо ба 
ҳар гуна  мушкилоти зинда-
гӣ пайваста тобовар бошанд. 
Онҳо бояд бидонанд, ки 
мушкилӣ устод ва сабақ аст. 
Зиндагии инсон, омӯзиши 
инсон ҳеҷ гоҳ охир надорад. 
Агар мо 70 ё 100 сол ҳам зин-
дагӣ кунем, ҳамаи донишҳо-
ро аз худ карда наметаво-
нем. Табиати инсон ҳамин 
гуна аст, мо ҳамеша бо уме-
ди зиёд ба майдон медаро-
ем. Нақшаҳои зиёде мека-
шем, барномаҳои зиёде дар 
майнаамон тарҳрезӣ меку-
нем ва пеш аз ҳама, дар до-
хили онҳо як дунё умед рех-
та шудааст. Ин мисоли ба 
қадамҳои аввалини ташки-
ли оиладорӣ по мондани на-
вхонадорон мебошад. Ҳар 
гоҳ, ки мушкилӣ пеш омад 
донед, ки ин мушкилӣ нест, 

балки сабақест баҳри шумо. 
Дар ин  ҳолат мушкилӣ шу-
моро наметарсонад. Баъдан 
дар хотир нигоҳ доред, ки 
ягон чиз абадӣ нест, мушкил 
ва ҳам шодӣ гузаранда аст. 
Сабр ин тоқат кардан нест, 
сабр ин ба худ вақт додан 
аст. Ва ҳар мушкил вобаста 
ба дараҷааш вақти муайяне 
талаб мекунад. Ҳангоме ки 
ба коре қадам мегузорем, 
бояд донем, ки барои  ҳама 
чиз вақт ва қудрати муайяне 
ҷудо карда шудааст», — 
изҳор медорад М. Давлато-
ва.

Ба гуфтаи равоншинос, 
«аз парешон шудани ои-
лаҳои ҷавон агар кӯдакон 
дар миён бошанд, ҳеҷ кас 
бурд намекунад ва ҳарду та-
раф зарарҳои хеле зиёд ме-
бинанд ки ин зарарҳо 
тӯлонӣ ҳам ҳастанд. Бояд до-
нед, ки мушкили хонаводагӣ 
мушкили як ё ду нафар нест, 
балки тақрибан мушкили 50 
нафар аст. Ҳамеша пушти 
мушкилоте, ки барои мо 
даҳшатангез менамояд, як 
чизи хуб аст. Ба худатон вақт 
бидиҳед, ба қудрати худатон 
бовар кунед ва аз мушки-
лиҳо наҳаросед. Ҳеҷ мушки-
ле нест, ки роҳи ҳал надошта 
бошад».

Бояд иброз намуд, ки 
оила зинаи иҷтимоишавии 
шахс буда, маҳз дар ҳамин 
муҳит инсон ба шинохти ҷо-
меа мушарраф мегардад. 
Оила мактаби зиндагист ва 
пойдориву солимии оила ба 
манфиати ҷомеа аст, чунки 
ҷомеа аз оилаи солим сар-
чашма мегирад. Фарзанд 
муҳимтарин воситаи бақои 
оила мебошад. Барои тарби-

яи дурусти ӯ дар оила муҳи-
ти боварӣ ва эҳтирому эъти-
моди ҳамдигариро фароҳам 
овардан зарур аст. Дастур ва 
роҳнамои беҳтарин барои 
волидон китобҳои арзиш-
манди ниёгонамон, аз қаби-
ли «Қобуснома»-и Унсурул-
маолии Кайковус, 
«Насиҳатнома»-и Имоми 
Аъзам, «Ахлоқи Носирӣ»-и 
Насриддини Тӯсӣ, «Кимиёи 
саодат»-и Ғаззолӣ, «Ахлоқи 
Мӯҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи 
Кошифӣ ва дигар панду на-
сиҳатномаҳоянд, ки дар 
онҳо нақши падару модар 
дар тарбия, таълим ва та-
шаккули фарзандон, ки оян-
даи ҷомеаро муайян мена-
моянд, бо далелҳои 
муътамад оварда шудаанд.

Дар ин радиф аз гуф-
таҳои Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бояд ёдовар гардид, ки ҳан-
гоми қабули Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фар-
занд» изҳор дошта буданд, 
ки «фарзанд меваи ширини 
умри инсон аст. То замоне, 

ки ҷон дар бадани инсон аст, 
набояд ӯ аз таълиму тарби-
яи фарзанд канораҷӯӣ ку-
над, нисбат ба кӯдакону нас-
ли наврас ва ояндаи давлати 
ҷавони тоҷик бетафовутӣ 
зоҳир накарда, дастҷамъона 
дар устувору пойдорӣ, рушд 
ва пешрафти он саҳм гузо-
рад ва фарзандони сазовор 
ба камол расонад».

Мутаассифона, тибқи 
омори судӣ, соли 2021 дар 
судҳои ҷумҳурӣ парван-
даҳои оилавӣ дар бораи бе-
кор кардани ақди никоҳ 18 
083 ададро ташкил дода, во-
баста ба парвандаҳои ои-
лавӣ оид ба рӯёнидани али-
мент 11 581 адад парванда 
баррасӣ гардида, аз ин 9429 
адад бо ҳалномаи даъво қо-
неъ карда шудааст.

Мувофиқи маълумотҳои 
оморӣ парвандаҳои оилавӣ 
оид ба муқаррар намудани 
падарӣ, ҷои зисти кӯдак ва 
дигар баҳсҳое, ки аз муноси-
бати оилавӣ баромада, дар 
судҳо баррасӣ мешаванд, та-
моюли зиёдшавӣ доранд.

   Шаҳлои САДРИДДИН

МУШКИЛӢ УСТОД ВА САБАҚИ ЗИНДАГӢ АСТ
Ва ё ҳар оилаи ҷавон пеш аз издивоҷ бояд аз дарси равоншиносӣ гузарад

Љойи якум насиби кї шуд?

амалњоро иљро карданд. Дар ин марњи-
ла байни сержантон сержанти хурди 
гвардия Исмоилов С., аз ќисми њарбии  
051056, байни командирони взвод лей-
тенанти хурди гвардия Идиев Н., аз 
ќисми њарбии 051056 ва байни коман-
дирони рота капитани гвардия Одина-
зода Э., аз ќисми њарбии 051059 сазо-


