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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

қадамҳоро ба сӯйи ҳамди-
гарфаҳмиву ризоияти мил-
лӣ гузошта, барои таъмин 
намудани ваҳдати миллӣ за-
минаи мусоид фароҳам 
овардем.

Дар робита ба ин, таъкид 
менамоям, ки маҳз ба шаро-
фати қабул ва амалӣ гарди-
дани қарорҳои Иҷлосияи 
шонздаҳум барои барқарор-
созии сулҳу субот, ташкили 
рукнҳои давлати соҳибихти-
ёри демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва иҷтимоӣ, гузошта-
ни заминаҳои ташаккули ҷо-
меаи озоди шаҳрвандӣ, ни-
зоми ҳуқуқии адолатпеша ва 
оғоз намудани барномаҳои 
пешрафти иқтисодиву иҷти-
моӣ шароити зарурӣ муҳайё 
карда шуд.

Баъдан раванди музоки-
роти байни тоҷикон оғоз 
гардид, ки дар кишварҳои 
гуногуни минтақа ва ҷаҳон 
беш аз чор сол идома пайдо 
кард.

Гуфтушунидҳои тӯлонӣ 
барои сулҳ 27-уми июни 
соли 1997 дар шаҳри Москва 
бо имзои санади тақдирсоз 
– Созишномаи умумии ис-
тиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ дар Тоҷикистон 
анҷом ёфтанд.

Вобаста ба ин, мехоҳам як 
воқеияти таърихиро, ки 
борҳо гуфтаам, бори дигар 
таъкид намоям.

Воқеият ин аст, ки майлу 
ирода, саъю талош, таҳам-
мулгароӣ ва хиради азалии 
миллати тамаддунсозу 
фарҳангсолори тоҷик ва та-
факкури созандаву рӯҳи ши-
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Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем!

Фарҳанги сулҳ
 беҳтарин неъмат 

ва волотарин 
дастоварди миллати 
тоҷик мебошад, ки 

рисолати 
инсондӯстию

 фарҳангпарвариро 
дар тӯли асрҳо 

пуштибонӣ
 намудааст.

               
            Эмомалӣ 
                Раҳмон

Дар ин раванд, дар хотир 
бояд дошт, ки хоинону бад-
хоҳони давлату миллати мо 
– онҳое, ки манфиатҳои мил-
ливу давлатиро қурбони 
нафс кардаанд ва имону виҷ-
дони худро ба хоҷаҳои хо-
риҷиашон фурӯхтаанд, 
ҳанӯз ҳам аз нияту нақшаҳои 
ғаразноки худ даст накаши-
даанд.

Аз ин лиҳоз, мо бояд ҳа-
меша дар фикри ҳимояи 
сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва 
ваҳдати миллӣ бошем, зира-
кии сиёсиро аз даст надиҳем 
ва дар ғафлат намонем.

Қобили зикр аст, ки 
таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва 
таъмин намудани ваҳдати 
миллӣ на танҳо омили наҷо-
ти миллати тоҷик гардид, 
балки ҳамчун як сабақи омӯ-
зандаи таърихӣ ва таҷрибаи 
нодири ҳалли мухолифату 
низоъҳо аз ҷониби ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ва созмонҳои бону-
фузи байналмилалӣ эъти-
роф карда шуд.

Аҳаммияти сулҳу оромӣ 
дар замони муосир ва хусу-
сан, солҳои охир, ки инсони-
ят бо мушкилоти ниҳоят сах-
ту сангин рӯ ба рӯ гардидааст, 
торафт боло меравад.

Илова ба пайомадҳои ваз-
нини тағйирёбии глобалии 
иқлим, аз ҷумла камобӣ, 
хушксолӣ, нарасидани маво-
ди ғизоӣ, болоравии нархи 
маҳсулоти озуқа дар тамоми 
ҷаҳон ва паҳншавии бемо-
риҳои сироятӣ, мушкилоти 
амниятӣ, аз қабили вусъати 
бесобиқаи таҳдиду хатарҳои 
муосир – терроризм, ифрот-

кастнопазири халқи Тоҷики-
стон муҳимтарин омили 
расидан ба сулҳу оромӣ, су-
боти сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ 
мебошад.

Ман ин суханонро ҳаме-
ша бо ифтихор аз мардуми 
қаҳрамони тоҷик ба забон 
меоварам.

Вале дар айни замон мо 
бояд як нуктаи муҳимро ҳар-
гиз фаромӯш накунем, ки 
сулҳу оромӣ арзишмандта-
рин неъмати ҳаёти мост ва 
ҳифз кардану пойдор нигоҳ 
доштани он вазифа ва қарзи 
муқаддаси ҳар як шаҳрванди 
Тоҷикистон мебошад.

Зеро сулҳу оромӣ ва 
ваҳдати миллӣ барои мо ар-
зишҳои ҳаётан муҳимме ме-
бошанд, ки ба шарофати 
онҳо мардуми Тоҷикистон 
ҳоло ба хотири ободии Ва-
тан, пешрафти давлат, амалӣ 
намудани ҳадафҳои страте-
гии миллӣ ва осоиши ҳар як 
хонадон сарҷамъу аҳлона 
заҳмат мекашанд.

Имрӯз мардуми мо хуб 
дарк мекунанд, ки зиндагии 
осудаву ороми ҳар як оила, 
амалӣ гардидани нияту 
орзуи ҳар як шаҳрванд, обо-
дии Ватан ва пешрафти дав-
лат танҳо дар сурати пойдор 
будани сулҳу суботи комил 
имкон дорад.

Ҳамчунин, ба ҷо оварда-
ни фаризаҳои динӣ низ, ки 
ҷузъи муҳимми зиндагии 
мардуми мусулмони мо ба 
шумор мераванд, фақат дар 
шароити таъмин будани ам-
ният, сулҳу оромӣ ва суботи 
сиёсӣ муяссар шуда метаво-
над.

Ҳамватанони азиз!
Дар таърихи ҳар як халқу 

миллат воқеаҳое рӯй ме-
диҳанд, ки ҳамчун маҳсули 
ақлу хиради ҳамон миллат 
барои пойдории давлат 
аҳаммияти бузурги ҳаётӣ до-
шта, ба наслҳои минбаъда 
ҳамчун чароғи ҳидоят хиз-
мат мекунанд.

Барқарор гардидани 
сулҳу субот ва расидан ба 
ваҳдати миллӣ барои милла-
ти тоҷик аз ҷумлаи ҳамин 
гуна рӯйдодҳои таърихӣ ме-
бошад, ки имрӯзҳо 25-сола-
гии он дар кишвари маҳбу-
бамон таҷлил мегардад.

Ба ин муносибат ҳамаи 
шумо – мардуми азизи Тоҷи-
кистон ва ҳамватанони бу-
рунмарзиро самимона та-
брик мегӯям.

Дар ибтидои солҳои нава-
думи асри гузашта бар асари 
фитнаву дасисаи хоинони 
миллати тоҷик ва бадхоҳони 
давлати тоҷикон мардуми 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ба гирдоби ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ гирифтор гарди-
данд, ки дар натиҷаи он ҳа-
маи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва 
давлат ба буҳрони фоҷиабор 
рӯ ба рӯ шуданд.

Хатари бузургтарине, ки 
дар он айёми вазнин ба миён 
омада буд, эҳтимоли паро-
канда гардидани миллати 
тоҷик ва аз харитаи сиёсии 
ҷаҳон нест шудани давлати 
ҷавони тоҷикон буд.

Чунин шароити бисёр 
душвор ва вазъи хатарбор 
фарзандони содиқу ватан-
дӯст ва огоҳу бедордили 
миллатро водор намуд, ки 
барои пешгирӣ кардани ин 
раванди хатарнок ва дар на-
вбати аввал, даъват кардани 
иҷлосияи Шӯрои Олӣ – яго-
на мақоми босалоҳияти он 
рӯзҳо иқдомоти ҷиддиро 
роҳандозӣ намоянд.

Иҷлосияи шонздаҳуми 
таърихии Шӯрои Олӣ, ки 
соли ҷорӣ аз санаи баргузо-
рии он сӣ сол сипарӣ мегар-
дад, аввалин санадҳои сарна-
виштсоз – қатъи ҳарчи 
зудтари ҷангу хунрезӣ, 
барқарорсозии ҳокимияти 
конститутсионӣ ва фаъолия-
ти сохторҳои фалаҷшудаи 
ҳокимияти давлатӣ, ба Ватан 
баргардонидани гурезаҳо ва 
дигар қарорҳои барои он 
рӯзҳо муҳимтарин ва таъҷи-
ливу тақдирсозро қабул 
кард.

Бо ҳамин роҳ мо аввалин 
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гароӣ, радикализми динӣ, 
қочоқи силоҳ, маводи мухад-
дир, ҷиноятҳои киберӣ ва 
дигар ҷинояткориҳои мута-
шаккили фаромиллӣ имрӯз 
зиндагии аҳли башарро би-
сёр ноорому нобасомон ва 
тоқатфарсо гардонидаанд.

Дар чунин шароити 
ниҳоят ҳассоси ҷомеаи ба-
шарӣ, яъне торафт мураккаб 
гардидани авзои сиёсиву 
иқтисодии ҷаҳон ва печида 
гардидани раванду тамо-
юлҳои ҷаҳонишавӣ ҳифзи 
сулҳу суботи ҷомеа ва таҳки-
ми ваҳдати миллӣ аз ҷумлаи 
вазифаҳои муқаддаси ҳар як 
фарди бонангу номуси мил-
лат ба шумор меравад.

Тамоми афроди ҷомеа – 
аз хурд то бузург бояд ба қа-
дри аҳаммияти ҳаётии сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ ва 
ваҳдати миллӣ расанд ва ин 
неъмати бебаҳоро баробари 
дастоварди бузургтарини 
таърихи навини кишвари 
азизамон, яъне истиқлолу 
озодӣ чун гавҳараки чашм 
эҳтиёт ва ҳифз намоянд.

Вазифаи бисёр муҳимми 
мақомоти давлатӣ, олимону 
зиёиён, аҳли адаб ва корман-
дони воситаҳои ахбори 
умум, падару модарон ва та-
моми ҷомеа дар ин самт тар-
бия кардани насли худогоҳу 
худшинос, содиқ ба миллату 
давлати худ ва ватандӯсту ва-
танпараст мебошад.

Мову шумо бояд сарза-
мини зебои худро сидқан 
дӯст дорем, ба қадру қимати 
Ватану ватандорӣ расем ва 
шукронаи сулҳу амнияти 
кишвар ва ваҳдати миллиро 
ҳамеша ба ҷо оварем.

Вусъат бахшидани заҳма-
ти созандаву бунёдкорона ба 
хотири ободии Ватани 
маҳбубамон – Тоҷикистон ва 
пешрафти давлати соҳиби-
стиқлоламон вазифаи ҳар 
яки мо – соҳибони Ватан ме-
бошад.

Бо ибрози нияту орзуҳои 
нек мардуми шарифи Тоҷи-
кистон ва ҳамватанони бу-
рунмарзиро бори дигар ба 
ифтихори Рӯзи ваҳдати мил-
лӣ самимона табрик мегӯям.

Бигзор, дар сарзамини 
куҳанбунёди тоҷикон ваҳда-
ти миллӣ, сулҳу амният, 
файзу баракат ва хушбахти-
ву осудаҳолӣ абадӣ ҳукмрон 
бошад!

Ҳамеша хонаободу сарба-
ланд бошед, ҳамватанони 
азиз!
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Таърихи давлатсозии Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон

23 - юми июни соли 2022 бо ташаб-
буси масъулини Кумитаи иљроияи 
Њизби халќии демократии Тољики-
стон дар ноњияи Синои шањри Ду-
шанбе ва Раёсат оид ба корњои сиёсї 
тарбиявии фармондењии Гвардияи 
миллї  њамоиш баргузор гардид, ки 
дар он Фармондењи Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон генерал-лейте-
нанти гвардия Љамолзода Бобољон, 
вакили Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон 
Шарофзода Гавњар, Раиси Кумитаи 
иљроияи Њизби халќии демократии 
Тољикистон дар шањри Душанбе 
Мирзозода Иброњим, мудири кафе-
драи сиёсатшиносии Институти фал-
сафа, сиёсатшиносї ва њуќуќ ба номи 
Бањовиддинови Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон доктори ил-
мњои сиёсатшиносї, профессор Му-
родов Субњон ва Раиси Кумитаи 
иљроияи Њизби халќии демократии 
Тољикистон дар ноњияи Сино Фай-
зуллозода Зарина иштирок ва сухан-
ронї намуданд.

Нахуст муовини фармондењи 
Гвардияи миллї оид ба корњои си-
ёсї-тарбиявї мењмононро хайра-
маќдам гуфта, риштаи суханро ба та-
шаббускори чорабинї Файзуллозода 
Зарина дод. Мавсуф маќсаду моњияти 
њамоишро баён намуда, таъкид кард, 
ки 25- солагии Вањдати миллї љашни 
бошукўњи мардуми Тољикистон аст. 
Кумитаи иљроияи Њизби халќии де-
мократии Тољикистон дар ноњияи 
Сино барои таљлили он наќшаи чора-
бинињоро омода кардааст, ки яке аз 
он имрўз дар Гвардияи миллї, бо 
муњофизони марзу бум, њомиёни 
сулњу суботи љомеа ва музаффари-
ятњои Истиќлоли давлатї баргузор 
мегардад. Барои ибрози андеша сухан 
ба вакили Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољики-
стон Шарофзода Гавњар дода шуд. 
Номбурда аз таърихи навини тољи-
кон, ки бо муборизаву озодихоњї, 
љанги тањмилї, мањалгарої, гурўњсо-
зиву созмонбозї оѓоз гардид, маълу-
мот дода, дар баробари ин аз сањми 
арзандаву бесобиќаи  Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат     

-Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ёдовар 
шуданд. Даврањои музокиротро паси 
сар карда, талабу шартњои оппозит-
сиони ваќтро хирадмандонаву дуран-
дешона пазируфтанд ва њамин зако-
вати азалии Пешвои миллат буд, ки 
имрўз миллати сарбаланди тољик аз 
дастовардњои беназири истиќлол ис-
тифода мебарад. 

Шарофзода Гавњар њамчунин аз 
талафоти мардуми Тољикистон, хисо-
роти љанги шањрвандї далелњо овар-
да, ќайд кард, ки бисёр дењањои љану-
би кишвар ба харобазор табдил 
ёфтанд, њазорон манзил, роњу 
кўпрукњо, биноњои маъмурї, муасси-
соти маориф, фарњанг ва тиб вайрон 
шуданд. Теъдоди паноњандагон дар 
кишвар ба 850 њазор нафар расида 
буд. Аз ин 600 њазор нафарашон дар 
худи дохили љумњурї љои зисти хешро 
таѓйир дода, зиёда аз 60 њазор нафар 
ба Афѓонистон, 195 њазор нафар ба 
Руссия, Украина, Белорус, Ќазоќи-
стон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Тур-
кманистон ва мамолики дигар фи-
рорї шуданд. Аз бењокимиятї 
истифода карда, ѓорат, роњзаниву 
дуздї ављ гирифт. Силоњ ба дасти 
мардум расид. Бародарони њамхун 
дар ду сангар камин гирифтанд. Ху-
лас, бесарусомонї ба ављи аъло расид 
ва акнун гап сари њаёту мамоти мил-
лат, будан ва ё набудани давлате ба 

Мирзозода Иброњим аз давлатдориву 
давлатсозї сухан гуфта, таъкид кард, 
ки дар љањон чунин пешвоён, лидерњо 
каманд, ки барои Ватану миллати худ 
аз њама чиз, њатто аз љонашон мегуза-
ранд. Дар ин радиф мавсуф бузург-
гуфтањои шахсиятњои шинохтаи 
љањонро дар бораи љасорату мардона-
гї, ватандориву давлатсозї, хирад-
мандиву дурандешї ва дигар си-
фатњои Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон манзури њозирин 
намуданд, ки хеле љолибу таъсирбахш 
буд.

Њамчунин дар идомаи њамоиш 
доктори илмњои сиёсатшиносї, про-
фессор Муродов Субњон ба сухан ба-
ромада, дар бораи консепсияи давла-
ти миллї  маърўзаи пурмуњтавои 
худро манзури иштирокчиён намуд. 

Њамоишро Фармондењи Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон љамъ-
баст намуд. Барои ташриф ба мењмо-
нон изњори сипос намуда, таъкид кар-
данд, ки дар боби ватандўстї, 
худшиносиву ифтихор доштан аз ни-
ёгон мо бояд пайрави Пешвои миллат 
бошем. Вазъи имрўзаи љањонро тањ-
лил карда, боз њам аз суханони Сарва-
ри давлат иќтибос оварданд, ки         
«… сулњу субот ва вањдати миллї ба-
рои мо- тољикон њамчун арзишњои би-
сёр азизу муќаддас ањамияти калидї 
доранд ва њифзу тањкими онњо вази-
фаи љониву имонии њар як шањрванди 
бонангу номуси Тољикистон мебошад». 

ном Тољикистон мерафт. Ба њамаи ин 
бенизомиву номуайянї Иљлосияи 16 
Шўрои Олї ва дар он Раиси Шўрои 
Олї интихоб шудани муњтарам Эмо-
малї Рањмон нуќта гузошт. «Ман оѓо-
зи кори худро аз сулњ сар хоњам кард. 
Ба Шумо сулњ меорам» Ин суханон 
умеди њазорон тољик барои њаёти осо-
ишта гардид.   

Дар суханронии худ Раиси Куми-
таи иљроияи Њизби халќии демокра-
тии Тољикистон дар шањри Душанбе 

Њифзу мудофиаи дастовардњои Ис-
тиќлоли давлатї вазифаи љонї, ќарзи 
фарзандии њар яки мост. 

Дар охир аз љониби њунармандони 
шуъбаи фарњанги ноњияи Сино даста-
гули консертї, ки аз суруду таронањои 
дилангез мураттаб гардида буд, пеш-
нињоди сарбозон карда шуд.

Полковники гвардия 
Хайринисо КОМИЛЗОДА 

Тољикистон хоки ту пур аз зар аст,
Чашмасорат њамчу шири Модар аст.

Дар бари ту растаам ман бо умед,
То нагардам, то нагардам ноумед.

Зиндаву љовид бошї, эй диёр!
Эй диёри обшори зарнисор!

Кист ў шоистаи тањсин !? Ватан дар ќалб аст  
Сарбози ќатории гвардия Давлаталї 

Амриддинов аз комиссариати њарбии 
ноњияи Айнї ба хизмат пайваста, дар 
ќисми њарбии 051052-и Гвардияи миллї 
адои хизмати Модар-Ватан дорад. Ў аз 
хурдї ба мутолиаи осори шоирони классик 
раѓбати зиёд дорад. Ин муњаббат ўро ба 
эљод кардани мисрањову таронањо водор 
кардааст. Даъвои шоирї надорад, вале 
гоњ-гоњ ибораву калимањои зеборо ќофиа-
бандї мекунад. Мегўяд, ки аввалин бай-
тњоро бо номи Модару Тољикистон рўи 
ќоѓаз овардам. Аз ў сабаб пурсидем, чунин 
љавоб гуфт: 

ТОЉИКИСТОН

Мусоњиб: капитани гвардия 
Неъматуллои ХОЛИЌ 

Раҳми парвардигори мо омад,
Нури ҳақ бар диёри мо омад.

Ҷанги бунёдсӯзи мо бигзашт,
Сулҳи бунёдкори мо омад.

Зиндагӣ сахттар зи мурдагӣ буд,
Ҳотифи зиндадори мо омад.

Лоиќ Шералї

Кӯю барзан пур аз гадоён буд,
Фурсати шоҳкори мо омад.

Пири Канъоно, чашми ту равшан!
Юсуфи дилфигори мо омад.

Мурдаҳо норизо зи мо буданд,
Фотиҳа бар мазори мо омад.

Чор сӯ буд тирборонҳо
Яке тири барори мо омад.

Ахтари наҳс аз сари мо рафт,
Ахтари саъд ёри мо омад.

Аз сари мо хазонфишон бигзашт,
Гулфишони баҳори мо омад.

Кӯҳсоро, бибахш пастии мо,
Нангу ному виқори мо омад.

Ҳоли зору низори мо бигзашт,
Вақти ҷуду нисори мо омад.

Ҷанги девонавори мо бигзашт,
Сулҳи деринтизори мо омад. 7.01.1997 – Душанбе

Аз њамоиши ходимони давлатї ва хизматчиёни њарбї дар
 Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

-муњаббати Ватан дар ќалб, дар хун 
бо аллањои Модар љой мешавад  ва то 
абад аз ин макон берун намеравад, чун-
ки мисли модару аллањояш ширин, но-
такрор, ягонаву муќаддас аст. 

Озмуни љумњуриявии «Фурўѓи субњи 
доної китоб аст» тањти  сарпарастии        
Президенти Љумњурии Тољикистон дарёф-
ти чењрањои нави суханвару сухандон, арљ 
гузоштан ба арзишњои миллию фарњангї ва 
фаъолгардонии доираи забондонї миёни 
ќишрњои мухталифи љомеа доир мегардад. 
Ќобили зикр аст, ки соли гузашта ду сарбо-
зи Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон 
ѓолиби озмуни мазкур гардиданд. Агар касе 
аз Шумо ва ё фарзанди Шумо чунин истеъ-
дод дошта бошад, пас ў шоистаи тањсин ва 
муаррифї аст. Айни замон сарбози ќатории 
гвардия Давлаталї Амриддиновро ба Шумо 

муаррифї менамоем.
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Сулҳу ваҳдати миллӣ – заминаи 
бунёдии давлати соҳибистиқлол

Имсол мардуми шарафманди 
тоҷик 25-солагии Рӯзи Ваҳдати мил-
лиро дар фазои сулҳу суботи комил 
ва бо шукргузорӣ аз сиёсати сулҳҷӯё-
наи Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ -Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо шукӯҳу шаҳо-
мати хос таҷлил менамояд. Зеро 
маҳз дар ҳамин санаи таърихӣ, яъне 
27 июни соли 1997, бо талошҳои 
фарзанди фарзонаи миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон истиқрори 
сулҳ ва ризояти миллӣ дар кишвар 
ба даст омад.

Сулҳу ваҳдати миллӣ барои дав-
лати соҳибистиқлоли Тоҷикистон 
неъмати бебаҳое мебошанд, ки бо 
саъю талошҳои мардуми тоҷик ба 
даст омадааст ва дар меҳвари бунё-
дии ин дастоварди бузурги таърихӣ 
заҳматҳои бесобиқаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақ-
ши калидиро доро мебошад.

Аслан, вожаҳои сулҳу ваҳдат ба-
рои ҳар як миллат мафҳуми муқад-
дасу гаронарзиш маҳсуб меёбанд. 
Дар тамоми давраҳои таърихӣ мар-
думи тамаддунофари тоҷик маҳз бо 
ваҳдату фарҳанги воло бақои худро 
таъмин кардааст. Дар замони соҳи-
бистиқлолии кишвар ин вожаҳо 
муҳимияти хоссаро касб намуда, 
ифодагари ваҳдату ягонагии кулли 
мардуми Тоҷикистон ба ҳисоб мера-
ванд.

Сулҳу ваҳдати миллӣ барои мар-
думи тоҷик дар баробари Истиқло-
лияти давлатӣ неъмати бебаҳо ва 
муқаддасу арзишманд ҳастанд. Ҳар 
як фарди тоҷик бояд фаромӯш насо-
зад ва ифтихорманд аз он бошад, ки 
миллати тоҷик таърихан ва табиатан 
сулҳдӯст, фарҳангпарвар, тамадду-
нофар ва созандаю бунёдкор мебо-
шад. Таърих ва ҷомеаи ҷаҳонӣ бори 
дигар исбот намуд, ки халқи тоҷи-
кро дар масири айём ҳамчун милла-
ти куҳанбунёд, бонангу номус, бохи-
раду адолатхоҳ, бунёдкору 
заҳматкаш ва дорои хиради азалӣ 
эҳтирому эътироф менамоянд.

Вобаста ба ин, сулҳу ваҳдат беҳта-
рин неъмат, ҳаёти осоиштаи инсон, 
орзуву ормон, таҳкими давлатдорӣ, 
наҷотбахши миллат ва ҳастии инсон 
дар ҳар давру замон мебошад.

Маҳз ба шарофати пойдорӣ ва 
танинандозии сулҳу ваҳдати миллӣ 
дар ҷомеа ҳувияти миллӣ, асолати 
миллӣ, андешаи миллӣ ва худогоҳи-
ву худшиносии миллӣ побарҷо гар-
дида, ифтихори миллии ҳар як фар-
ди ҷомеа беш аз пеш эҳсос мешавад. 
Устувории сулҳу суботи миллӣ, эҳ-
соси баланди масъулиятшиносӣ, 
муттаҳидии неруи созандаву бунёд-
корона, иқдомҳои неку навоварона 
ба хотири эъмори ҷомеаи, воқеан, 
мутамаддин, демокративу ҳуқуқбу-
нёд равона гардида, дар ин росто 
пойдории арзишҳои болозикр вази-
фаи аввалиндараҷаи ҳар соҳибватан 
маҳсуб меёбад.

Ҳамин тариқ, бояд иброз намуд, 
ки сулҳу ваҳдати миллӣ барои халқи 
тоҷик ба сифати неъмати бебаҳои 
наслҳои имрӯз ва оянда пазируфта 
шуда, дар ин бобат асолати таърихи-
ро нисбат ба заҳмату талошҳои бесо-
биқаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ гоҳ набояд фа-
ромӯш сохт. Зеро пос доштани 
марҳилаҳои муҳим ва тақдирсози 
миллату давлати тоҷик ва шахси-
ятҳои таърихиву ватанпарвари он 
худ посдории гузашта, имрӯз ва 
фардои давлатро ифода менамояд.

Аҳамияти миллӣ ва байналмила-
лии сулҳи тоҷикон 

 Қобили зикр аст, ки консепсияи 
сулҳофарӣ ва ба даст овардани 
ваҳдати миллии тоҷикон бо сарва-
рии бевоситаи фарзанди фарзонаи 

миллат Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои аҳли ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ба сифати намунаи нобиға-
вии сулҳпарварӣ ва давлатсолорӣ 
пазироӣ гардидааст. Албатта ба ин 
натиҷаҳо расидани халқи тоҷик бо 
заҳмату меҳнати шабонрӯзии 
Пешвои муаззами миллат ва дастги-
рии ҳамаҷонибаи ин сиёсати хирад-
мандона рӯйи кор омадааст.

Таҷрибаи ба даст овардани сулҳ 
миёни тоҷикон на танҳо аҳамияти 
миллӣ, балки байналмилалӣ дорад. 
Зеро чунин раванд ба сифати мисо-
ли беназир барои ҳаллу фасли муш-
килоти сулҳу ваҳдати миллии мамо-
лики минтақаҳои гуногун мусоидат 
карда метавонад.

Марҳилаҳои муҳими таҷрибаи 
сиёсати сулҳҷӯёнаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷо-
даи таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ 
дар мавриди ба Ватан ва макони зи-
сти доимӣ баргардонидани шумо-
раи зиёди гурезаҳо, инчунин, ташки-
ли ҳамгироии иҷтимоии онҳо аз 
тарафи ташкилоту созмонҳои бону-
фузи минтақавию байналмилалӣ 
воқеъбинона арзёбӣ шуда, ҳамчун 
намунаи нодири сулҳофарӣ эъти-
роф гардидааст. Пажӯҳиши ҳамаҷо-
ниба ва гуногунҷабҳаи ин таҷриба 
имконият медиҳад, ки ҳарчи зудтар 
пеши роҳи сар задани ҳама гуна ра-
вандҳои манфии дохилидавлатӣ ва 
минтақавӣ роҳи ҳалли худро пайдо 
намояд.

Бунёди сулҳу ваҳдати миллӣ дар 
меҳвари Иҷлосияи 16-уми Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 Ҷиҳати расидан ба соҳиби-
стиқлолии комил барои ҳар як дав-
лат равандҳои гуногуни сиёсӣ ва 
ҳуқуқӣ нақши калидӣ мебозад. Дар 
давлатдории навини Тоҷикистон ба-
рои поягузорӣ намудани сулҳу 
ваҳдати миллӣ ва якдиливу замина-
гузории ормонҳои наслҳои минбаъ-
даи халқу миллати тоҷик нақши 
меҳвариро маҳз Иҷлосияи XVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иҷро кардааст.

Баргузории ин Иҷлосияи таъ-
рихӣ ва қарорҳои тақдирсози он 
маҳз дар амалӣ гардидани бунёди 
сулҳу ваҳдати миллӣ дар кишвар за-
минаи воқеӣ гузоштанд. Иҷлосия ҳа-
дафҳо ва самтҳои стратегии рушди 
минбаъдаи давлати Тоҷикистонро 
эълон кард. Эъмори давлати 
ҳуқуқбунёду демократӣ, ки роҳи асо-
сии инкишофи ҷомеа интихоб гар-
дид, яке аз муҳимтарин арзишҳои 
сулҳофарии Пешвои миллат маҳсуб 
мешавад. Дар ҳамин Иҷлосия, ҳам-
чунин, арзишҳои сулҳофарӣ, ба мис-
ли риояи ҳуқуқҳои инсон, волоияти 
қонун, қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, 
ваҳдати иҷтимоӣ, масъулияти 
шаҳрвандӣ ва ғайра аз ҷумлаи вази-
фаҳои асосӣ  муайян гардиданд.

Иҷлосия ҳамчун нуқтаи гардиши 
куллӣ дар ҳаёти сиёсии мамлакат 
ҷиҳати пайдоиш ва ташаккули ин 
арзишҳо нақши ҳалкунанда гузошта, 
ҳамзамон, дар таъмину таҳкими қо-
нуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, эъмори 
давлати соҳибистиқлолу дунявии 
Тоҷикистон мақоми бунёдӣ дорад.

Чунин тадбирҳо тавонистанд за-
минаи таъмини сулҳу ваҳдати мил-
лӣ, ҳаёти осудаҳолонаи одамон, ҳифз 
ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон 
ва шаҳрванд, фаъолияти босамари 
мақомоти давлат, гузаронидани ис-
лоҳоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, 
сиёсӣ ва рушди минбаъдаи ҷомеа 
гарданд.

Дар Иҷлосия санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонунҳо дар бораи 
авфи умум, гурезагон, имтиёзҳо ба-
рои маъюбони ҷанги шаҳрвандӣ ва 
оилаҳое, ки саробони хешро аз даст 
додаанд, қабул карда шуданд.

Ба шарофати Иҷлосия минбаъд 
дар ҷумҳурӣ парламенти касбӣ ба 
вуҷуд омад. Фаъолияти пурсамари 

Иҷлосияи таърихӣ бо қабули  қо-
нунҳо ва қарорҳои воқеъбинона ба 
фаъолияти минбаъдаи мақомоти қо-
нунгузории мамлакат дар солҳои 
таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ ҷиҳа-
ти таҳкими асоси иқтисодӣ, сиёсӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат зами-
наи боэътимод гузоштанд.

Ҳамин тавр, дар Иҷлосияи XVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз як тараф мустаҳкам намудани асо-
сҳои ҳуқуқии ҳаёти ҷомеа ва давлат, 
таъмини волоияти қонун, эъмори 
давлати ҳуқуқбунёди демократӣ, аз 
тарафи дигар, риояи принсипҳо ва 
талаботи пазируфтаи ҳуқуқи бай-
налмилалӣ чун ҳадафҳои стратегӣ ва 
самти муҳими сиёсати дохилӣ ва хо-
риҷии давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон эълон мешаванд.

Дар ин Иҷлосияи таърихӣ давла-
ти Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ эъ-
лон намуд, ки ҷонибдори роҳи қону-
нии инкишофи минбаъдаи ҷомеа, 
арзишҳои волои ҳуқуқӣ, ба роҳ мон-
дани муносибатҳои тарафайн бо ҳа-
маи кишварҳои олам дар асоси 
принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ 
мебошад. Ин иқдоми неки роҳбари-
яти давлати Тоҷикистон, пеш аз ҳама 
Сарвари тозаинтихобшудаи он   
Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ, парламентҳо, мақомоти ди-
гари давлатҳои олам ва созмонҳои 
байналмилалӣ мақбул дониста шуд.

Саҳми бунёдии Пешвои миллат 
дар эҳёи сулҳу ваҳдати миллӣ ва 
рушди минбаъдаи давлат 

Эҳёи сулҳ ва ба даст овардани 
ваҳдати миллӣ дар мамлакати мо 
нақш ва мақоми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр 
бузург арзёбӣ карда мешавад, ки ҳо-
лати мазкурро мо аз дастовардҳои 
муҳими сатҳи давлатии дар партави 
Истиқлолияти давлатӣ бавуҷудома-
да дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷамъи-
ятӣ баръало мушоҳида менамоем.

Дар баробари ин, бо саъю кӯ-
шишҳои пайвастаи Пешвои муазза-
ми миллат тамоми робитаҳои мин-
тақавӣ ва байналмилалии кишвари 
соҳибистиқлоли мо таъмин гардид 
ва ин гувоҳи он буд, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавонистааст бо сарва-
рии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
сулҳу ваҳдати миллӣ, соҳиби-
стиқлолӣ ва соҳибихтиёрии давла-
тии худро комилан ба даст оварад.

Қобили зикри хос аст, ки Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ   
Раҳмон барои давлати муосири 
Тоҷикистон нақши бунёдиро дорад, 
ки хизматҳои наҷотдиҳанда ва созан-
даи ӯ дар соҳаҳои сиёсати давлатӣ, 
тарҳрезии низоми ҳуқуқӣ, шаклги-
рии иқтисодиёти миллӣ, таҳияи ни-
зоми адолати иҷтимоӣ, ҳифз ва руш-
ди фарҳанги пурғановат ва дигар 
ҷанбаҳо баръало мушоҳида мегар-
данд.

Лозим ба таъкид аст, ки то ноил 
шудан ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва ба 
имзо расидани Созишномаи уму-
мии истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ – 27 июни соли 1997 муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Роҳбари 
давлат 80 маротиба муроҷиатнома, 
хитоба, суханрониҳои расмӣ, му-
соҳибаҳову табрикот карда,  дар ҳа-
маи онҳо бевосита аз дӯстӣ ва сулҳу 
ваҳдати миллӣ ёдовар шуда, му-
ноқишаю ҷангро маҳкум сохта, кӯ-
шиши муттаҳид кардани миллатро 
пайваста думболагирӣ намудааст.

Нахустин қонунҳои қабулнаму-
даи Иҷлосия маҳз ба масъалаи сулҳи 
ҳамагонӣ ва ваҳдати миллӣ оварда-
ни мардуми Тоҷикистон ихтисос 
ёфта буданд. Қонунҳо «Дар бораи 
гурезагон», «Дар бораи Рӯзи сулҳ ва 
ризоияти миллии халқи Тоҷикистон 
эълон кардани 26 ноябри соли 1992» 
бо вуҷуди он, ки баъдан ба мушкилӣ 
мувоҷеҳ шуданд, дар асл баёнгари 

сиёсати роҳбарияти нави Шӯрои 
Олӣ мебошанд, ки ба сулҳ ва ваҳдати 
мардуми кишвар бахшида шуда бу-
данд.

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз 
баъд аз 23 рӯзи интихоб шудани худ 
дар Муроҷиатнома ба халқи шари-
фи Тоҷикистон гуфта буданд: «Баро-
дарон ва хоҳарони азиз! Ҳамватано-
ни муҳтарам! Ман ба ҳар яки шумо, 
ки ворисону фарзандони барӯманди 
тоҷик ҳастед, бовар мекунам. Ман 
қасам ёд мекунам, ки тамоми дони-
шу таҷрибаамро барои дар ҳар хона 
ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ 
равона карда, барои гулгулшукуфии 
Ватани азизам садоқатмандона 
меҳнат мекунам. Барои ноил шудан 
ба ин нияти муқаддас, агар лозим 
шавад, ҷон нисор мекунам, чунки 
ман ба ояндаи неки Ватанам ва ҳа-
ёти хушбахтонаи халқи азиятка-
шидаам бовар дорам».

Ин аст, ки Пешвои муаззами мил-
лат, қадам ба қадам, ҳар лаҳза ва ҳар 
замон ба умеди сулҳу ваҳдати мил-
лӣ, ба нияти субот амал мекарданд 
ва танҳо чунин шахс, чунин роҳбар 
қудрате дошт, ки сулҳу оромии мар-
думро дар як муддати кӯтоҳ таъмин 
созад. Танҳо ҳамин дастовард қодир 
аст, ки ба ӯ ҳамчун як қаҳрамон ва 
наҷотбахши миллату давлати тоҷик 
арзи эҳтиром намоем!

Ҳамин тавр, роҳи тайкардаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон барои халқи тоҷик ҳамчун 
шахсияти барҷастаи таърихии мил-
лат дар он зоҳир мегардад, ки ӯ дар 
бунёди низоми давлатдории Тоҷи-
кистони соҳибистиқлол, барқарор-
созии сохти конститутсионӣ, ба даст 
овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми 
беназир гузошта, дар эъмори давла-
ти соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбу-
нёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши ар-
занда дошта, миллатро аз 
парокандагӣ, давлатро аз нестшавӣ 
ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо 
сохта, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии 
давлати мустақили Тоҷикистон хиз-
матҳои бузурги тақдирсоз намуда-
аст. Воқеан:

Номус парчамат шуд, бас ёди  
нанг кардӣ,

Дар роҳи сулҳи миллат бо ҷанг 
ҷанг кардӣ.

Садҳо гиреҳ кушодӣ пайваста 
қалбҳоро,

Бо меҳр сад бағалро холӣ зи санг 
кардӣ.

Номи туро нависем, эй қаҳрамони 
Ваҳдат,

Бо оби ноби тилло дар тоқи 
Қасри миллат.

 Эмомалӣ НАСРИДДИНЗОДА,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

 профессор, узви вобастаи
Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон

Бознашр аз АМИТ «Ховар»

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ВА АҲАМИЯТИ МИЛЛИВУ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ СУЛҲИ ТОҶИКОН
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Дар асоси наќшаи асосии 
фаъолияти Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон аз 1 
июни соли равон дар њама 
самтњои хизмат тайёрї ба 
давраи тобистонаи соли хо-
ниш оѓоз гардид. Масъулини 
ќисмњои њарбї наќшаи чора-
бинињоро омода карда, пеш 
аз њама корњои ободониро 
дар макони љойгиршавї ва 
њудуди шањракњои њарбї 
анљом доданд. Њамчунин, 
тибќи наќшаи раёсати аќиб-
гоњи фармондењї таъмир, 
рангу бор кардани май-
донњои сафорої, тактикї, 
варзишї, нуќтањои назорати 
гузаргоњї, хобгоњу ошхона ва 
дигар мавзеи пешбарии хиз-
мат анљом дода шуд. Њарчанд 
зимистон њам як моњ барои 
тайёрї ба давраи тањсил људо 
шудааст, вале амалї кардани 
корњои сохтмонї дар зими-
стон мувофиќи маќсад нест. 
Аз ин рў, роњбарияти Гварди-
яи миллї кўшиш мекунад, ки 
бештари корњои таъмиру на-
всозї пеш аз давраи тањсили 

тобистона ба сомон расонда 
шаванд. 

Ќисмати дигари тайёрї ба 
давраи тањсили тобистона 
омода намудани заминаи таъ-
лим мебошад. Чун њамешагї 
љузъи асосии ин чорабинї ба-
рои њар як командири ќисми 
њарбї тайёр намудани воси-
тањои айёнї, љадвали дарсї, 
наќша- конспект ва дигар да-
стурњои таълимї ба шумор 
меравад, ки њайати фармон-
дењї ба он диќќати махсус ме-
дињад. Мутањаќќиќии наќ-
шањо, сатњи тайёрии ќисмњои 
њарбї ба давраи тањсил аз та-
рафи Раёсати тайёрии љангї 
ва мушовирони фармондењи 
Гвардияи миллї мавриди 
санљиш ќарор дода шуд.

Њамчунин дар ин муддат 
бо маќсади баланд бардошта-
ни мањорату малакаи касбии 
командирони сатњу зинањои 
гуногун ва њайати роњбарику-
нандаи љузъу томњо гузаро-
нидани љамъомадњои таъ-
лимї-усулї, машѓулиятњои 
назариявию амалї ва 

машќњои намоишї ба наќша 
гирифта шудааст. Ќобили 
зикр аст, ки љамъомадњои 
таълимї - усулї яке аз чора-
бинињои муњиме мебошанд, 
ки пеш аз саршавии даврањои 
тањсил бо њайати роњбарику-
нандаи љузъу томњо: коман-
дирони ќисмњои њарбї, муо-
винони онњо дар самтњои 
фаъолият ва дигар њайати 
роњбарикунандаи љузъу 
томњо гузаронида мешавад. 
Ин самти омодагї барои так-
мили ихтисос, расондани та-
лаботи нав ва ё иловагї, пеш-
нињоди таљрибаи пешќадам 
муфид буда, њамчунин бо ин 
восита сатњи донишу пешба-
рии хизмат дар љузъу томњо 
муайян карда мешавад. Дар 
ин асос аз 10 июн љамъо-
мадњои таълимиро раёсат оид 
ба корњои сиёсї-тарбиявї 
оѓоз намуд. Љамъомад мудда-
ти ду рўз бо муовинони ко-
мандирони ќисмњои њарбї 
оид ба корњои сиёсї- тарби-
явї ва афсар-рўњшиносони 
ќисмњои њарбї тањти роњба-
рии бевоситаи муовини фар-
мондењи Гвардияи миллї оид 
ба корњои сиёсї-тарбиявї 
полковники гвардия Собири-
ён Муњаммаднаим гузарони-
да шуд. Љамъомад мавзўъњои 
муњими рўз, аз љумла, муво-
фиќшавии наваскарон ба хиз-
мати њарбї, амнияти иттило-
отї њамчун омили таъмини 
амнияти миллии Тољикистон, 
воќеияти геополитикии ола-
ми муосир ва тафсири мод-
дањои дорои хусусияти иќти-
содии коррупсионидоштаи 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистонро дар бар ги-
рифт, ки аз љониби масъули-
ни раёсат оид ба корњои       
сиёсї-тарбиявї, устодони 
Донишгоњи миллии Тољики-
стон дотсенти кафедраи сиё-
сатшиносї Х. Холов, муалли-
ми калони кафедраи 
психология Љ.Љўрабоев ва 
намояндаи Прокуратураи 
њарбї полковники адлия 
Аломат Бобоева гузаронида 
шуд.

Љамъомади таълимии ма-
съулини аслиња ва техникаи 
њарбї бештар амалї дар за-
минаи ќисми њарбии 051057, 
тањти назорати муовини 
соњавї генерал-майори гвар-
дия Самарзода Ќиёмиддин 
Шароф гузаронида шуд. Мав-
зўъњои љамъомад аз тарафи 
а ф с а р о н - м у т а х а с с и с о н и 
самти аслиња ва техникаи њар-
бї дар навбати аввал назари-
явї ва бо аслињаву техни-
кањои њарбї амалї доир     
карда шуд. Тартиби гузаро-
нидани дарсњо барои санљи-
ши донишу мањорати масъу-
лин мусоидат карда, аз 
фаъолияти њамарўзаи љузъу 
томњо гирифта шуданд. Њам-
чунин дар љамъбасти љамъо-
мад вазифањои масъулини 
самти аслиња ва техникаи њар-
бї дар нимаи дуюми соли хо-
ниши 2022 муайян карда шуд.

Таъминоти љузъу томњо бо 
озуќаворї, амволи шаъйї ва 
ташкилу ба роњ мондани 
корњои хољагидорї аз хада-
моту шуъбањо ва масъулини 

аќибгоњ вобастагии зиёд до-
рад. Аз ин рў, мавзўъњои асо-
сии љамъомади таълимї-усу-
лии Раёсати аќибгоњи 
фармондењї ба воситањои 
техникии ошхонањои сањрої, 
намуд ва истифодабарии 
онњо, ташкил ва пешбарии 
хољагидории ротавї дар 
самти хадамоти амволи шай-
ъї, ташкили фаъолият ва таъ-
миноти соњавї бахшида шуд.  

Дар охири љамъомад њар 
як самти хизмати њарбї во-
баста ба фаъолияташон дар 
назди фармондењи Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољики-
стон, аз натиљањои шашмоњи 
аввали соли хониши 2022, њи-
собот доданд.  

Чунин љамъомадњои таъ-
лимї бо командирони 
ќисмњои њарбї, сардорони си-
тод, муовинони командирон 
оид ба тайёрии љангї ва дигар 
самтњои хизмати њарбї дар 
заминањои таълимии ќисмњои 
њарбї гузаронида шуд. 

Полковники гвардия 
Хайринисо КОМИЛЗОДА 

Омодагињо ба давраи тобистонаи тањсил 

Соли 2022 барои хољагидорон дар 
тамоми манотиќи љумњурї соли баро-
ру комёбї гардид. Њосил дар замин, аз 
љумла дар боѓу токзор, полезњо хеле 
фаровон аст. Сермањсул будани сол аз 
растањои пурмеваву рангорангии бо-
зор њам маълум мешавад, ки чашму 
њуши касро мебарад. Ба гуфти мардум 
имсол пиру љавон њама аз гелосу олу, 
себу шафтолу шикамсерї хўрданд. 

КВД «Хољагии ёрирасон» -и Гвар-

Аз фаъолияти КВД «Хољагии ёрирасон» -и Гвардияи миллї

дияи миллии Љумњурии Тољикистон 
дар ин самт чї корњоро анљом дода, ба 
дастурхони сарбозон аз анвои мевањои 
тобистон чї пешнињод намудааст? 

-То имрўз хољагидорон дар масоња-
ти 220, 16 га картошкаву пиёз, карам, 
лаблабуи сурху сафед, сабзї, помидор, 
бодиринг, боимљон, ќаламфури 
булѓорї, сирпиёз, каду, навъњои кабу-
дї, шолї, љуворимакка, заѓер, гандум, 
беда, нахуду наск, лубиё коштаанд, ки 

хеле хуб нашъунамо дорад. 
Аз ин номгў танњо пиёзро, ки 
дар масоњати 1,80 га кишт 
шудааст, ба миќдори 38 тон 
љамъоварї карданд. Љамъо-
варии картошка ва сабзї 
акнун оѓоз гардид. Мањсуло-
ти сабзавоту полезї низ пух-
та расидааст ва чуноне ки 
сардори хољагї полковники 
гвардия Шодизода Фарњод 
маълумот дод, аз 10 июл 

љамъоварии њосил сар меша-
вад. Умед аст, ки хўроки сарбо-
зон боз њам серѓизову хуштаъм  
ва дастурхонашон аз меваву 
сабзавот фаровон мегардад.

«Хољагии ёрирасон» - и 
Гвардияи миллї боѓи себу ан-
гур њам дорад ва чуноне ки гу-
фтем аз њосили хуб њама дарах-
тон сархаму пурборанд. 
Масъулин маълумот доданд, ки аз наќ-
шаи пешбинишуда барзиёд њосил 
љамъоварї мекунанд. Мо ба гуфтаву 
ваъдањои эшон бовар дорем, зеро ба 
чашми худ дидем, ки чи хел дарахтони 
олуча ќад-ќади роњ пухтаву рехта, хуш-
кидаанд. Ба ин нигоњ накарда, шо-
хањои дарахти олу аз дур гоњ сурху гоњ 
зард хеле зебо ба назар мерасанд. То 
имрўз 200 кило себ хушк кардаанд ва 
кор дар ин самт идома дорад.

Чуноне ки медонем, хољагї чорвои 
калону майда низ дорад. Хошоку беда 

ва дигар хўроки чорво аз заминњои 
назди КВД љамъоварї мешавад. Айни 
замон гурўње аз њайати шахсї ба љамъ 
кардани алафњои худруй машѓуланд, 
ки дар њудуди «Хољагии ёрирасон» 
хеле зиёданд. 

-Сол дар њаќиќат њам хуб омада-
аст. Танњо таъминоти сариваќтї бо 
об, нурињои минералї ва ќувваи ило-
вагии корї зарур аст, ки натиљањо боз 
њам бењтар шаванд,-гуфт сардори 
хољагї Фарњод Шодизода.  

Заминро як фоиз фиреб кардї, дањ фоиз фиреб медињад. Њољї Неъмат


