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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

сарбозонро ифо-
да мекард. Њар 
кадом бо ифтихор 
ќувваву љисми зе-
бову љавони ху-
дро намоиш ме-
дод. Чуноне ки 
командири рота 
маълумот дод, 
бештари сарбозон 
дар иљро намуда-
ни маљмуи 
машќњои гимна-
стикї, дигар на-
мудњои варзиш: 

Аз фаъолияти ќисми њарбии 051056

Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем! Шараф имони 

афсар, муќаддасоти 
њаёти ўст, ки бояд 

њамеша поку беоло-
иш њифзаш намояд. 
Шараф мукофоти 
олии таќдир дар 

саодати афсар буда, 
оромишу таскини 

ќалби ў дар              
нокомињост.

А.В.СУВОРОВ

иљро карданд. Ќобили зикр аст, ки 
механик-ронандањо, сарбозони ќа-
тории гвардия Мањмудљон Љўраев, 

Фирўз Таѓоев, Бањодур Ќањњоров на 
танњо барои мустаќилона идора кар-
дани техникањои вазнини љангї тай-
ёранд, инчунин барои дар оянда пеш 
бурдани хизмат, наваскаронро омо-
да мекунанд. 

Дар баталёни дуюм тањти назора-
ти  подполковники гвардия Фатњид-
дин Саъдуллозода, муовини коман-
дири взвод сержанти гвардия 
Давлдатшои Сирољиддин  машѓули-
яти тактикиро дар мавзўи «отделе-
ния дар њуљум» хеле моњирона гуза-
ронд. Расондани фармони љангї 
оѓози амали њайати шахсї гардид. 
Њарчанд нурњои офтоб хеле сўзону 
замин тафсон буд, фармони љангї 
иљро шуд. Њайати отделения чусту 
чолокона ба њуљум гузашта, вази-
фањои љангиашро бомуваффаќият 
иљро кард. 

Чуноне ки полковники гвардия 
Абдусалом Одиназода таъкид кард:

- машѓулиятњо дар њама љузъу 
томњо самаранок ташкилу ба роњ 
монда шуда, аз љониби масъулини 
љузъу том тањти назорат ќарор до-
ранд. Мо кўшиш мекунем, ки ќобилия-
ти омодабошии љангї ва интизоми 
њарбии њайати шахсиро дар сатњи 
баланд нигоњ дорем. Вазифањои љангї, 
дастуру супоришњои Сарфармондењи 
Олии Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон ва Фармондењи Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистонро са-
риваќт ва сарбаландона иљро                  
менамоем.

                                                    
Полковники гвардия

 Хайринисо КОМИЛЗОДА

си мардонагиву 
диловарї меомў-
занд. 

- Мувофиќи 
наќшањо ва барно-
маи таълимї њай-
ати шахсии ќисми 
њарбї машѓули 
омўзишанд, давраи 
тањсили тобисто-
наи соли хониши 
2022- ро аз худ ме-
кунанд. Мо њайа-
ти роњбарикунан-
даи ќисми њарбї 
кўшиш мекунем, 
ки тамоми аска-

СИПАР ВА ЌАЛЪАИ АМНИЯТ

Пўшида нест, ки тарбияи љисмо-
нї асоси тайёрии љангиро ташкил 
медињад. Дар машѓулияти пагоњирў-
зии аскарон, ки дар майдони сафо-
рої ва майдони варзишии ќисми 
њарбї сурат гирифт, азму ирода ва 
зўру тавони аскарон љолибу диданї 
буд. Ба хусус дар якљоягї, бо як њи-
соб, баробар иљро намудани машќњо 
љаззобият, каме њайбат њам дошта, 
иттињоду сарљамъї ва мушти зўри 

давидан, турникашї, дастхобонї, 
гўштингирї, вазнбардорї мањорату 
малакаи зарурї ба даст овардаанд. 
Сержанти гвардия Давлатшои Ќур-
бонмад ва сарбози ќатории гвардия 
Абдуќањор Рањматзода аз дивизиони 
артиллерї, сарбози ќатории гвардия 
Умедљони Њасан аз ротаи комен-
дантї аз љумлаи чунин аскаронанд. 
Онњо  дар мусобиќањои варзишии 
ќисми њарбї, њудуди гарнизони 

Сўѓд, ки байни 
љузъу томњои ни-
зомї ба муносиба-
ти љашнњои бузур-
ги давлатї 
гузаронда меша-
ванд, њамеша за-
фарёбанд ва об-
рўву эътибори 
ќисми њарбиро ба-
ланд мебардоранд. 

Љобаљогузории 
њайати шахсии 
ќисми њарбї муво-
фиќи реља ва бо 
иштироки коман-
дири ќисми њарбї 
оѓоз гардида, бо 
ќадамзании сафї 
анљом ёфт. . 

Дар идомаи му-
шоњида сањни њав-
лї ва майдонњо 
ором буд. Касе ба 
назар намерасид. 
Аз суњбат бо ко-
мандири ќисми 
њарбї маълум гар-
дид, ки њайати 
шахсї њама машѓу-
ли таълиманд, дар-

рон ба дарс фаро гирифта шаванд. 
Чунки ин давра хеле муњим буда, за-
минаи асосии таълим, яъне машѓули-
ятњои назариявї мебошад. Агар сар-
боз ин машѓулиятњоро хуб аз худ 
кунад, мо дар машќњои амалї ва ама-
лии сањрої њам натиљањои бењтар ба 
даст меорем. Як нимсола наздики 500 
соати таълимиро дар бар мегирад. Ба 
ѓайр аз машѓулиятњои шабона, ки бо 
љузъу томи алоњида гузаронида ме-
шавад. Донистану дуруст иљро кар-
дани ин машѓулиятњо дар умум омо-
дабошии љангиро таъмин 
мекунад,- гуфт командири ќисми 
њарбї полковники гвардия Абдуса-
лом Одиназода. 

Њайати шахсиро саргарми омў-
зиш дида, оид ба наќшаву барно-
мањои тайёрии љангї њам маълумот 
гирифтем. Дар баробари њама омо-
дагї ва кўшишу ѓайрати њайати шах-
сї масъулини Раёсати тайёрии љан-
гиро зарур аст, ки дар ин самт 
навгонињои зиёд ворид намоянд…

Дар ротаи таълимї њам команди-
рони взводро машѓули дарс бо  му-
тахассисони хурд дарёфтем. Ин њай-
ат аз љузъу томњои ќисми њарбї 
барои баланд бардоштани мањорату 
малака ва касбият дар ротаи таъ-
лимї љалб гардидаанд. Дар оянда 
њамчун командири мошин, меха-
ник-ронанда ва нишонгир-навор-
бардор дар мошинњои зирењпўши 
љангї хизматро идома медињанд.

Дар яке аз баталёнњои ќисми њар-
бї шоњиди машѓулияти ронандагии 
экипажи мошинњои зирењпўши љан-
гї гардидем. Њайати сарбозон аввал 
дар нуќтањои таълимї чорањои беха-
тариро аз худ на-
муданд. Сипас, 
тањти дастури роњ-
барони машѓули-
ят  лейтенанти ка-
лони гвардия 
Абдурахмонзода 
Љањонгир, капи-
танњои гвардия  
Њабибулло Ой-
мањмадов, Љанна-
тулло Хайрулло-
зода дарсро дар 
тринажор ва баъ-
дан дар майдони 
ронандагї амалї 

Дар яке аз ёддоштњои Александр Суво-
ров хонда будам, ки «ѓалабаро санъати 
њарбї, љасорати лашкаркаш ва ѓайрату 
љасурии сарбоз таъмин менамояд». Њар-
чанд ин суханон дањсолањо пеш гуфта 
шудааст, вале моњияту мавќеи худро 
барои садсолањо нигоњ доштаанд.  Далели 
гуфтањои лашкаркаши машњури русро дар 
саъю кўшиш ва ѓайрату љасорати њайати 
шахсии ќисми њарбии 051056 дида, боварї 
њосил кардем, ки Тољикистони мањбуб аз 
чор тараф бо ќувваву бозуи љавонони    

њузарбу озмуда њифз мешавад.
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РезаахборДиққат:
 Озмуни Ҷумҳурия-

вии «Тоҷикон»—оинаи            
таърихи миллат»

ва руйхати адабиёти тавси-
яшавандаи озмуни ҷумҳу-
риявии «Тоҷикон» — оинаи 
таърихи миллат» амал ме-
кунад. 

Ҳамчунин вазоратҳои 
маориф ва илм, фарҳанг, 
Академияи миллии                
илмҳои Тоҷикистон,                       
Иттифоқи нависандагони      
Тоҷикистон, кумитаҳои те-
левизион ва радио, кор бо 
ҷавонон ва варзиш, кор бо 
занон ва оила, Муассисаи 
давлатии «Китобхонаи 
миллӣ»-и Дастгоҳи иҷрои-
яи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои дар 
сатҳи баланд доир гардида-
ни озмуни мазкур чораҳои 
зарурӣ меандешанд.

Мақомоти иҷроияи ҳо-
кимияти давлатии Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шон, вилоятҳои Суғду Хат-
лон, шаҳри Душанбе ва 
шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони 
муассисаҳои илмию 

таҳқиқотӣ, таҳсилоти ибти-
доӣ, миёна ва олии касбӣ 
иҷрои талаботи амри маз-
курро таъмин намуда, ғо-
либони озмунро, ки дар 
даври ҷумҳуриявии озмун 
барандаи ҷоизаҳо меша-
ванд, аз ҷиҳати моддӣ ва 
маънавӣ ҳавасманд мегар-
донанд.

Инчунин Вазорати мо-
лияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон аз ҳисоби маблағҳои 
фонди захиравии Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, ки барои соли 2023 
пешбинӣ гардидаанд, ба 
Дастгоҳи иҷроияи Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ҷиҳати амалӣ намуда-
ни чорабинии мазкур 1 480 
000 (як миллиону чорсаду 
ҳаштод ҳазор) сомонӣ ба 
таври нақд ҷудо менамояд.

«Қуллаҳои шоирон»
Дар иҷлосияи даҳуми 

Маҷлиси вакилони халқи 
Вилояти Мухтори Кӯҳисто-
ни Бадахшон, даъвати ша-
шум номи ду қулла иваз гар-
дид. Қуллаи Маяковский ба 
номи Шоири халқии Тоҷи-
кистон Мирсаид Миршакар 
ва қуллаи Октябрский ба 
номи Шоири халқии Тоҷи-
кистон Мӯъмин Қаноат гузо-
шта шуд ва ин номгузорӣ аз 
тарафи вакилони халқи ви-
лоят якдилона дастгирӣ ёфт. 

Ёдовар мешавем, ки моҳи 
май дар ҷараёни Конфронси 
илмиву адабӣ ба ифтихори 
110-солагии Шоири халқии 
Тоҷикистон Мирсаид Мир-
шакар ба Раиси ВМКБ Али-
шер Мирзонабот пешниҳод 
гардид, ки ду қуллаи қатор-
кӯҳҳои Помир ба номи шои-
рони шаҳири ин диёр Мир-
саид Миршакар ва Мўъмин 
Қаноат номгузорӣ шаванд.

Борши украинӣ      
-мероси фарҳанги 
ғайримоддӣ

Фарҳанги пухтани борш 
(карамшӯрбо)-и украинӣ ба 
феҳристи мероси фарҳан-
гии ғайримоддии ЮНЕСКО 
– муассисаи СММ оид ба ма-
ориф, илм ва фарҳанг шо-
мил гардид. 

Борш дар ҷаласаи ғайри-
навбатии Кумитаи байниҳу-
куматии ҳифзи мероси 
фарҳангии ғайримоддӣ, ки 1 
июл баргузор гардид, таоми 
украинӣ эътироф шуд.

Ёдовар мешавем, ки па-
лави тоҷикӣ шаш сол қабл 
дар асоси қарори Кумитаи 
ҳифзи мероси ғайримоддии 
фарҳангӣ, ки ҷаласаи он 2 
декабри соли 2016 дар Ҳаба-
шистон баргузор шуда буд, 
ба Феҳристи репрезентати-
вии мероси фарҳангии ғай-
римоддии ЮНЕСКО шомил 
гардида буд.

Дар асоси амри Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон аз 7 июли соли 2022, 
таҳти рақами АП-ба ифти-
хори 115-солагии академик 
Бобоҷон Ғафуров соли 2023 
озмуни ҷумҳуриявии 
«Тоҷикон» — оинаи таъри-
хи миллат» баргузор мегар-
дад. Озмунро  ҳайати ко-
миссия назорат мекунанд 
ва он дар асоси Низомнома, 
ҷоизаҳои озмун, саволнома 

Роњбарияти ќисми њарбии 
051056-и Гвардияи миллї бо Маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатии 
вилояти Суѓд махсусан шањри Бў-
стон, Раёсати кор бо љавонон ва 
варзиш, ањли илму адаб њамкории 
мутаќобилан судмандро бароњ мон-
да, бо маќсади баланд бардоштани 
њисси мењандўстиву худогоњї, тар-
бияи њарбї-ватандўстї ва аз худ на-
мудани донишњои нав силсилаи суњ-
бату вохўрї ва чорабинињои 
фарњангиву варзиширо миёни хиз-
матчиёни њарбии љузъу томњо доир 
менамояд.  Дар њамин радиф, санаи 
9 июли соли равон Раиси шањри Бў-
стон Мавсума Муинї бо намоянда-
гони Маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии вилояти Суѓд дар майдо-
ни сафороии ќисми њарбї бо њайати 
шахсии афсарону сарбозон мулоќот 
доир намуданд. Раиси шањри Бў-
стон ба хизмати содиќонаву софди-
лонаи афсарону сарбозони шуљои 
Ватан, ки дар њифзу њимояи Тољи-
кистони азиз шабзиндадорї меку-
нанд, бањои арзанда доданд. Ва таъ-
кид намуданд, ки њар як фарди 
ватандўсти диёр бояд дар пешрафту 
гул-гулшукуфоии ватанаи мањбуба-

мон сањми босазои худро гузорад. 
Командири ќисми њарбї полковни-
ки гвардия Одиназода Абдусалом 
ба намояндагон барои ташриф ва 
ироа намудани маърўзањо изњори 
сипос намуда, ќайд карданд, ки аф-
сарону сарбозони Гвардияи миллї 
вазифаву ўњдадорињои базимадо-
штаро дар њамагуна шароит сарба-
ландона иљро мекунанд. 

Њамчунин 18-уми июл дар ќисми 
њарбї «Рўзи дарњои кушод» ташкил 
гардид, ки дар ин рўз гурўњи воли-
дони сарбозон ва намояндагон аз 
маќомоти марбутаи вилоят ва муо-
вини Раиси шањри Кўлоб Орзу Њо-
мидиён ташриф оварданд. Намоян-
дагон ва волидони сарбозон аз 
шароити хизмати њарбї, синфхо-
нањои таълимї, майдонњои сафоро-
иву варзишї, ошхона ва љойи хоби 
сарбозон дидан карданд. Албатта, 
имрўз шароити хизмат бо дастги-
рињои роњбарияти олии кишвар дар 
сатњи хуб ќарор дорад. Волидони 
сарбозон аз буду боши хизмат огањи 
пайдо карда, аз ѓамхорињои Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, махсу-
сан Пешвои муаззами миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон, ки ба 

…Машварат идроку њушёрї дињад
хизматчиёни њарбї таваљљуњи беш-
тар зоњир менамояд, хушнуду сар-
фароз гардиданд.

Њафтаи равон дар асоси наќ-
ша-чорабинињои самти корњои си-
ёсї тарбиявї дар толори ќисми њар-
бї бо њайати шахсии афсарону 
сарбозон дар мавзўъи «Терроризму 
экстремизм ва роњњои пешгирї аз 
он» конференсия гузаронида шуд. 
Дар конференсия сардори шуъбаи 
иттилоот ва робита бо љомеаи Гвар-
дияи миллї намояндагон аз Маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатии 
шањри Бўстон, бахши кор бо љаво-
нони шањри Бўстон ва командири 
ќисми њарбї иштирок намуданд. 
Мењмонон њар кадом ба минбар ба-
ромада, дар мавзўъи мазкур маъру-
зањои худро ба саъми њозирин расо-
ниданд. Ќайд гардид, ки терроризму 
экстремизм зуњуроти номатлуб ва 
вабои аср дониста шуда, дар сароса-
ри љањон таъсири бади худро расо-
нидааст. Љомеаи љањонї љињати аз 
байн бурдани ин зуњурот тамоми 
роњњоро истифода мебарад. Љумњу-
рии Тољикистон низ њамчун субъек-
ти муборизабаранда бар зидди тер-
роризму экстремизм ташаббусњои 
зиёд нишон додааст. Сардори бах-
ши љавонон дар шањри Бўстон бо 
таасуф аз руйхати љавонони шањри 
Бўстон, ки бо аќидањои зањрогин 
махлут шуда, дар давлатњои љангза-
да иштирок доранд, маълумот дод. 

Дар суханронии худ сардори 
шуъбаи иттилот ва робита бо љоме-
аи Гвардияи миллї полковники 
гвардия Комилзода Хайринисо таъ-
кид намуданд, ки авзои љањони муо-
сир мураккабу ноустувор ва пешгу-
инашаванда аст. Бархурди 
манфиатњо љањонро то андозае тас-
хир кардааст… Дар ин гуна вазъ 
бояд њар як фарди бедордил махсу-
сан љавонону хизматчиёни њарбї 
њушёру устувор бошанд. Бањри 
амалї гардидани њадафњои созан-
даи давлату њукумат ва њимояи мар-
зу буми Тољикистони азиз сањмгу-
зор бошанд. Њар кадом ободиву 
озодагиро аз остони дари худ оѓоз 
намуда, њамеша барои манфиати 
халќу миллат ва давлати худ кўшиш 
намоянд. Зеро пас аз дањсолањо, 
баъди сад сол њам гурезаву беватан 
дар кадом давлате, ки њаст, дар 
рўйхати ваѓайрањо  дохил мешавад. 

Аз наќшаи кории масъули 
корњои сиёсї –тарбиявї подполков-
ники гвардия Бењзод Рањимзода 
маълум гардид, ки чунин чораби-
нињо дар ќисми њарбї ва љузъу томи 
он зуд-зуд гузаронида мешаванд. 

Капитани гвардия
 Неъматуллои ХОЛИЌ

Сержанти гвардия Фирдавс 
Њайдаров соли дуюм аст, ки дар 
баталёни ќисми њарбии 051056 ба 
њайси командири отделения адои 
хизмат мекунад. Ў зодаи шањри 
Норак буда, тирамоњи соли 2020 
ба хизмати 
Модар-Ва-
тан даъват 
шудааст.

Ч у с т у 
ч о л о к ї , 
маърифату 
д о н и ш а н -
дўзї, идора-
кунию роњ-
барї ва 
и н т и з о м и 
њарбї асоси 
муваффаќќияти ўро ташкил дода-
аст. Фирдавс Њайдаров курси тай-
ёрии командирони хурдро бо 
бањои аъло хатм карда, дар вази-
фаи аз њама пурмасъул яъне ко-
мандири отделения иљрои вазифа 
дорад. Тавре муовини командири 
баталён оид ба корњои сиёсї-тар-
биявї капитани гвардия Давлат-
шо  Мардоншоев иброз намуд, 
сержанти гвардия Фирдавс Њайда-
ров ба таълиму тарбияи зерда-
стон, риояи талаботи оинномањои 
њарбї ањамияти махсус медињад ва 
онњоро ба дўстдоштани Ватан ва 
дар њамагуна њолат њимоя карда-
ни он рањнамої мекунад. Дар 
ваќти иљрои супориши љангї от-
деленияро моњирона идора мена-
мояд. 

Дар мусобиќањои варзишї низ 
яке аз иштирокчиёни фаъол ва 
бењтарин мебошад. Дар мусо-
биќаи турниккашї бахшида Рўзи 
Артиши миллї байни сарбозони  
баталёни ќисми њарбї ва до-
нишљўёни шањри Хуљанд сазовори 
љойи аввал гардида, бо тўњфаи хо-
тирмон ќадрдонї шудааст. Фир-
давс Њайдаров иштирокчии фаъо-
ли викторинањо дар байни 
сарбозону сержантони ќисмњои 
њарбии Гвардияи миллї мебошад.

Сержанти гвардия Фирдавс 
Њайдаров  њамеша кўшиш бар он 
дорад, ки бо хизмати содиќонаи 
хеш ба ќуллањои баланди хизматї 
шарафёб гардида, дар њифзу њимо-
яи Ватан сањми арзандаи худро    
гузорад.

Генерал-майори мустаъфї 
 Ќаладор БАЌОЕВ

 Ќуллањои 
баланди хизмат
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Дар раванди ҷаҳонишавӣ та-
шаккули фазои иттилоотии 
ҷаҳонӣ ва тавсеаи технологияҳои 
иттилоотӣ ба мушоҳида мерасанд. 
Ҳамзамон рушди соҳаҳои гуногу-
ни ҷомеа истифодаи технологи-
яҳои иттилоотиро тақозо менамо-
яд. Кайд намудан ба маврид аст, 
ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳ-
диду хатари муборизаҳои иттило-
отӣ ва ҳуҷумҳои иттилоотӣ хеле 
зиёд ба назар мерасанд.

Рушди технологияҳои иттило-
отию коммуникатсионӣ инсони-
ятро бо таҳдиду хатарҳои нав рӯ ба 
рӯ намуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
низ таъсири манфии чунин таҳди-
дҳоро эҳсос намуда истодааст. 
Пайдоиши таҳдидҳои иттилоотӣ 
аз он вобаста аст, ки як зумра не-
руҳои иҷтимоию сиёсӣ ва субъек-
тҳои сиёсати ҷаҳонӣ иттилоот ва 
технологияҳои иттилоотиро ба-
рои амалӣ намудани мақсадҳои 
стратегии худ истифода намуда 
истодаанд. Дар ин раванд ташкил 
намудани ҷангҳои иттилоотӣ, 
ҳуҷумҳои иттилоотӣ, дуруғпардо-
зию иғвоангезӣ ва ғайраҳо ба амал 
омада истодаанд.

Чунин сурат гирифтани вазъи-
ятро Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

карда, ба-
р о и 
гумроҳ со-
хтани со-
к и н о н и 
мамлакат, 
б а х у с у с , 
ҷ а в о н о н 
ва ба њиз-
бу ҳара-
к а т ҳ о и 
манъшуда 
ҷалб на-
м у д а н и 
онҳо аз 
ш а б а -
каҳои ин-
т е р н е т ӣ 
васеъ ис-
тифода мебаранд. … Онҳо то ба 
ҳол аз хориҷи кишвар бо тамоми 
роҳу воситаҳо кӯшиш карда исто-
даанд, ки ҷомеаи моро ноором со-
хта, фарҳангу мазҳаби бегонаро ба 
сари мардуми мо таҳмил кунанд».

Бо дарназардошти мубрамияти 
масъалаи мазкур ва бо мақсади та-
шаккули маданияти истифодаба-
рии интернет ва шабакаҳои иҷти-
моӣ аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ, 
бо ташаббуси сардори шуъбаи ит-
тилоот ва робита бо ҷомеаи Фар-
мондеҳии Гвардияи миллӣ пол-
ковники гвардия Хайринисо 

«Албатта атрофи масъалаҳои таҳ-
диду хатарҳои эҳтимолӣ ва воқеии 
интернету шабакаҳои иҷтимоӣ 
метавон соатҳо баҳс намуд ва мақ-
сади мо низ инкор намудани аҳа-
мияти интернет ба инсоният нест. 
Фақат бо пешниҳоди тавсияҳое ба 
монанди таблиғи фарҳанги исти-
фодаи дуруст ва мақсадноки ин-
тернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, та-
блиғи оқибатҳои манфии 
истифодаи нодуруст ва ғайримақ-
садноки шабакаҳои иҷтимоӣ, на-
зорати оила, ҷомеа ва давлат дар 
ин самт, маҳдуд намудани имко-
ниятҳои ноболиғон барои да-
страсӣ ба унсурҳои номатлуби ин-
тернет мехоҳем муносибат дар ин 
самт ба куллӣ тағйир дода шуда, аз 
дониш, тафаккур ва ақл кор ги-
рифта шавад».

Ҳамчунин, ҳайати шахсии 
қисми ҳарбии 051056 бо Сомонаи 
расмии Гвардияи миллӣ тавассути 
компютер ва видеопроектор ши-
нос карда шуда, доир ба фаъолият 
ва имконоти он маълумоти муфас-
сал гирифтанд. Дар баробари ин 
ба саволҳои иштирокдорон ҷа-
вобҳои қонеъкунанда дода шуд.  
Хотиррасон карда шуд, ки дар Со-
монаи расмии Гвардияи миллӣ 
(www.gmjt.tj) ҳамчунин суроғаи 
почтаи электронии сомона (gmjt.
info.tj@mail.ru) гузошта шудааст, 
ки ҳар як истифодабаранда имкон 
дорад ба воситаи он саволу дар-
хостҳои худро ирсол намояд.

                    
            «РОДМАРДОН»

Таҳдиду хатарҳои муосир ба амнияти 
иттилоотии кишвар

– Барои 
идора кар-
дани тех-
никаи во-
басташу-
да ва 
њ а й а т и 
э к и п а ж и 
он коман-
дир бояд 
пеш аз 
њама љузъ-
иёти асо-

сии техника, аслињаи вобасташуда, 
таъинот ва хислатњои љангии онро 
пурра донад. Зеро командир њамон 
ваќт муваффаќ мегардад, ки њайати 
экипаж вазифањои худро бемушкилї 
иљро карда тавонанд,- мегўяд, коман-
дири танк сержанти хурди гвардия 
Аюбљон СОДИЌОВ.

Сержанти хурди гвардия Аюбљон 
Содиќов  соли дуюм аст, ки дар бата-
лёни ќисми њарбии 051056-и Гвардияи 
миллї, воќеъ дар вилояти Суѓд хизма-
ти њарбиро аз сидќи дил ба љо оварда 
истодааст. Ў баъди тањсил дар ротаи 
таълимии ќисми њарбї дар курси му-
тахассисони хурди техникї вазифаи 
командири танкро бар ўњда дорад. 
Њангоми суњбат маълум шуд, ки дар 
оила чор бародаранд ва волидон 
онњоро дар руњияи ватандўстиву 
мењанпарастї ба воя расониданд. Ба-
родарон: Содиќов Аминљон дар Вазо-
рати мудофиа ва Содиќов Љумахон 
дар Ќўшунњои сарњадии Кумитаи 
давлатии амнияти миллї ќарзи ља-
вонмардї-хизмати њарбиро адо кар-
данд. 

Сержанти хурди гвардия Аюбљон 
Содиќов аз ноњияи Темурмалики ви-
лояти Хатлон ба хизмат даъват шуда-
аст. Тавре худи ў мегўяд:

- хизмати њарбї пеш аз њама вази-
фаи аввалиндараљаи њар як љавонмар-
ди болиѓу ќобил мебошад. Љавонпи-
сар, ки ба синни даъват расид, бояд аз 
мактаби мардонагї гузарад. Баъди 
адои хизмат њамчун марди мустаќил 
дар кору зиндагї њамагуна масъули-
ятро метавонад бар ўњда гирад.

Муовини командири баталён оид 
ба тайёрии љангї, лейтенанти калони 
гвардия Пайрав Рустамзода сањми 
сержанти хурди гвардия Аюбљон Со-
диќовро дар раванди хизмат, муноси-
бат бо зертобеон ва муошират бо њам-
хизматон намунаву шоиста арзёбї 
карда, аз хизмати ў дар иљрои вази-
фањои љангї изњори ќаноатмандї на-
муд.

Капитани гвардия 
Неъматуллои ХОЛИЌ

Командири
 муваффаќ

Дар рӯзгори мо хатарнок-
тарин зуҳуроти номатлуб 
терроризму экстремизм аст, 
ки онро «вабои аср» мено-
манд. Терроризм дар  инки-
шофи таърихии инсоният 
ҳодисаи нав набуда, ҳанӯз аз 
замонҳои қадим бо ин усул 
қувваҳои гуногуни сиёсию 
ҷамъиятӣ даст ба зӯрӣ ва 
даҳшат зада, барои ҳокими-
ят талош меварзиданду тар-
сонидани одамонро бо 
роҳҳои гуногун амалӣ мена-
муданд. Онҳо қувваҳои гуно-
гуни террорро ҳамчун воси-
таи мубориза бар зидди 
душманони худ медони-
станд. 

Тоҷикистони азизи мо 
ҳамчун узви созмонҳои бай-
налмилалӣ нисбат ба ин 
зуҳуроти номатлуб, ки яке аз 
мавзӯъҳои меҳварию доғи 
рӯз ба шумор меравад, бета-
раф набуда, баҳри решакан 
намудани он ҳамеша талош 
меварзад. Беҳтарин ва пу-
риқтидортарин яроқи зидди 
ин  «вабои аср» ақли солим 
мебошад, ки ҳам ин ваборо 
аз байн мебараду ҳам садди 

роҳаш мешавад. Барои эмин 
будан аз хатарҳои террориз-
му экстремизм бояд инсони-
ят бо донишу ҷаҳонбинии 
васеъ мусаллаҳ бошаду аз 
фитнаангезону дасисабозон 
дурӣ ҷӯяд, чунки иғвогариву 
дасисаҷӯӣ решаи асосии тер-
роризм мебошад. 

Ташвишовар он аст, ки 
гурӯҳҳои террористиву экс-
тремистӣ маҳз  ҷавононро ба 
ҳизбҳои тундраву хатарзо 
шомил менамоянд. Омили 
асосие, ки ҷавононро ба ин 
вартаи фалокатбор тела ме-
диҳад, паст будани  
маърифат ва номукаммал 
будани ҷаҳонбинии онҳо ме-
бошад. Баъзе ҷавонон ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ рафта, 
фирефтаи тарғибу ташвиқи 
шабакаҳои интернетии 
гурӯҳҳои тундрав шуда, бо 
мақсади дарёфтани маблағи 
калон озими «Давлатҳои ис-
ломӣ» мешаванд. Пас аз чан-
де онҳо хатои худро дарк ме-
кунанд, аммо аз роҳи 
интихобкардаи худ бар-
гашта наметавонанд. Омили 
дигари шомилшавии ҷаво-

нон ба гурӯҳҳои террористӣ 
ва экстремистӣ ин аз рӯи ҳа-
вову ҳавас пуштибонӣ карда-
ни онҳо аз дини мубини Ис-
лом мебошад. Ҳол он ки 
дини мубини Ислом орӣ аз 
ҳама зулму ситам буда, адо-
лат, сулҳ, созандагӣ, парҳез-
корӣ ва хайру саховатро 
ташвиқу тарғиб мекунад. 

Ҷавонони гумроҳ бо 
амалҳои номатлуб номи 
худу миллатро доғдор ва 
пайвандонро гирифтори 
ғаму мусибати гарон мегар-
донанд. Бехабар аз он ки дав-
лат, миллат, волидайн ва 
ҳатто ҳаққу ҳамсоя аз ҳар ҷа-
вони наврас умеди комил до-
ранд, чунки дар симои онҳо 
на танҳо шахсият, балки во-
рис ва номбардори имрӯзаву 
ояндаро мебинанд, ки обу 
гилашон бо обу гили Ватан 
рабти ногусастанӣ дорад. 
Онҳо бояд ба арзишҳо ва 
муқаддасоти миллӣ арҷ гу-
зоранд, чунки барои ба даст 
овардани ҳар яки он хуни ҳа-
зорон бегуноҳон рехтаву но-
муси ҳазорон боиффатон 
поймол шудааст. Ба қадри 

неъматҳои гаронмоя ба мо-
нанди Истиқлол, Ваҳдат, 
Парчам, Нишон ва давлатдо-
рии миллӣ бояд расид, ки 
ҳифзи онҳо ҳам қарз, ҳам ма-
съулият ва шарафу номуси 
ватандорӣ мебошад.

Дар ин ҷода тарбияи ва-
тандӯстӣ ва худшиносии 
миллии муҳофизони ояндаи 
Ватан, фарзандони шуҷою 
далер, зираку ҳушёр ва ша-
рафманди миллат басо за-
рур аст. Зеро ҳадафи тарби-
яи ватандӯстӣ арҷ гузоштан 
ба арзишҳои миллию маъ-
навӣ, фарҳангӣ, таърихӣ, 
анъанаҳо ва урфу одатҳои 
ниёкон, корнамоиву қаҳра-
мониҳои фарзандони фарзо-
наи миллат, бузургони илму 
адаб мебошад. 

Аз ин рӯ, ҳар фард сарфи 
назар аз синну сол бояд 
баҳри мудофиаи Модар-Ва-
тан ҳамеша омода бошад ва 
дар роҳи ҳифзи он ҷони ху-
дро дареғ надорад.

 Саодат САТТОРӢ

  Ҷавонон – неруи амнияту осоиштагӣ Дарси зиндагї
То ном физої, нафси худро кам кун,
Одамгарї кун, валек бо одам кун.
Мегуфт даравгаре ба ман ваќти дарав:
Чун хўшаи гандум ба замин сар хам кун.          

--------------
Машъал бишавед дар шаби зулмонї,
Сўзед, ки олам бишавад нуронї.
Бар як худи хуршед гарон аст охир
Бар олами беканор нурафшонї…

--------------
Бар пирии нављавон бибояд гирист,
Бар кўрии ошиќон бибояд гирист.
Бар мотами мурдагон чї суд аз гиря?
Бар ѓуссаи зиндагон бибояд гирист!

--------------
Эй он, ки маро ба кўю барзан бинї,
Айбу гунањам њазор хирман бинї,
Бо дидаи тањќиќ ба худ њам бинигар,
Дар худ бинї њар он чї дар ман бинї.

--------------
Њар кас паи нафси хештан кор кунад,
Боз ор басе гўяду бозор кунад.
Дар дањр касе наёфтам, к-аз рањи аќл
Аз бењунарии хеш иќрор кунад.

Лоиќ ШЕРАЛЇ

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми солонаи худ 26 январи соли 
2021 таъкид намуда, иброз дошт, 
ки «пайравони созмонҳои терро-
ристиву экстремистӣ барои ноо-
ром сохтани вазъият дар ҷомеа ва 
тафриқаандозиву барангехтани 
низоъҳои диниву мазҳабӣ кӯшиш 

Комилзо-
да са-
наҳои 21-
2 2 - ю м и 
и ю л и 
соли ҷорӣ 
бо ҳайати 
ш а х с и и 
қ и с м и 
ҳ а р б и и 
0 5 1 0 5 6 
дар мав-
зӯи «Таҳ-
диду ха-
т а р ҳ о и 
муосир ба 
амнияти 
иттилоот-

ии кишвар» машғулият ташкил ва 
гузаронида шуд. Дар рафти 
машғулият доир ба истифодаи 
оқилона ва эҳтиёткорона аз интер-
нет ва шабакаҳои иҷтимоӣ таъкид 
гардид. Чунончи, роҳбари машғу-
лият лейтенанти калони гвардия 
Саидшо Амирзода иброз намуд: 



Оѓози нашр: 
25 январи соли 2006

Њайати тањрир:
Сардори шуъбаи итти-

лоот ва робита бо љомеа 
полковники гвардия 

Хайринисо Комилзода,
Неъматуллои  Холиќ, 

Илоњиљон Насриддинзода,
Саодат Сатторова -  

хабарнигорон.

Мушовирон:
Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии 

Тољикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобољон 
Љамолзода, раиси Кумитаи  кор бо љавонон ва 
варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
раиси Иттифоќи љавонони Тољикистон Рањмон-
зода Абдулло Ќурбоналї, муовини раиси Њара-
кати љамъиятии вањдати миллї ва эњёи Тољикис- 
тон  Рудобаи Мукаррам.

Идораи моњнома 
ба андешањои му-
аллифони маводњо 
на њама ваќт љониб-
дор аст. Масъулия-
ти сањењии санаду 
иќтибосњо ба зим-
маи муаллифон аст. 
Маводњо аз АМИТ 
«Ховар» истифода 
шуданд.

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

Дизайн: А. Насриддинов

Суратгир:  М. Шоев
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Муассис:
Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон

Паланг ҳайвони дарран-
да буда, ба оилаи гурбаша-
клҳо дохил мешавад.   Ин 
ҷонвар 10 ҳазор сол қабл аз 
ҷангалзори Сибир ба шимо-
ли Чин ва Корея кӯчиши 
биологӣ намуда, тавассути 
қаторкӯҳҳои Ҳимолой ба 
Ҳиндустон, ҷазираҳои Ма-
лайзия, Суматра, Ява, Балӣ 
ва дигар давлатҳои ҳаммарз 
бо ин кишварҳо муҳоҷират 
намудааст.

Солҳои 30-40-уми асри 
гузашта ҳудуди паҳншавии 
паланги тӯронӣ туғайзорҳои  
водиҳои дарёҳои  Панҷ, 
Вахш, Кофарниҳон, Қизилсу 
ва Ёхсуро дар бар мегирифт. 
Ин навъ паланг  дар  асри гу-
зашта тавассути  поёноби 
Амударё  ба ҳавзаи дарёи 
Панҷ ворид гардида, дар 
инҷо сукунат мекунад. Зеро 
дар ин ҷо экосистемаи 
туғайзор ва нимбиёбон  ба-
рои ғизогирии паланги 
тӯронӣ ҷой дошт. Он  давра 
масоҳати ғизогирии палан-
ги тӯронӣ қариб аз 90 ҳазор 
гектар замин зиёд буд. Аз ин 
хотир  паланги тӯронӣ  таво-
нист, ки дар ин минтақа то 
солҳои 1954 насли худро ба 
11 сар расонад.  Сол  то сол 
масоҳати заминҳои кишо-
варзӣ зиёд гардида, ҳудуди 
ғизогирӣ барои паланги 
тӯронӣ тангӣ намуд. Дар на-
тиҷа муҳоҷирати биологии 
паланги тӯронӣ аз экосисте-
маи Тоҷикистон тавассути 
қисмати поёноби дарёи 
Панҷ ва Вахш амалӣ гардид.  
Ҳамин тавр,  аз соли 1954 сар 
карда, паланги тӯронӣ эко-
системаи табиии худро, ки 
дар қисмати Тоҷикистон 
буд, тарк намудааст.

Тавре дар ин бора дар 
«Китоби сурхи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» омадааст: 
«Саршумори паланг дар 
солҳои 50-уми асри гузашта 

тамоман маҳдуд ва ба нестӣ 
расид. Ҷасади охирини аз 
тарафи шикорчиён паррон-
дашудаи паланг  дар мам-
нуъгоҳи «Бешаи палангон»  
тобистони соли 1953  ба қайд 
гирифта шудааст. Дар Тоҷи-
кистон паланги тӯронӣ ба 
рӯйхати ҳайвоноти  маҳвгар-
дида дохил шудааст. Ҳоло 
ин навъ паланг дар ягон боғи 
ҳайвоноти дунё боқӣ намон-
дааст».

Мувофики маълумоти 
мутахассисони соха ҳоло дар 
қисмати баландкӯҳҳои 
Тоҷикистон паланги барфӣ, 
ки ба паланги туронӣ ягон 
наздикӣ надорад,  паҳн шу-
дааст. Ин аз намуди ҳай-
вонҳои даррандае мебошад, 
ки дар минтақаҳои бар-
фпӯш ва сард ҳаёт мегузаро-
над.  Ин навъ палангро ба-
бри барфӣ низ меноманд.

«Вақте ки инсоният ба-
бри барфиро мавриди омӯ-
зиш қарор дод, дар аввал  
саршумори онҳо зиёд ба на-
зар мерасид. Имрӯз бабри 
барфӣ дар  қисмати  ҳуду-
дҳои табиии махсус муҳофи-
затшавандаи Тоҷикистон 
дар экосистемаи табиии ре-
зервати биосферии Ромит 
ва экосистемаи табиии Мам-
нуъгоҳи Дашти ҷум, Зоркӯл, 
қисмати  Паркҳои  табиии 
миллии Тоҷикистон  дар ви-
лояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон, ноҳияи Лахш ва 
Сангвор сукунат дорад.  
Ҳоло дар қисмати экосисте-
маи табиии ҳудудҳои махсус 
муҳофизатшаванда  беш аз 
152 сар бабри барфӣ  ҳифз 
карда мешаванд.  Бабри бар-
фие, ки дар Тоҷикистон 
ҳифз мешавад,  нисбат ба ба-
бри барфие, ки дар 
қисматҳои  Ҷумҳурии Поки-
стон, Бангладеш, Ҳиндустон 
ва Россия сукунат дорад, аз 
рӯи мавҷудияти доғҳои гирд 

ва паҳмии  панҷаи пойи худ 
фарқ мекунад.   Зеро мин-
тақаи Тоҷикистон кӯҳсор 
аст. Аз ин рӯ барои дар ин 
минтақа ҳаракати озод  кар-
дан инкишофёбии панҷаҳои 
пой ба онҳо имконият ме-
диҳад, ки озодона дар қисма-
ти харсангзор ва ноҳамво-
риҳо ҳаракат намоянд»,- гуфт 
Убайдулло Акрамов.

Ба зикри номбурда,  ба-
бри барфие, ки дар ҷумҳу-
рии мо сукунат дорад, дар 
худ доғҳои нисбатан калон 
дорад, ки он  то 5-7 сантиме-
трро ташкил медиҳад. Ҳола-
ти мӯйина ва  маҳину ҷило-
диҳандаи ин навъ паланги 
Тоҷикистон  нисбат  ба ба-
бри барфие, ки дар 
қисматҳои Покистон, Афғо-
нистон ва дигар минтақаҳо 
сукунат мекунад, фарқ меку-
над. Ҳамаи ин ба ҷиҳати ғи-
зоӣ вобастагӣ дорад, зеро 
ҳолати ғизоӣ дар Тоҷики-
стон баланд мебошад. 
Имрӯз бабри барфӣ дар 
Тоҷикистон ба шикори бузи 
кӯҳии сибирӣ, бузи парма-
шох, гӯсфанди  помирии 
«Архар» ва дигар ҳайвоноте, 
ки аз олами набототи серғи-
зо истифода мебаранд, 
машғул мебошад. Косахо-
наи  сари бабри барфии 
Тоҷикистон хуб инкишоф 
ёфта, дарозии он аз 15,5  то   
17,3 см ва паҳнойиаш  12 то 
13,5 сантиметр мебошад.

Бабри барфие, ки дар 
Тоҷикистон сукунат дорад, 
барои беҳтар намудани ҳо-
лати экологӣ, таъмини со-
лимии муҳити зисти Тоҷи-
кистон ва рушди соҳаи 
шикор  аҳамияти иқтисодӣ 
ва экологӣ дорад. Зеро ба-
бри  барфӣ ҳамеша гӯсфан-
ди архареро, ки бемор аст ва 
вазифаи биологии худро 
иҷро карда наметавонад, 
шикор намуда, барои тоза 

нигоҳ доштани муҳити зист, 
намуд ва зернамудҳо дар 
байни популятсияҳо нақши 
асосӣ иҷро мекунад. Аз ин 
рӯ ин навъ ҳайвон барои со-
лим нигоҳ доштани намудҳо 
нақши муҳим мебозад. Аз 
ин рӯ дар ҳолати набудани 
бабри барфӣ   аз байн раф-
тани бузи пармашох, бузи 
кӯҳии сибирӣ, гӯсфанди по-
мирии Архар ва гӯсфанди 
бухороии Уриял аз эҳтимол 
дур набуд.

Муовини  директори  Му-
ассисаи  давлатии ҳудудҳои 
табиии махсус муҳофизат-
шаванда аз он изҳори нига-
ронӣ намуд, ки ҳоло аз тара-
фи  мақомоти ҳокимияти 
маҳаллии ноҳияҳои 
Сангвор, Лахш, Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони  Бадах-
шон барои дар ҳамсарҳадии 
экосистемаҳои бабри барфӣ 
ҷойгир намудани чорворо  
дастгирӣ мекунанд. Ҳоло 
дар  Мамнуъгоҳи «Зоркӯл» 
дидаву дониста, мақомоти   
шаҳру ноҳияҳо  ба хоҷа-
гиҳои чорводор  иҷозат ме-
диҳанд, ки  чорвои худро  
дар экосистемаи гӯсфанди 
помирии Архар ва экосисте-
маи бабри барфӣ  чаронанд.

«Дар ин ҳолат  аз тарафи 
чорводорон  ба амал  омада-
ни шикор  низ аз эҳтимол 
дур нест. Вақте  чорводорон 
чорвои худро дар ин мин-
тақаҳои  ҳамсарҳад ҷой ме-
кунанд, касалиҳои зам-
бурӯғӣ метавонанд, ки ба 
ҳайвоноти нодир таъсир 
расонанд ва ё ҳолати  ғизоги-
рии онҳо  кам шавад. Дар 
натиҷаи кам шудани ғизо 

шумораи  ҳайвоноти нодир 
низ коҳиш ёфта, ғизо ба ба-
бри барфӣ низ намерасад. 
Аз ин рӯ хуб мешуд, ки роҳ-
барияти мақомоти ҳокими-
яти маҳаллӣ инро хуб дарк 
намоянд ва ҳарчи зудтар  ҳо-
лати хоҷагидорӣ ва фаъоли-
яти чорводориро аз ҳам-
сарҳадии экосистемаҳои 
бабри барфӣ дур намоянд», 
— мегӯяд номбурда.

Тоҷикистон кишваре ме-
бошад, ки  бабри барфӣ ин 
минтақаро ҳамчун ҷойи су-
кунати табиии худ интихоб 
намудааст.  Имрӯз  аз тара-
фи Сарвари давлат ва Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон  
низ супориши қатъӣ дода 
шудааст, ки ҷойҳои сукуна-
ти бабри барфӣ ва  ҳаётгуза-
ронии он  ба таври васеъ му-
аррифӣ карда шавад. Зеро  
ҳоло таваҷҷуҳи сайёҳон ба 
он зиёд равона шудааст.

Тибқи маълумоти илмӣ, 
дар ҷумҳуриҳои Афғони-
стон ва Покистон ин навъи 
ҳайвон аз байн рафта исто-
дааст. Хушбахтона, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон по-
пулятсияи ин навъи ҳайвон 
вуҷуд  дошта, он  метавонад  
ба ҷалби сайёҳон дар мамла-
кат мусоидат намояд.

Ёдовар мешавем, ки сар-
шумори  бабри барфӣ дар 
мамлакати мо ҳудуди 250 
сарро ташкил медиҳад. Он  
ба Китоби Сурхи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дохил карда 
шуда, шикораш қатъиян 
манъ карда шудааст.

Холисаи АСОМИДДИН

Ба Рӯзи байналмилалии паланг бахшида мешавад
Шурӯъ аз моҳи ноябри соли 2010 ҳамасола 29 июл Рӯзи байналмилалии паланг ҷашн 

гирифта мешавад. Мақсади асосӣ  аз таҷлили ин рӯз  аз нестшавӣ ҳифзу нигоҳ дошта-
ни ин навъи ҳайвон мебошад.

   Моњи июл яке аз гармтарин моњи 
фаслњои сол буда, гармї берун аз эъ-
тидол  бедодї мекунад ва роњати 
мардумро аз байн мебарад. Одамон  
майл ба салќинљойњо карда, бештар 
ба нўшокї ва меваю сабзавот ниёз 
доранд ва маъмулан аз хўрокњои са-
бук  истифода мекунанд. Ин моњро 
чиллаи тобистон ( чил рўзи гармии 
бештар) низ мегўянд. Дар чунин гар-
мои шадид мевањо гуна-гуна мепа-
занду марњами љони одамон меша-
ванд. Палакњои пур аз харбузаву 
тарбуз, боѓњои  пур аз мевањои шањд-
бор, полезњои пур аз сабзавот ман-
баи асосии витаминњои лозимии ор-
ганизми инсон буда, масъунияти 
бадани инсонро таќвият медињанд.  
Ба ќавли дигар дар ин моњ табиат 
тўй дорад. Њама љо сабзу хуррам, фа-
ровонию арзонї, шилдир-шилдири 
оби љўйборон ва сардии чашмањои 

кўњсорон зиндагиро боз њам љаззобу 
рангин мегардонад. Мањз одамон 
дар ин моњ бештар ба сайёњат баро-
мада, аз манзарањои дилрабои 
кишвар бањравар мешаванд ва дар 
фазои кушод ба сар мебаранд. Дар 
баробари ин аз меваю сабзавот ба-
рои зимистон захира мекунанд. 
Яъне, ѓами сардиро дар гармї хўрда, 
намудњои гуногуни  шарбат, нўшо-
ба, мураббо ва консервањо тайёр 
карда, дилпурона ба сардињои дай-
моњ омода мешаванд. Дар ин бобат 
хонадоне нест, ки ташвиш надошта 
бошад. Кадбонуњо яке аз дигаре 
бештар ва хушмазаву лазизтар ан-
вои хўрдани тайёр карда, дар зарфњо 
мањкам мекунанд. Онњо ќариб аз 
њама намуди мевањо хушкмева низ 

омода мекунад, ки дар њар шароит 
ва дар њама фасли сол истифода бур-
да мешавад. Ана њамин фаровонию 
арзониро, ки чиллаи тобистон эњдо 
намудааст, Тиргон меноманд. Тир-
гонро мардуми эронинажод бо маќ-
сади талаби борон аз Худо, шодоб 
шудани киштзорњо ва ба њамин васи-
ла серњосил омадани сол ќабл аз 
зуњури Ислом љашн мегирифтанд.  
   Тадќиќитњои олими тољик Дилшод 
Рањимї нишон медињад, ки дар 
њаќиќат «… Тиргон дар ќатори Нав-
рўзу Мењргон ва Сада аз куњантарин  
љашнњои мардуми эронитабор ба 
шумор меравад. Ин љашн дар рўзи 
13-уми моњи тир, ки он рўзро низ тир 
меномиданд, баргузор мегашт». Ба 
андешаи ў Тиргон љашни тобисто-

наи мардумони эронитабор буда, ки 
мутобиќ ба 1-уми июли таќвими гри-
горианї таљлил мешуд. Ба монанди 
Наврўз, Мењргон ва Сада, доир ба 
пайдоиши Тиргон далелу ривоятњои 
зиёде мављуд аст, ки аз атиќї будани 
ин љашн гувоњї медињад. Аз њамаи 
ин ривоятњо бармеояд, ки рамзи асо-
сии љашни Тиргон об пошидан ба 
хонаву дар, полезу боѓњо ва сарсабз 
нигоњ доштани наботот дар фасли 
гармо мебошад. Маросими махсусе 
низ бо номи « Обрезгон» дар байни 
аќвоми эронї дар рўзи љашни Тир-
гон баргузор мешудааст. Дар 
њаќиќат об рўшної, сарсабзї, фаро-
вонию ободист. Бигзор њамеша зин-
дагї ободу зебо ва пуршукўњ бошад 
ва љашнњои миллии ниёгони мо умри 
абадї ёбад.
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