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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем!

Ҳисси баланди 
миллӣ, худшиносиву 
худогоҳӣ, ватандӯстиву 
ватанпарастӣ ва са-
доқати ҷавонони мо ба 
Ватан, миллат ва обу 
хоки сарзамини аҷ-
додӣ гарави амнияту 
осоиши ҷомеа, 
пешрафти давлат ва 
ободии имрӯзу фар-
дои Тоҷикистони 
соҳибистиқлол 

мебошад
Эмомалӣ Раҳмон

14 октябр Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Осто-
наи Ҷумҳурии Қазоқистон 
дар Ҷаласаи Шӯрои саро-
ни давлатҳои аъзои Ит-
тиҳоди Давлатҳои Му-
стақил иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Ҷаласаи навбатии 
Шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил таҳти раёсати 
Президенти Ҷумҳурии Қа-
зоқистон Қосим-Жомарт 
Токаев баргузор гардид.

Дар кори ҷаласа Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
Президенти Ҷумҳурии Озарбой-
ҷон Илҳом Алиев, Сарвазири 
Ҷумҳурии Арманистон Никол-
Пашинян, Президенти Ҷумҳу-
рии Беларус Александр Лука-
шенко, Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Қосим-Жомарт То-
каев, Президенти Федератсияи 
Русия Владимир Путин, Прези-
денти Туркманистон Сердар Бер-
димуҳаммедов, Президенти 
Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат 
Мирзиёев ва Президенти Ҷумҳу-
рии Қирғизистон Садир Жапа-
ров иштирок карданд.

Дар ҷараёни мулоқот дар ҳай-
ати маҳдуд сарони давлатҳо оид 
ба масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ 
дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил ва мавзуъҳои мубрами 
рӯзномаи байналмилалӣ ва мин-
тақавӣ суханронӣ намуданд.

Зимни суханронии худ Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пеш 
аз ҳама, татбиқи бомуваффақия-
ти ҳадафҳои раёсатро дар Ит-
тиҳод аз ҷониби Ҷумҳурии Қа-
зоқистон, таъкид намуда, дар 
бораи вазъи кунунии ҷаҳон ва 
алахусус дар минтақаи Иттиҳод, 
андешаронӣ карданд.

Президенти мамлакат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ав-
зои сиёсии ҷаҳон, таъсири 
омилҳои беруна ба иқтисоду ам-
нияти кишварҳо, буҳрони озуқа-
ворию энергетикӣ, тағйирёбии 
иқлим ва таъсири пандемияи 
Ковид, оқибатҳои низоъҳо дар 
кишварҳои гуногуни олам, ки ба 
амнияти минтақа ва ҷаҳон мета-
вонанд таъсиргузор бошанд, ан-
дешаҳои ҷолиб ва таҳлилҳои 
амиқ баён карданд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба 
пайомадҳои манфии ин хавфҳо 
пешниҳод карданд, ки дар баро-
бари корҳое, ки дар   доираи Ит-

тиҳод анҷомдодашуда, барои во-
куниши муштарак ба чолишҳои 
рӯзафзун ва таҳдидҳо чораҳои 
муассиртар андешида шаванд. 

Ҳамкории бисёрҷонибаи 
иқтисодӣ самти афзалиятдору 
аввалиндараҷаи робитаҳои 
кишварҳои аъзо номида шуд, 
зеро давлатҳои иттиҳод барои 
рушди он захираҳои калон до-
ранд.

Таъкид гардид, ки то ҳол дар 
соҳаҳои иқтисодиёт, саноат, 
илму техника, нақлиёту транзит 
ва бахши энергетика иқтидорҳои 
бузурги истифоданашуда ҳанӯз 
зиёданд.

Дар баромади худ Сарвари 
давлат инчунин оид ба пайо-
мадҳои офатҳои бузурги табиии 
вобаста ба об, хисороти моддию 
талафоти ҷонӣ, ташаббусҳои 
ҷаҳонии Тоҷикистон дар бораи 
ҳалли мушкилоти норасоии об, 
таъсири тағйрёбии иқлим ба за-
хираҳои обӣ, обшавии пиряхҳо, 
болоравии талабот ба оби ошо-
миданӣ бинобар афзоиши аҳо-
лии кураи замин ва рушди иқти-
соди кишварҳо, суханронӣ 
карданд.

Терроризм, ифротгароӣ, қо-
чоқи маводи мухаддир, киберҷи-
нояткорӣ ва дигар зуҳуроти ҷи-
ноятҳои муташаккили 
фаромарзӣ ҳамчун таҳдидҳои 
асосӣ ба амнияти кишварҳо но-
мида шуд.

Таъкид шуд, ки Тоҷикистон аз 
тасдиқи Барномаи ҳамкории 
кишварҳои аъзои Иттиҳоди Дав-
латҳои Мустақил дар мубориза 
бо терроризм ва ифротгароӣ ба-
рои давраи солҳои 2023 - 2025 ҷо-
нибдор аст.

Дар ҷаласаи Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои ИДМ бо ишти-
роки ҳайатҳои васеъ оид ба на-
тиҷаи масъалаҳои баррасишу-
даи рӯзномаи ҷаласа раиси 
Кумитаи иҷроия, котиби иҷрои-

яи Иттиҳоди Давлатҳои Му-
стақил Сергей Лебедев ва дар бо-
раи рушди ҳамкориҳои 
байнипарлумонии кишварҳои 
аъзо Раиси Шӯрои Ассамблеяи 
байнипарлумонии давлатҳои аъ-
зои ИДМ, Раиси Шӯрои Федерат-
сияи Маҷлиси Федеролии Феде-
ратсияи Русия Валентина 
Матвиенко суханронӣ намуданд.  

Дар фарҷоми кори ҷаласа са-
рони давлатҳо ва ҳукуматҳои 
иштирокчии Иттиҳоди Дав-
латҳои Мустақил як қатор қа-
рорҳову санадҳои вобаста ба 
фаъолияти минбаъдаи Созмон-
ро ба тасвиб расониданд.

Ҳамчунин 14 октябр Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Остонаи 
Ҷумҳурии Қазоқистон дар Ҳамо-
иши нахустини “Осиёи Марказӣ 
+ Русия” иштирок ва суханронӣ 
карданд.

Дар кори ҳамоиш Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам                
Эмомалӣ Раҳмон, Президенти 
Федератсияи Русия Владимир 
Путин, Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Қосим-Жомарт        
Токаев, Президенти Ҷумҳурии 
Узбекистон Шавкат Мирзиёев, 
Президенти Туркманистон    Сер-
дар Бердимуҳаммадов ва Прези-
денти Ҷумҳурии Қирғизистон 
Садир Жапаров иштирок кар-
данд.

Президенти мамлакат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар кори 
Ҳамоиши нахустини “Осиёи 
Марказӣ + Русия” суханронӣ кар-
да, ба Президенти Федератсияи 
Русия барои иқдомашон ҷиҳати 
баргузории ин нишаст ва ба роҳ-
бари кишвари мизбони Қазоқи-
стон ҷиҳати дар сатҳи баланди 
тадорукотӣ ташкил кардани чо-
рабинӣ изҳори сипос намуданд.

Таъкид гардид, ки дар 
давоми 30 соли барқарор-
шавии муносибатҳои ди-
пломатии кишварҳои Оси-
ёи Марказӣ бо Русия мо 
тавонистем ба сатҳи балан-
ди ҳамкориҳои дуҷониба 
дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷо-
ратию иқтисодӣ, фарҳан-
гӣ, гуманитарӣ ва ғайра 
ноил шавем.

Аз сатҳи зарурии ҳамко-
рии кишварҳо дар чаҳор-
чубаи Созмони Милали 
Муттаҳид ва дигар ташки-
лоту созмонҳои байналми-
лалию минтақавӣ изҳори 
қаноатмандӣ карда шуд.

Сарвари давлат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар 
доираи муколамаи 

шашҷониба роҳандозӣ кардани 
ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорат, 
нақлиёт ва иртиботот, дар 
бахшҳои маориф, робитаҳои ба-
шардӯстона ва муқовимат ба ха-
тарҳо ва таҳдидҳои навро зарур 
шумурданд.

Зимни суханронӣ дар ҳамоиш 
Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид 
ба масъалаҳои ҳамкории 
кишварҳо дар масъалаи таъмини 
амният дар минтақа, пешгирии 
хавфи паҳншавии идеологияи 
тундгароӣ, мубориза бо афзои-
ши фаъолияти гурӯҳҳои терро-
ристию экстремистӣ, гардиши 
ғайриқонунии маводи нашъао-
вар ва ҷинояткории муташакки-
ли фаромиллӣ андешаронӣ кар-
данд. Сарвари давлат пешниҳод 
намуданд, ки бо мақсади таҳия ва 
эҷоди механизмҳои нави мубо-
ризаи муштарак бо ин хатарҳо 
ҳамоҳангсозии фаъолияти хада-
моти махсус ва мақомоти салоҳи-
ятдор дар минтақа таҳким дода 
шавад.

Вобаста ба вазъи сиёсию гума-
нитарӣ дар кишвари ҳамсояи 
Афғонистон омодагии Тоҷики-
стон ҷиҳати расондани кумакҳои 
башардӯстӣ ба мардуми азиятка-
шидаи афғон, тавассути мар-
казҳои логистикии кишвари мо 
таъкид гардид.

Зимни суханронӣ дар ҳамоиш 
Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид 
ба зарурати таҳкими ҳамкории 
кишварҳо дар соҳаҳои тиҷора-
тию иқтисодӣ, таҳияи лоиҳаҳои 
муштарак дар соҳаҳои афзалият-
нок ва афзоиши гардиши мол 
таклифҳои созанда пешниҳод 
карданд.

Аз рӯйи натиҷаҳои мулоқот 
сарони давлатҳо Изҳороти 
муштаракро қабул карданд.

Ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
ва ҳамоиши нахустини “Осиёи Марказӣ + Русия”
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Мавсими даъвати на-
вбатии љавонон ба сафи 
Ќуввањои мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон аз 
аввали моњи октябр оѓоз 
гардид. Љавонони ватан-
дўсту ќавииродаи тољик бо 
руњияи баланди мењанпа-
растї ба сафи хизматчиёни 
њарбї пайвастанд. Ќабл аз 
оѓози даъват Маркази тай-
ёрии кадрњои Гвардияи 
миллии ЉТ барои ќабул ва 
ба хизмати њарбї тайёр на-
мудани наваскарон омода 

ОМОДАГИИ НАВАСКАРОН БА ХИЗМАТ
гардид. Алакай зиёда аз 
400 нафар љавонони худ-
шиносу ватандўсти кишвар 
бо азму иродаи ќавї вори-
ди марказ шуданд. Ќобили 
зикр аст, ки дар навбати 
аввал онњоро шахсони ма-
съул ќабул намуда, бо наќ-
ша ва тартиби љорї ошно 
месозанд. Њайати роњба-
рикунандаи Маркази таъ-
лимї бо наваскарон суњбат 
карда, онњоро ба омўзиши 
мањорату малакаи њарбї 
дар ин мактаби љавон-

мардї, дўстиву рафоќат ба 
њамдигар ва садоќату са-
мимият ба Модар-Ватан 
даъват намуданд. 

Бо маќсади пурсамар 
гузаронидани машѓули-
ятњои назариявї ва амалї 
дар Маркази тайёрии ка-
дрњо масъулини таълим 
баъд аз љобаљогузории па-
гоњирўзї фаъолиятро аз 
санљиши наќшањои таъли-
мии афсарону сержантон 
оѓоз мекунанд. Њангоми 
суњбат сардори Маркази 
тайёрии кадрњо подпол-
ковники гвардия Рањимзо-
да Олим ќайд кард, ки ра-
ванди таълими наваскарон 
тањти назорат ќарор до-
рад, дарсу машѓулиятњои 
таълимї тибќи љадвалњои 
дарсї пурра гузаронида 
мешаванд. Зеро њар як дав-
раи тањсил хеле муњим 
буда, он аз сатњи тайёрї ва 
тарзу усули таълими мура-
ббиён вобастагї дорад. 

Яъне, дониш ва мањорати 
њарбие, ки мутахассисони 
ин ё он самти хизмати њар-
бї дар Маркази тайёрии 
кадрњо ба даст меоранд, 
барои фаъолияти минбаъ-
даи онњо дар ќисмњои њар-
бї заминаи асосї мегар-
дад-таъкид кард, сардори 
марказ.  

Ќабулу раванди таълим 
дар њар баст муташаккило-
наву пурсамар анљом меё-
бад. Айни замон њайати 
роњбарї ва афсарону сер-
жантони марказ ќабули 
наваскаронро дар сатњи за-
рурї ташкилу ба роњ мон-
даанд. 

Раванди ќабулу љобаљо-

гузории наваскарон дар 
ротаи таълимии ќисми 
њарбии 051056 низ муташа-
килона ба роњ монда шуда-
аст.

Тибќи маълумоти сар-
дори шуъбаи ташкилї ва 
сафарбарии Сарситоди 
Гвардияи миллї полков-
ники гвардия Исоев Ќур-
боналї наќшаи даъвати 
навбатии љавонон ба сафи 
Гвардияи миллии Љумњу-
рии Тољикистон то санаи 
18-уми октябр 48 фоиз 
иљро гардидааст.  

Полковники гвардия
Хайринисо 

КОМИЛЗОДА 

Меҳргон дар таърихи 
тамаддуни мардумони 
ориёитабор пас аз Наврӯз 
дуюмин ҷашни бузург аст, 
ки бо табиат ва кишоварзи-
ву боғдорӣ иртиботи му-
стақим дорад ва инъико-
скунандаи решаҳои амиқи 
иҷтимоиву иқтисодӣ ва 
маънавию фарҳангӣ мебо-
шад. Яъне, Меҳргон ҷаш-
нест, ки бар асоси қонунҳои 
табиат, баробаршавии 
шабу рӯз дар фасли тира-
моҳ ва ҷамъоварии ҳосили 
кишоварзиву боғдорӣ та-
шаккул ёфтааст. Дар ин 
рӯз ниёгони мо бо шукргу-
зорӣ аз ҳосили бадастома-
да орзуи фаровониву пур-
борӣ ва ваҳдату ягонагӣ 
мекарданд. Ба ибораи ди-
гар, Меҳргон таҷассумгари 
арзишҳои неки инсонӣ, 
файзу баракати рӯзгор ва 
ҳаёти орому осудаи мар-
дум мебошад. Чунин зикр 
намуданд Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ — 
Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 15 октябр зимни 
Паёми шодбошиашон ба 
муносибати ҷашни Меҳр-
гон.

Сарвари давлат иброз 
доштанд, ки «ҷашну ой-
инҳои миллии аз ниёгони 
некноми тоҷик бамеросмон-
да оммаҳои мардумро ба 
сулҳу субот ва оромиву осо-
иш даъват мекунанд, ҳама-
ро, сарфи назар аз тафо-
вутҳои миллӣ, диниву 
мазҳабӣ ва мақому марта-
баи иҷтимоӣ гирди дастар-

хони пурнозу неъмати идона 
ҷамъ оварда, ба ин васила дӯ-
стиву рафоқати байни ин-
сонҳоро таҳким мебахшанд. 
Танҳо ба шарофати истиқло-
ли давлатӣ мо имкон пайдо 
намудем, ки Меҳргонро бо 
тамоми расму одатҳои неки 
он аз нав зинда гардонем».

Чунонки зикр гардид, 
Меҳргон чун дигар ой-
инҳои мавсимии мо – тоҷи-
кон, қабл аз ҳама, ҷашни 
кишоварзон мебошад. Дар 
робита ба ин, хотирнишон 
бояд кард, ки бо сабаби 
вазъи ноороми сайёра, 
тағйирёбии иқлим ва оқи-
батҳои ногувори он, 
таҳримҳои иқтисодиву мо-
лиявӣ ва омилҳои дигар 
дар бисёр мамлакатҳои 
ҷаҳон болоравии босуръа-
ту бесобиқаи нархи маҳсу-
лоти кишоварзӣ ва маводи 
ғизоӣ мушоҳида мегардад. 
Аз ин рӯ ҳифзи амнияти 
озуқавории кишвар, яъне 
истифодаи самараноки 
обу замин, технологияҳои 
инноватсионӣ, баланд бар-
доштани ҳосилнокии зиро-
ат, васеъ ба роҳ мондани 
кишти такрорӣ ва бо ҳа-
мин роҳ зиёд кардани ҳаҷ-
ми истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ вазифаи 
муҳимтарину аввалинда-
раҷаи мо дар вазъияти ку-
нунӣ мебошад-тазаккур 
доданд Пешвои миллат.

Ёдовар мешавем, ки 
Меҳргон- яке аз идҳои қа-
димтарини мардумони 
тоҷик, иди меҳру муҳаб-
бат, дӯстию рафоқати ода-
мон ба якдигар, тантанаи 

ранҷи кашидаи барзгарон 
аст, ки ниёгони мо баъди 
ҷамъоварии ҳосил онро 
таҷлил мекарданд. Ин 
ҷашн рӯзи 16- и меҳр, ки 
онро рӯзи Меҳр меноманд, 
баргузор мегардад. Дар 
сарчашмаҳои таърихӣ бо 
номи Митракона ё Митра 
зикр шудааст ва таърихи 
чаҳорҳазорсола дорад.

Ин ҷашн баробари ин-
кишоф ёфтани корҳои 
деҳқонӣ ва ҷорӣ шудани 
тақвими деҳқонӣ пайдо 
шудааст. Меҳргон асосан 
иди ҳосилот аст ва дар сар-
шавии фасли тирамоҳ 
ҷашн гирифта мешавад, ки 
он бо ҳисоби милодӣ аз 23 
сентябр то 22 октябр давом 
меёбад. Деҳқонон дар ҳа-
мин рӯзҳо ба ҷамъоварии 
ғалла сар мекарданд.

Мувофиқи ривоятҳо, 
гӯё Фаридун дар ин рӯз ба 
Заҳҳок ғолиб меояд ва ӯро 
дар кӯҳи Дамованд ҳабс 
мекунад. Дар ин рӯз мар-
дум ба якдигар номаҳо ме-
навиштанд, табрик мекар-
данд, туҳфаҳо тақдим 
менамуданд. Панҷ рӯзи ав-
вал ҷашни ҳамагон буда, 
онро Меҳргони омма ё кӯ-
чак меномиданд, рӯзи ша-
шум ҷашни расмӣ буда, 
онро шоҳ бо аҳли дарбор 
ҷашн мекарданд, ки Меҳр-
гони бузург номида мешуд.

Тибқи қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 
августи соли 2009, якшан-
беи сеюми моҳи октябр 
дар тамоми гӯшаю канори 
мамлакат Иди Меҳргон 
ҷашн гирифта мешавад. Ба 
истиқболи ин рӯзи мубо-
рак пахтакорон, ғаллако-
рон, боғу токпарварон, 
чорводорон ва механизато-
рони меҳнатқарин бо ғай-
рати дучанд заҳмат каши-
да, дар пешрафти 
иқтисодиёти мамлакат саҳ-
ми арзанда мегузоранд.

АМИТ «Ховар

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: Меҳргон 
пас аз Наврӯз дуюмин ҷашни бузург аст Санаи 21 сентябри соли 

љорї наздики 200 нафар 
хизматчиёни њарбии тибќи 
даъват курсњои тайёрии 
командирони отделенияњо 
ва мутахассисони хурдро 
дар Маркази тайёрии ка-
дрњои Гвардияи миллї 
хатм намуданд. Дар роби-
та ба ин дар майдони сафо-
роии ќисми њарбии 051055 
љамъомади тантанавї бар-
гузор гардид, ки дар он му-
овини фармондењи Гвар-
дияи миллии Љумњурии 
Тољикистон оид ба корњои 
сиёсї-тарбиявї полковни-
ки гвардия Собириён 
Муњаммаднаим иштирок 
намуд. Мавсуф дар аввал  
сарбозонро барои бо му-
ваффаќият хатм намудану 
аз худ намудани барномаи 
таълимї табрик гуфта, дар 
идомаи фаъолият барои ба 
Президент ва халќу Ватан 
содиќонаву софдилона 
хизмат намуданашон ко-
мёбї таманно кард. Њам-
чунин аскаронро мушови-
ри фармондењи Гвардияи 
миллї генерали мустаъфї 
Ќалъадор Баќоев табрик 
намуд ва иштирокчиёни 
чорабиниро барои хизма-
ти шоиста ба манфиати 
Модар-Ватан, нигоњ до-
штани шарафу номуси ља-
вонмардї, аз худ кардани 
илми њарбї, риояи ќатъии 
талаботи Оинномањои 
њарбї њидоят намуд. 

Сипас, бо фармони сар-
дори Маркази тайёрии           
кадрњо дар вазъияти тан-
танавї ба сарбозон рут-

САФИ МУТАХАССИСОН
 ПУРРА МЕГАРДАД

бањои навбатии њарбї, аз 
љумла сержанти гвардия, 
сержанти хурди гвардия, 
ефрейтори гвардия ва ба 
як гурўњи хатмкардагон 
барои интизоми намунавї 
ва кўшишу ѓайрат дар ра-
ванди таълим Ифтихорно-
ма супорида шуд. Њайати 
шахсии номбурда, тибќи 
фармон ба ќисмњои њарбї 
ва дигар љузъу томи Гвар-
дияи миллї барои иљрои 
вазифањои хизматї сафар-
бар гардиданд.

Маврид ба зикр аст, ки 
њайати шахсии мазкур 
њанўз се моњ пеш бо пеш-
нињоди командирони 
ќисмњои њарбї ва бо фар-
мони фармондењи Гварди-
яи миллї барои омўзиш ва 
аз худ намудани барномаи 
таълимї ба Маркази тай-
ёрии кадрњо љалб гардида 
буданд.  Дар ин асос мура-
ббиён ва афсарони собиќа-
дори хизмати њарбї 
машѓулиятњои назариявї 
ва амалиро дар заминаи 
Маркази тайёрии кадрњо 
ва машќгоњи сањрої гуза-
ронида, ба сарбозон до-
ниш, мањорату малакаи 
касбї омўхтанд. Хатмкар-
дагони курсњои мазкур 
сафњои Гвардияи миллиро 
бо мутахассисони хурди 
техникї: командирони 
экипаж, механик-ронанда, 
нишонгир-наворбардор ва 
командирони отделения 
пурра мегардонанд.

Лейтенанти гвардия 
Илоњиљон

НАСРИДДИНЗОДА
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Воќеањои нангини моњи 
сентябри соли 2022, ањдши-
канона оташ кушодани си-
лоњбадастони ќирѓиз ба љо-
ниби сарњадбонони 
Љумњурии Тољикистон, ис-
тифодаи муњимоти љангї 
ва силоњи вазнини њарбї 
амалњои нољавонмардона 
ва ѓайриинсонї буданд. 
Баъди сар задани ин њоди-
сањо дар сарњади давлатї 
як гурўњ хизматчиёни њар-

ШАЊИДОН ЊАРГИЗ НАМИРАНД

бї барои њифзу мудофиа 
сафарбар гардиданд ва та-
вонистанд бе мушкилї 
хоки поки Ватанро аз аду 
њифз намоянд. Бо љасорату 
мардонагї ќарзи љавон-
мардии худро иљро карда, 
нишон доданд, ки њар касе 
ба хоки Тољикистон бо ни-
яти бад ќадам мегузорад, 
саркубу шармсор мешавад. 

Мутаассифона, дар ин 
њодисањои ѓаразноки пе-

шакї тарњрезишуда 
шањрвандони Тољикистон 
ва як гурўњ хизматчиёни 
њарбї љон бохтанд, ки ба-
рои давлат ва миллати 
тољик талафоти калон ме-
бошад. 

Хизмати њарбї касби 
мардон аст, зеро мушкилу 
сахтињо дорад ва натиљаи 
он шарафмандиву сарба-
ландї меоварад. Вазнинта-
рин лањза ба назди модар, 

падар, зану фарзанд бурда-
ни љисми бе љони шањидон 
аст. Дар он дам дунёи рав-
шан тираву љигарњо пора-
анд. Фиѓони љонсўзи мода-
рону хоњарон ба фалак 
мерасад. Ќомати падару 
бародарон хам гашта, аз 
дарду ѓам миёншикан ме-
гарданд. Дастони ларзону 
чашмони пурашки падар аз 
кафани пурхун канда наме-
шавад. Њамяроќон аз ѓазаб 
мушт ба зону мезананд, ки 
натавонистанд, ўро њифз 
кунанд. Танњо тифлакони 
хурди аз дунё бехабар оро-
манд. Балки њайронанд. Ба 
љисми бељони падар назар 
карда, умедворанд...

Ин абармардон ба ќима-
ти љон ќарзи фарзандии ху-
дро дар назди Ватан адо 
намуданд ва дар охират 
њамчун шањидони роњи 
озодї ба наздикон шафоат 
хоњанд кард. Онњо маќоми 
шањидиро ба даст овар-
данд, чунки бањри њифзи 
Ватан њалок гаштанд. Дар 
дили ин љавонмардон њазо-
рњо орзуву умед мечархид. 
Аммо садоќат, матонат ва 
љавонмардї боло гирифту 
бањри озодии хоки аљдодї, 
табассуми кўдакон, пойдо-
рии сулњ ва љомаи амал пў-
шидани орзуњои дигарон 
љон бохтанд. Шањидон њар-
гиз намиранд, чунки љойи 
онњо ќалби мост. Шањидон 
њаргиз намиранд, чунки 
номи онњо доимо вирди за-
бон аст. Шањидон њаргиз 

намиранд, чунки амалашон 
хотирмон аст.

Њадиси Расули акрам 
Муњаммад (с) аст, ки номаи 
аъмоли шањидоне, ки дар 
роњи њифзи Ватан њалок 
гаштанд, то рўзи охират 
кушода аст ва савоб зам ме-
гардад.

Дар ин набардњои хуни-
ну нољавонмардона њанго-
ми њифзи марзу бум дар 
хати сарњади давлатии 
Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Ќирѓизистон са-
наи 16 сентябри соли 2022 
хизматчиёни њарбии Гвар-
дияи миллї ќањрамонона 
њалокат шуданд. Аз љумла, 
лейтенанти калони гвардия 
Усмонзода Хирадманд Бе-
гимќул, лейтенанти гвардия 
Неъматзода Содирбек аз  
ќисми њарбии 051056 ва 
прапоршики гвардия Аб-
дуллоев Саидмуъмин Ша-
рипович аз ќисми њарбии  
051055. 

Ќањрамонии ин гурдони 
далер дар сањифањои таъ-
рихи навини тољикон бо 
њарфњои заррин навишта 
мешавад ва њељ гоњ аз хо-
тирњо зудуда нахоњанд 
шуд.

Полковники гвардия 
Муњаммаднаим 

СОБИРИЁН,
муовини фармондењи 

Гвардияи миллї 
оид ба корњои

 сиёсї- тарбиявї

Лейтенанти калони гвар-
дия Усмонзода Хирадманд 
њамагї 28 сол дошт. Дар 
сафњои Гвардияи миллї аз 
соли 2012 хизмат кардааст. 
Ў донишљўи курси 4-уми 
бахши ѓоибонаи Донишка-
даи тарбияи љисмонии 
Тољикистон буд. Оиладор, 
соњиби як фарзанд.

Лейтенанти гвардия 
Неъматзода Содирбек ња-
магї 29 сол дошт. Ў хатм-
кардаи Донишкадаи давла-
тии шањри Ќурѓонтеппа 
буда, хизматро дар сафњои 
Гвардияи миллї аз соли 
2018 оѓоз намудааст. Оила-
дор, соњиби як фарзанд. 

Прапоршики гвардия 
Абдуллоев Саидмуъмин 
соли 1980 таваллуд шуда-
аст. Хизматро дар сафњои 
Гвардияи миллї аз соли 
2006 оѓоз карда, дар вази-
фањои гуногун фаъолият 
кардааст.Оиладор. Соњиби 
3 фарзанд.

Дар Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон ма-
водњои таълимї ва тарбияи 
сиёсї барои бозомузии аф-
сарони љавон пешбинї кар-
да шудаанд. Дар ин маводњо 
њаљми пурраи барномањои 
таълимї наќш ва вазифањои 
афсарони љавон дар таъли-
му тарбия, тарзи фаъолияти 
хизматї, усулњо ва шаклњои 
омўзиш дар асоси Ќонунњои 
амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон, Оинномањои 
њарбї, фармонњо ва Дирек-
тивањои фармондењи Гвар-
дияи миллї гирд оварда шу-
даанд.

Раёсати кадрњо ва таъли-
моти њарбии фармондењї 
кўшиш ба харљ медињад, ки 
сафњои гвардияро бо афса-
рони љавони лаёќатманд, 
њушёру зирак, ба халќу Ва-
тан ва Президенти Љумњу-
рии Тољикистон  содиќ, ва-
тандўсту ватанпарвар, аз 
љињати љисмонї ва рўњї об-
утобёфта пурра намоянд. 

Бозомўзии самаранок ва 
дурурст ба вазифањо таъин 
намудани афсарони љавон 
натиљањои хуб медињад. Ак-
сарияти афсарони љавон дар 
ќисмњои њарбї ќарзи низо-
мии худро содиќона, бо ни-
шон додани сифатњои ља-
вонмардї, яъне зиракї, 
њушёрї, далерї, нотарсї ва 
дуруст ќабул кардани ќаро-
ру амал дар вазъиятњои гу-
ногун ба љо оварда истода-
анд.

Санљишњо ва тањлилњо 
нишон медињанд, ки кам не-
станд афсарони љавоне, ки 
дар ќисмњои њарбии Гвар-
дияи миллї софдилона хиз-
матро дар иншооти махсу-
сан муњими давлатї ва 
ќабулу гусели мењмонони 

хориљї пеш мебаранд.
 Хизмати афсарони 

љавон дар таълиму тарбияи 
зердастон низ назаррас аст. 
Онњо аслан, дар вазифањои 
командирони взводњо, ро-
тањо адои хизмат мекунанд. 

Њангоми иљрои вазифањои 
хизматї вазъи саломатї, њо-
лати руњї, сатњи дониши си-
ёсї, малакаю мањорати љан-
гии њар як сарбозро омўхта, 
мувофиќи он амал меку-
нанд. Ба таълими сарбозон 
софдилона муносибат кар-
да, ба њаёти њаррўзаи онњо 
диќќати љиддї медињанд. 
Хизматро дар асоси прин-
сипњои дўстию рафоќат, 
њурмату эњтироми якдигар, 
расонидани ёрии беѓаразо-
на ба њамдигар њангоми 
иљрои вазифањои хизматї 
ба роњ мондаанд.

Дар чорабинињои ом-
мавї-сиёсї, фарњангї, вар-
зишї ва њаёти њамарўзаи 
Гвардияи миллї фаъолона 

ва софдилона ширкат ме-
варзанд. Ман шахсан бо 
фаъолияти хизматии акса-
рияти онњо аз наздик шинос 
њастам ва бо камоли ифти-
хор аз эшон ном мебарам: 
лейтенанти калони гвардия 

Лутфуллои Исматулло, ко-
мандири гурўњ, ротаи таъ-
лимї аз ќисми њарбии 
051052; капитани гвардия 
Файзуллозода Анушервон, 
командири взвод, ротаи ќа-
ровули фахрї аз ќисми њар-
бии 051054; лейтенанти ка-
лони гвардия Мадаминзода 
Бењрўз, командири взвод, 
ротаи зудамал аз ќисми њар-
бии 051054; лейтенанти 
гвардия Акобиров Фар-
рухљон, командири взвод, аз 
ќисми њарбии 051055; капи-
тани гвардия Мансурзода 
Набиљон, командири рота 
аз ќисми њарбии 051055; 
лейтенанти калони гвардия 
Абдурањмонзода Саидмуъ-
мин, командири рота, аз 

ќисми њарбии 051058 ва лей-
тенанти гвардия Саидзода 
Мењроб, командири взводи 
ротаи зудамал аз ќисми њар-
бии 051059.

Дар ќисму воњидњои 
Гвардияи миллї анъанаи 
хело хуб љорї аст, ки онро 
«мураббигї» ном мебаранд. 
Дар ин раванд мураббиён аз 
њисоби афсарони болаёќати 
хизмати њарбї барои њар як 
афсари љавон дар ин ва ё он 
самти хизмат таъин карда 
мешавад. Мураббиён бояд 
дар як муддати муайян ба 
шогирдонашон (афсарони 
љавон) фаъолияти хизматї, 
интизоми њарбї, пос до-
штан ва эњтироми муќадас-
соти миллї, риояи ќатъии 
Оинномањои њарбї, муноси-
бати некхоњонаи байнињам-
дигарї, тарзи тозаю озода 
пўшидани сару либоси њар-
бї, њифзи нангу номус, шаъ-
ну шарафро омўзанд. Њам-
чунин командирони рота, 
баталёнњо ва муовинони 
онњо оид ба корњои сиёсї - 
тарбиявї бояд ба афсарони  
љавон оиди банаќшагирии 
њафтаинаи таълимии љангї, 
сиёсию тарбиявї ва љисмо-
нї, усулњои гузаронидани 
машѓулиятњои таълимї ва 
ташкили чорабинињои 
фарњангї-фароѓатии сарбо-
зон беѓаразона ёрии амалии 
назариявї ва методї расо-
нанд.

Албатта, чунин ѓамхорї 
нисбати афсарони љавон ба-
рои бо дили гарм, софдило-
наю садоќатона иљро наму-
дани вазифањои љангї ва бо 
ниятњои нек муносибат на-

мудани онњо ба зердастон 
мусоидат мекунад.

Раванди таълиму тарбия-
ро дар чанде аз ќисмњои 
њарбї тањлил намуда, пеш-
нињод менамоям, ки 

- дар ќисми њарбии 
051052 бо маќсади омода 
намудани афсарони љавон 
њамчун командирони оянда 
риояи њатмии талаботњои 
Оинномањои Ќуввањои Му-
саллањи Љумњурии Тољики-
стон ба роњ монда шуда, 
диќќати асосї ба тарзу 
усулњои гузаронидани 
машѓулиятњо аз фанњои тай-
ёрии љангї, силоњу муњимо-
ти љангї, хизмати ќаровулї, 
сафорої ва тарбияи љисмо-
нї равона карда шавад; 

-дар њама ќисмњои њарбї 
машѓулиятњои тайёрии ко-
мандирї, усулї ва намоишї 
дар асоси талабот ва фар-
монњои Фармондењи Гвар-
дияи миллї ба роњ монда 
шуда, бањри баланд бардо-
штани дониши касбии афса-
рони љавон диќќати љиддї 
дода шавад. Машѓулиятњо-
ро бо афсарони љавон бояд 
собиќадорони хизмати њар-
бї, афсарони ботаљриба дар 
сатњу сифати баланд гузаро-
нанд.

- командирони баталёнњо 
ва ротањо њатман бояд дар 
машѓулиятњое, ки бо афса-
рони љавон гузаронида ме-
шаванд, иштирок намоянд. 
Онњоро  мавриди тањлил ќа-
рор дода, камбудї ва нора-
соињоро беѓаразона шарњ 
дињанд. Шаъну шараф ва 
обрўи афсарони љавонро 
паст назананд. Ба онњо дар 
њалли мушкилот ёрии амалї 
расонанд. Нагузоранд, ки 
афсарони љавон аз камбу-
дињо дилшикаста ва ошуф-

Аз камоли љавонмардї бояд сухан гуфт
Генерал-майори мустаъфї Ќалъадор Баќоев:
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тањол бошанд. Онњоро дар 
ќатори худ љой дода, аз ка-
моли љавонмардї ва мењру-
бонї бояд сухан гўянд. 

-командирони ќисмњои 
њарбї ва муовинони онњо 
оид ба корњои сиёсї-тарби-
явї афсарони љавонро ба-
рои даќиќ омўхтани таъри-
хи бою рангини ниёгон 
талќин карда, дар замири 
онњо принсипи асосии хиз-
мат дар Гвардияи миллї-со-
диќ будан ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ба 
халќу Ватанро тарбия намо-
янд. 

-муовинони командиро-
ни ќисмњои њарбї оид ба 
корњои сиёсї-тарбиявї бояд 
вазъи оилавї, шароити зи-
сту зиндагонї, вазъи иќти-
содї-иљтимоии афсарони 
љавонро омўхта, кўмаку 
дастгирї намоянд.  Њамчу-
нин, фаъолияти хизматии 
афсарони болаёќат ва 
пешќадамро барои инъикос 
ва ташвиќу тарѓиби хизма-
ти намунавї ба шуъбаи ит-
тилоот ва робита бо љомеаи 
Гвардияи миллї пешнињод 
намоянд. 

Ин њавасмандгардонї 
дар тарбияи афсарони ља-
вон ањамияти калон дорад. 
Гвардиячї будан ба њар як 
афсару сарбоз бояд ифтихо-
ру сарбаландї бошад. Чу-
ноне ки Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои му-
аззами миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар суханронї ба муносиба-
ти 15- солагии таъсисёбии 
Гвардияи миллї 3-юми сен-
тябри соли 2010 таъкид кар-
данд: Гвардиячиён бояд бо 
интизоми ќатъии њарбї, 
мањорати баланди касбї, 
малакаву дониши мукам-
мал, шуљоату далерї, њу-
шёриву зиракї ва садоќату 
љасорат намунаи ибрати ди-
гарон бошанд. 

Ба ин боварї ва эътимод 
сазовор бояд буд!

Т е р р о -
ризм ва иф-
р о т г а р о ї 
яке аз зуњу-
роти но-
матлуб дар 
з а м о н и 
имрўза ба 
шумор ме-
равад, зеро 
он боиси ба 
миён ома-
дани оќи-
б а т њ о и    
нохуш - 
тањдид ё ис-
т и ф о д а и 

зўроварї, расонидани зарари вазнин, 
бенизомї, таѓйири сохти конститутси-
онї дар мамлакат, ѓасби њокимият, ба-
рангехтани низои миллї, динї ва 
иљтимої мегардад. 

Ифротгароии динї ин аз љињати 
динї асосноккунии фаъолияти бо дин 
рўйпўшшудае мебошад, ки ба зўран 
ѓасб намудани њокимият, халалдор 
кардани истиќлолият, якпорчагии 
давлат ва бо ин маќсад барангехтани 
душманї ва бадбинии динї равона 
карда шудааст, ки дар асл дини муби-
ни ислом инро мањкум месозад.

Имрўз ба њамагон маълум аст, ки 
иддае аз дини поки ислом сўистифода 
намуда, даст ба ќатлу куштор меза-
нанд, аммо дар асл аз аркон ва моњия-
ти ин дини пок бохабар нестанд ё агар 
бохабар бошанд њам онро на ба ман-
фиати дин, љомеа ва ањли он, балки ба 
хотири манфиатњои нопоки хеш исти-
фода мебаранд.

Дар марњилаи њозира њадафи он 
идеологияе, ки ин гурўњњо мехоњанд 
миёни мардум пањн намоянд, дар он 
зоњир меёбад, ки љавонон ва ањли ил-
мро ба худ љалб намоянд. Зери ши-
орњои бофтаву фирефтаи таълимоти 
«динї» онњоро бар зидди њукумату 
давлат ва њатто ањли хонаводаи хеш 
гардонда, ба амалњои низоъпарастї, 
ифротгарої ва террористї, ки онро ба 
истилоњ «ќањрамонї», «фидокорї» ме-
номанд, равона месозанд. Мехоњанд 
бо ин роњ ба маќсадњои душманонаи 
худ ноил шаванд, яъне нуфузу дасто-
вардњои миллиро то андозае паст за-
нанд, аниќтараш супоришњои пешво-
ён ва сарпарастони хориљии худро 

ИФРОТГАРОЇ – 
ТАЊДИД БА ЊАЁТИ ОСОИШТА

иљро намоянд.
Онњое, ки аз хориљи кишвар ода-

монро ба љињод ташвиќ мекунанд, дар 
асл хоинони миллат, ватанфурўшони 
зархариданд, ки имрўз аз Сурияву 
Ироќ фардо дар Амрикову Аврупо ба-
ромад мекунанд. Ба хотири пули но-
чиз ба Тољикистони азиз хиёнат кар-
да, мехоњанд одамонро ба вартаи 
њалокат афкананд.

Њамаи ин воќеияту рўйдодњо 
њаќиќатеро таъкид менамоянд, ки 
мушкилоти аср ва тањдидњои нав ба 
тамаддуни башарї мунтазам афзоиш 
ёфта, амнияти давлатњои хурду бузур-
ги олам ва њатто таќдири тамоми ањли 
башарро ба хатари љиддї рў ба рў со-
хтаанд. Ин њодисањо бори дигар исбот 
намуданд, ки терроризм ва экстре-
мизм, аз як љониб, чун вабои аср хата-
ри глобалии љиддї дошта, аз љониби 
дигар, аъмоли он гувоњ аст, ки терро-
рист ватан, миллат ва дину мазњаб на-
дорад, њамзамон як тањдиде ба љомеаи 
љањонї ва љони њар як сокини сайёра 
аст. Ин зуњуроти фалокатбор њељ уму-
мияте ба дин, аз љумла дини мубини 
ислом надорад ва бо истифода аз номи 
ислом ба хотири њадафњои сиёњу ѓа-
разноки сиёсї содир карда мешавад.

Ба ќадри неъмате чун истиќлолия-
ту давлатдории миллї расидан, ар-
зишњои муќаддастарини давлату дав-
латдориро дарк намудан ва њифз 
намудани онњо ќарз, масъулият, шара-
фу номуси ватандорї, ифтихор аз дав-
лату миллати хеш, талошу зањмати 
њар фарди бедордили љомеа бањри 
худшиносї, маърифат ва њам фарњан-
ги волои миллї мебошад.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки наќ-
ши фарњанг, ташвиќоту тарѓиботи 
таълиму тарбияи насли наврас дар ња-
мин раванд дар тањкими эњсоси ватан-
дорї, худшиносии миллї, эњтиром ба 
таърихи ниёгон ва дар пешгирї аз ни-
зоъњои иљтимої нињоят бузург аст. 
Бењуда нест, ки ќуввањои манфиатљўй 
дар оѓози амалњои ѓаразноки худ ав-
вал арзишњои фарњангї-маънавї 
(ахлоќию динї)-ро коњиш дода, фалаљ 
месозанд, баъдан њисси нобоварї ва 

тањдид намуда, ба амалњои зишт ва 
хавфноки худ даст мезананд. Сабаби 
пайдоиш ва пањн гардидани ин гуна 
падидањои номатлуб сатњи пасти ша-
роити зиндагї, маърифати њуќуќї ва 
таълиму тарбияи насли наврас, хусу-
сан љавонон мебошад, ки боиси шо-
мил шудани онњо ба гурўњњои ифротї 
мегардад. 

Дар чунин вазъият њар як фарди 
соњибмаърифат ва хосса падару мо-
дарро масъулияти азим мебояд. Зеро 
ањамияти љиддї зоњир намудан дар 
тарбияи насли наврас ва љавонон яке 
аз омилњои мубориза бар зидди пади-
даи нанговари љомеаи имрўза-терро-
ризм ва ифротгарої мањсуб меёбад.

Имрўз мардуми тољик хушбахт аз 
он аст, ки баъд аз мањкум намудани 
фаъолияти ташкилотњои ифротгарої, 
мардуми мо дар фазои тинљу оромї 
ќарор доранду озодона зиндагии шо-
иста доранд. Ин осудањоливу сулњ ба 
идеяи нохалафон ва носипосон зарба 
мезанад, зеро тарѓиботи онњо коми-
лан нодуруст аст. 

Имрўз тањти роњбарии сарвари хи-
радманд, Пешвои миллат њамаи шаро-
ит ба хотири амният ва зиндагии шо-
истаи мардум фароњам оварда 
шудааст. Оромиву суботи љомеа, ам-
ният ва осудагии шањрвандон бењта-
рин дастовардњои Тољикистони соњи-
бистиќлол мањсуб ёфта, пойдории он 
ба њар як фарди бонангу ораш во-
бастагї дорад.

Мо шукри он дорем, ки Ватани ази-
замон Тољикистон ободу зебо гарди-
да, мардумаш хушу хуррам ва осуда 
зиндагї доранд. Бо саодатмандї аз 
иќдомњои пайгирона ва сиёсати хи-
радмандонаи сарвари давлат дар 
кишварамон як ќатор иншооти стра-
тегї, аз ќабили шоњроњњо, наќбњо, 
нерўгоњњои барќии обии хурду бузург, 
ќасрњои фарњангї, боѓу гулгаштњо ба 
истифода дода шуданд, ки мо бо рўњи-
яи баланд аз он пайравї намуда, ин 
дастовардњоро њифз менамоем. 

Майори гвардия
 Фаррух ЊАСАНЗОДА 

Масъулини самти 
корњои сиёсї-тарбиявї ва 
шуъбаи иттилоот ва роби-
та бо љомеаи Гвардияи 
миллї бо ањли фарњанг ва 
воситањои ахбори омма 
њамкории мутаќобилан су-
дмандро дар сатњи баланд 
роњандозї намуда, дар 
ќисмњои њарбии Гвардияи 
миллї пайваста чораби-

нињои фароѓатиро  ташки-
лу ба роњ мемонанд.  Њаф-
таи равон дар сањни ќисми 
њарбии 051064 аз тарафи 
муассисаи давлатии теле-
визиони мусиќии “Шањна-
воз” барномаи њарбї-ва-
тандўстии “Диловарон”  
омода карда шуд. Дар дои-
раи ин барнома сарбозону 
сержантони ќисми њарбии 

051055, 051064 ва њунар-
манди шинохтаи Тољики-
стон Ќобилљон Зарифов 
иштирок доштанд. Устод 
Ќобилљон Зарифов бо су-
руду таронањои ватандў-
стии хеш тавонист, ки хо-
тири иштирокчиёнро шод 
гардонад. Њамчунин дар ин 
барномаи фароѓатї сарбо-
зони ќатории гвардия Ња-
кимљонзода Њайдар ва Ка-
римзода Эмомалї 
мањорати сурудхонии 
хешро нишон доданд. Мах-
сусан, иљрои фалаки зараф-
шонї аз љониби сарбози 
ќатории гвардия Ња-
кимљонзода Њайдар ва 
худи устод Ќобилљон Зари-
фов ба кулли иштирокчиён 
писанд омад ва њамагї бо 
кафкубї истиќбол карданд. 
Дар ин чорабинии фа-

Дастагули “Шањнавоз” ба сарбозон

роѓатї оркестри њарбї низ 
иштирок дошт. 

Чи тавре ки ровии бар-
нома иброз намуд, “Шањна-
воз” тасмим гирифтааст, ки 
минбаъд њам бо иштироки 
њунармандони шинохтаи 
љумњурї чунин барномањои 
фарњангиро ташкил наму-
да, дастагули мусиќї, таро-
нањои дилнишини ватандў-
стона ва саршори мењру 
муњаббатро пешнињоди 
сарбозон гардонад. Зеро 

баргузории чунин чораби-
нињо табъи хизматчиёни 
њарбиро болида гардонда, 
барои  баланд бардоштани 
њисси худшиносї, ватандў-
стии онњо, муаррифии на-
фарони боистеъдод ва усту-
вории рафоќати 
љавонон-сарбозону сер-
жантон сањми арзишманд 
мегузорад.

Капитани гвардия
Неъматуллои ХОЛИЌ


