


Хизмат дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳ барои ҷавонон макта-
би ҷавонмардӣ маҳсуб ёфта, дар 
рӯҳияи ватандӯстиву ватанпар-
варӣ, худшиносиву худогоҳӣ тар-
бия намудани хизматчиёни ҳар-
бӣ ва барои онҳо муҳайё намудани 
шароити хуби хизмат, инчунин, 
риояи талаботи оинномаҳои ҳар-
бӣ муҳимтарин самти сиёсати му-
дофиавии кишвар маҳсуб меёбад.

Эмомалӣ Раҳмон



Ҳифзи  истиқлолу  озодии  Тоҷи-
кистони маҳбубамон ва дасто-
вардҳои он – сулҳу оромӣ, субо-
ти сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ бояд 
қарзи инсонӣ, вазифаи шаҳрвандӣ 
ва рисолати имонии ҳар як фар-
ди бонангу номус ва ватандӯ-
сту ватанпарасти ҷомеа бошад.

                                                                                          
Мо ба фарзандони ҷасуру да-

лери халқамон-ҳомиёни Ватани 
маҳбубамон эътимоди комил до-
рем ва бо онҳо ифтихор мекунем.

                                                                                   
Мо бо ҷавонони кишвари худ иф-

тихор дорем, зеро онҳо дар рушди 
давлат ва ободии Ватан фаъолона 
саҳм мегузоранд, марзу буми сар-
замини аҷдодиро ҳимоя мекунанд, 
ватандӯсту ватанпараст, бо-
нангу номусанд ва ба халқу давла-
ти Тоҷикистон содиқ  мебошанд».

Эмомалӣ Раҳмон
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Яке аз масъалаҳои би-
сёр муҳим дар Қувваҳои 
Мусаллаҳ таъмини аф-
сарон бо манзили зист 
аст. Давоми солҳои соҳи-
бистиқлолӣ аз ҷониби 
роҳбарияти давлату Ҳу-
кумат, бахусус Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ       
Раҳмон барои кору зин-
дагии шоистаи хизматчи-
ёни ҳарбӣ ва кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 
тартибот шароити муо-
сир муҳайё карда шуда, 
ин тадбирҳо пайваста 
идома дода мешавад.

Тайи чанд соли охир 
дар ҳудуди вилоятҳо ва 
пойтахти кишвар танҳо аз 
Вазорати мудофиа зиёда 
аз 600 нафар хизматчиёни 
ҳарбӣ ва оилаҳои онҳо бо 
манзили зист таъмин гар-
диданд ва  бунёди хонаҳои 
истиқоматӣ ё худ шаҳра-
ки низомиён барои афса-
рону оилаҳои онҳо идома 
дорад.

23 сентябри соли 2005 
дар ноҳияи Ҷиргатол 
(имрӯза ноҳияи Лахш) 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз хо-
наҳои истиқоматие, ки 
барои афсарони қисми 
ҳарбӣ бунёд гардидаанд, 
дидан карда, бо шароити 
зисти аҳли оилаҳои афса-
рон шиносоӣ пайдо наму-
данд. 

Муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар хонаи афсари 
ҷавон, капитан Муқим Аб-
босов бо ӯ ва аҳли оилааш 
суҳбат намуда, аз шароити 
зист ва аҳволи маишӣ дар 
ин мавзеи кӯҳистон пур-
сон шуданд ва ба ин оилаи 
ҷавон ҳамчунин тӯҳфаҳо 
тақдим намуданд .

15 ноябри соли 2007 
Сарвари давлат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар 
шаҳри Хуҷанд дар маро-
сими тантанавии ба исти-
фода додани бинои нави 
истиқоматӣ ба афсарони 
Гвардияи миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон иштирок 

САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲ  

намуданд. 
Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон лентаи 
рамзиро бурида, бинои 
нави дорои 30 хонаи як ва 
дуҳуҷрагиро расман мав-
риди истифода қарор до-
данд . 

24 марти соли 2011 
Сарвари давлат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ба 
шаҳри Чкалов (ҳозира 
Бӯстон) ташриф оварда, 
дар ифтитоҳи бинои сео-
шёнаи истиқоматии Гвар-
дияи миллии Тоҷикистон 
иштирок намуданд.

Дар ин бино 81 нафар 
афсарони Гвардияи мил-
лӣ, ки дар гарнизони ҳар-
бии Суғд адои хизмати 
пуршарафи Ватан меку-
нанд, соҳиби хонаҳои ис-
тиқоматӣ шуданд. Прези-
денти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бинои 
истиқоматиро, расман, 
мавриди баҳрабардорӣ 
қарор доданд ва калидҳои 
хонаҳоро ба аҳли оилаи 
афсарони хуштолеъ тақ-
дим намуда, онҳоро ҳам 
бо ин рӯйдоди пурфараҳ 
ва ҳам бо иди Наврӯзи 
фархундапай табрику таҳ-
ният гуфтанд.

Ба ҳамаи соҳибхонаҳо 
Президенти кишвар, Сар-
фармондеҳи Олии Қув-
ваҳои Мусаллаҳ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон телеви-
зор, яхдон ва дигар ашёи 
рӯзгор тӯҳфа намуданд. 
Бояд таъкид намуд, ки ҳа-
маи манзилҳо бо мебел, 
ҷиҳози рӯзгор ва дигар 
асбобу ашёи зарурӣ ҷиҳо-
зонида шудаанд.

Дар давоми солҳои 
2006-2011 бо дастгирии 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 500 хизмат-
чии ҳарбии Гвардияи 
миллӣ соҳиби хонаҳои ис-
тиқоматӣ гардидаанд . 

16 марти соли 2012 
дар арафаи ҷашни пу-
рифтихори Наврӯз бо 
ғамхории Президен-
ти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ       Раҳмон        352 
нафар аз кормандони со-
хторҳои қудратӣ соҳиби 
хонаҳои хизматӣ шуданд.

Дар кӯчаи Нусратул-
ло Махсуми пойтахт бо 
иштироки Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ          
Раҳмон 4 бинои нави 
9-ошёнаи истиқоматӣ 
мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифт. Прези-
денти кишвар муҳтарам      
Эмомалӣ Раҳмон кали-
дҳоро ба соҳибони хушто-
леи ин хонаҳо тақдим 
намуда, онҳоро бо ин рӯй-
доди пурфараҳ дар рӯзго-
ри оилавиашон табрику 
таҳният гуфтанд.

Дар ин ҷо кормандони 
Вазорати мудофиа, Вазо-
рати корҳои дохилӣ, Ку-

Абдуфаттоҳ 
ШАРИФЗОДА

Роҳбари Хадамоти 
матбуоти Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

доктори илмҳои таърих, 
профессор, узви вобастаи 

Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон



митаи давлатии амнияти 
миллӣ, Гвардияи миллӣ, 
Қӯшунҳои сарҳадӣ, Про-
куратураи генералӣ, 
Агентии назорати маводи 
нашъаовар ва ғайра соҳи-
би хонаҳои якҳуҷрагӣ ва 
дуҳуҷрагию сеҳуҷрагӣ шу-
данд.

18 сентябри соли 2012 
дар шаҳри Хоруғ Сар-
вари давлат муҳтарам             
Эмомалӣ Раҳмон зимни 
боздид аз отряди сарҳадӣ 
ду бинои шашошёнаи 
истиқоматиро бо 48 хона 
барои кормандони сох-
торҳои қудратӣ ва мақо-
моти ҳифзи ҳуқуқу тарти-
бот ба истифода доданд.

10 ноябри соли 2014 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар кӯ-
чаи Соҳилии ноҳияи Фир-
давсии пойтахт бинои 
наву замонавии бисёро-
шёнаи хонаҳои истиқома-
тиро барои кормандони 
Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
истифода доданд.

Бинои хонаҳои истиқо-
матӣ 9-ошёна буда, дорои 
50 хонаи  як, ду ва 3 ҳуҷра-
гӣ мебошанд.

Ҳамин тариқ, дар Рӯзи 

милитсияи тоҷик аз ҷо-
ниби Сарвари давлат ба 
50 нафар хизматчии сох-
торҳои зертобеи Вазорати 
корҳои дохилӣ манзили 
истиқоматӣ тақдим карда 
шуд.

Соли 2014 қариб 650 ои-
лаи хизматчиёни милит-
сияи тоҷик бо қитъаҳои 
замини наздиҳавлигӣ ва 
манзили истиқоматӣ таъ-
мин гардидаанд.

19 октябри соли 2015 дар 
деҳаи Қалъачаи Азими ҷа-
моати деҳоти Ғазантара-
ки ноҳияи Ғончӣ (имрӯза 
ноҳияи Деваштич) Прези-
денти кишвар муҳтарам         
Эмомалӣ Раҳмон дар фа-
зои тантанавӣ ду бинои 
дуошёнаи истиқоматиро 
ба афсарони дидбонгоҳи 
сарҳадӣ тақдим намуданд.

Дар ин ҷо 24 оилаи аф-
сарони марзбони қисми 
низомӣ бо манзил таъмин 
гардиданд .

22 феврали соли 2016 
Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ноҳияи Синои 
шаҳри Душанбе бинои 
9 ошёнаи истиқоматиро 
барои оилаҳои афсаро-
ни Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
истифода доданд.

Бинои истиқоматӣ аз 
18 хонаи сеҳуҷрагӣ ва 27 
хонаи дуҳуҷрагӣ иборат 
буда, бо тарҳи хеле зебо ва 
ҷавобгӯ ба талаботи меъ-
ёрҳои шаҳрсозӣ сохта шу-
дааст.

Ҳамин тавр, 45 оилаи 
муҳофизони сарбаланду 
сарфарози Ватан, ки аъ-
зои он дар маҷмуъ беш 
аз 240 нафарро ташкил 
мекунад, ба шарофати си-
ёсати инсондӯстонаи Пре-
зиденти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соҳиби 
манзили зист шуданд.

5 майи соли 2016 Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, Пешвои миллат 
муҳтарам        Эмомалӣ             
Раҳмон дар расми маври-
ди истифода қарор додани 
бинои нави истиқоматӣ 
барои кормандони сох-
торҳои қудратӣ ва мақо-
моти ҳифзи ҳуқуқу тар-
тиботи кишвар иштирок 
карданд.

Бинои нави 15 ошёна 
дар маҳаллаи Зарафшо-
ни ноҳияи Синои шаҳри 
Душанбе ҷойгир буда, бо 
тарҳу услуби нави санъати 
меъморӣ бунёд шудааст.

Бинои нав 108 манзили 
як ва ду ҳуҷрагӣ дошта, 
баробари мавриди баҳра-
бардорӣ қарор гирифтан 
дар он зиёда аз 100 нафар 
корманди сохторҳои қу-
дратӣ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқу тартибот аз ҷум-
ла намояндагони вазо-
ратҳои адлия, мудофиа, 
корҳои дохилӣ, Кумитаи 
давлатии амнияти мил-
лӣ, Кумитаи ҳолатҳои 
фавқулодда ва мудофиаи 
гражданӣ ва Қӯшунҳои 
сарҳадӣ бо манзили зист 
таъмин гардиданд.

11 сентябри соли 2016 
дар ноҳияи Кӯҳисто-
ни Мастчоҳ Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ          
Раҳмон дар вазъияти 
тантанавӣ як бинои ду-
ошёнаи истиқоматиро 

ДАР  ТАЪМИНИ КОРМАНДОНИ 
БО МАНЗИЛИ ЗИСТ
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мавриди истифода қарор 
доданд.

Ин бинои хуштарҳу за-
монавӣ аз 16 манзили як, 
ду ва сеҳуҷрагӣ иборат 
буда, барои оилаҳои хиз-
матчиёни давлатӣ ва кор-
мандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи ноҳия пешбинӣ 
гардидааст.

Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон, 
шахсан калиди якчанд 
манзили истиқоматиро ба 
соҳибонашон супориданд 
ва барои зиндагии ободу 
осудаашон дар ин ман-
зилҳо ба онҳо дуои хайр 
доданд. 

13 сентябри соли 2016 
дар шаҳри Бӯстон Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар расми мав-
риди истифода қарор до-
дани бинои нави истиқо-
матӣ барои хизматчиёни 
ҳарбии ҷузъу томҳои Ва-
зорати мудофиаи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, ки дар 
гарнизони Суғд хизмат 
мекунанд, иштирок наму-
данд.

Бинои истиқоматӣ дуо-
шёна буда, он дорои 32 хо-
наи истиқоматии як, ду ва 
се ҳуҷрагӣ мебошад .

14 сентябри соли 2016 
бо иштироки Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  дар маҳаллаи 19 
шаҳри Хуҷанди вилояти 
Суғд бинои баландошё-
наи истиқоматӣ ифтитоҳ 
гардид. 

Аз ҷониби Пешвои 
миллат ба хизматчиёни 
давлатӣ ва кормандони 
ҳифзи ҳуқуқ, ки мушки-
лии ҷойи зист доштанд, 
хона туҳфа карда шуд . 

26 сентябри соли 2016 
дар маркази ноҳияи Лахш, 
бо иштироки Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ       
Раҳмон дар вазъияти тан-
танавӣ як бинои дуошё-

наи истиқоматӣ мавриди 
баҳрабардорӣ қарор дода 
шуд. Бинои мазкур аз 12 
манзили як, ду ва сеҳуҷра-
гӣ иборат буда, барои аф-
сарони Қӯшунҳои сарҳадӣ 
ва дигар кормандони сох-
торҳои қудратӣ пешбинӣ 
гардидааст.

10  ноябри соли  2016 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
кӯчаи Раҳмон Набиеви 
шаҳри Душанбе бинои 
баландошёнаи истиқома-
тиро барои кормандони 
Вазорати корҳои дохилии 
ҷумҳурӣ ба истифода до-
данд. Бинои истиқоматӣ 
дар маҷмуъ аз 40 хонаи 
як ва ду ҳуҷрагӣ иборат 
мебошад. Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар вазъияти 
тантанавӣ ба чанд оилаи 
хуштолеъи кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 
тартибот ва оилаҳои кор-
мандони ҳангоми адои ва-
зифа ҳалокгардида, хона 
тақдим карданд .

6 ноябри соли 
2017 бо иштироки 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам                                                                   
Эмомалӣ   Раҳмон ва Раиси 
шаҳри Душанбе муҳтарам 
Рустами Эмомалӣ дар 
маҳаллаи Зарафшон, кӯ-
чаи Бобо Ҳамдами шаҳри 
Душанбе бинои 9 ошё-
на барои кормандони 
мақомоти прокуратураи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба истифода дода шуда, 
аз ин ҳисоб 54 нафар аз 
кормандони мақомо-
ти прокуратура соҳиби 
манзили зист гардиданд.

18 феврали соли 
2018 бо иштироки 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам  
Эмомалӣ    Раҳмон ва Раи-
си шаҳри Душанбе муҳта-
рам    Рустами          Эмомалӣ 
дар маҳаллаи Зарафшони 
шаҳри Душанбе бинои 

12 - ошёнаи иборат аз се 
қисм барои 200 оилаи 
хизматчиёни давлатӣ, аз 
ҷумла 40 оилаи корман-
дони низомӣ мавриди ис-
тифода қарор дода шуд .

16 сентябри соли 
2020 Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам                           
Эмомалӣ Раҳмон дар хи-
ёбони Исмоили Сомонии 
шаҳри Хуҷанд бинои ба-
ландошёнаи истиқоматӣ 
барои кормандони Раёса-
ти Кумитаи давлатии ам-
нияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Суғдро мавриди баҳра-
бардорӣ қарор доданд.

Бинои истиқоматӣ аз 
9 ошёна ва таҳхона ибо-
рат буда, дорои 32 ҳуҷраи 
барҳаво мебошад .

24 сентябри соли 2020 
дар доираи сафари корӣ 
дар шаҳру ноҳияҳои ви-
лояти Хатлон Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ           
Раҳмон дар ноҳияи Восеъ 
бинои 3-ошёнаи истиқо-
матӣ барои кормандони 
шуъбаи Кумитаи дав-
латии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро, 
ки бо тарҳи хеле зебо бу-
нёд гардидааст, мавриди 
истифодабарӣ қарор до-
данд. Бинои мазкур дорои 
хонаҳои ду ва сеҳуҷрагӣ 
буда, дар он шароити ар-
зандаи истиқомату исти-
роҳат фароҳам оварда шу-
дааст .

29 сентябри соли 2020 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Ра-
иси Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, Раиси 
шаҳри Душанбе муҳтарам                           
Рустами Эмомалӣ дар кӯ-
чаи Шарифҷон Ҳусейнзо-
даи ноҳияи Шоҳмансури 
пойтахт бинои муҳташа-
ми баландошёнаи истиқо-
матиро, ки бо санъати 

САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ  ДАР  ТАЪМИНИ КОРМАНДОНИ
ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲ БО МАНЗИЛИ ЗИСТ
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хоси меъморӣ бунёд гар-
дидааст, мавриди баҳра-
бардорӣ қарор доданд.

Сарвари давлат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон пас 
аз шиносоӣ бо имкони-
ятҳои бинои нав, нахустин 
калиди ҳуҷраҳои истиқо-
матиро ба кормандони 
Қӯшунҳои сарҳадии Ку-
митаи давлатии амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон тақдим карданд.

Дар бинои наву замо-
навӣ 76 корманди Қӯ-
шунҳои сарҳадӣ соҳиби 
хонаи истиқоматӣ гарди-
данд . 

11 декабри соли 2020 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси 
Маҷлиси миллии Маҷли-
си Олии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, Раиси шаҳри Ду-
шанбе муҳтарам Рустами 
Эмомалӣ дар кӯчаи Саъдӣ 
Шерозии ноҳияи Синои 
пойтахт ду бинои балан-
дошёнаи истиқоматиро 
барои кормандони Ку-
митаи давлатии амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон мавриди баҳрабар-
дорӣ қарор доданд.

Биноҳои истиқоматӣ 
аз 12 ошёна ва 124 хонаи 
барҳавои як ва дуҳуҷрагӣ 
иборат мебошад.

Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон пас 
аз шиносоӣ бо шароити 
биноҳои нав, ба корман-
дони Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон хонаҳои 
истиқоматиро тақдим 
карданд.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба 120 оилаи кор-
мандони Кумитаи давла-
тии амнияти миллӣ, ки 
дар ин ду бинои баландо-
шёна соҳиби хонаҳои нави 
истиқоматӣ гардиданд, 
яхдон, телевизор, мошини 
ҷомашӯӣ ва дигар ҷиҳози 
зарурии рӯзгор тақдим 
намуданд .

Бояд қайд намуд, ки бо 

мақсади таъмини шаро-
ити арзандаи зиндагии 
кормандони сохторҳои 
қудратӣ дар ошёнаҳои бо-
лоӣ ва шафати биноҳои 
навбунёди мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ меҳмонхо-
наҳо, хобгоҳҳо ва хонаҳои 
истиқоматӣ бунёд шуда-
анд. Ҳамчунин дар шаҳру 
ноҳияҳо як қатор биноҳои 
истиқоматиро барои хиз-
матчиёни давлатӣ бунёд 
ва ба истифода доданд. 
Хонаҳо бо ҷиҳоз, ашёи 
рӯзгор таъмин буда, ба-
рои зиндагии кормандон 
бо аҳли оила мусоид ме-
бошад . 

Аз ҷумла,  10 сентябри 
соли 2019 бинои наву за-
монавии Прокуратураи 
ноҳияи Муъминобод, 10 
июли соли 2020 бинои Ха-
дамоти давлатии “Муҳо-
физа”-и Вазорати корҳои 
дохилӣ дар шаҳри Ду-
шанбе,  20 августи соли 
2020 бинои нави сеошёнаи 
шуъбаи Вазорати корҳои 
дохилӣ дар ноҳияи Ванҷ, 
12 сентябри соли 2020 
шуъбаи минтақавии Ра-
ёсати Агентии назорати 
давлатии молиявӣ ва му-
бориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар водии Зарафшони ви-
лояти Суғд, 24 сентябри 
соли 2020 Прокуратураи 
ноҳияи Восеъ, 9 апрели 
соли 2021 бинои шуъбаи 
Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар деҳоти Ворухи шаҳри 
Исфара, 12 июни соли 

2021 бинои маъмурии Ха-
дамоти давлатии “Муҳо-
физа”-и Вазорати корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон дар вилояти Суғд, 
20 августи соли 2021 би-
нои шуъбаи Кумитаи дав-
латии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Исмоили Со-
монии шаҳри Душанбе, 22 
сентябри соли 2021 ман-
зилҳои истиқоматӣ ба-
рои хизматчиёни давлатӣ 
ва сохторҳои қудратӣ, 5 
октябри соли 2021 бинои 
истиқоматии 9-ошёна  ба-
рои хизматчиёни давлатӣ 
ва ҳарбӣ, 21 октябри соли 
2021 Муассисаи давла-
тии таълимии “Коллеҷи 
оташнишонӣ-техникӣ”-и 
Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар деҳоти Корези ноҳияи 
Данғара, 21 октябри соли 
2021 шуъбаи хадамоти 
“Муҳофиза”-и Вазорати 
корҳои дохилии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон дар 
маҳаллаи 15 деҳоти Ко-
рези ноҳияи Данғара, 27 
октябри соли 2021 бинои 
Гурӯҳи “Тоҷикобод”-и 
шуъбаи ноҳияи Вахши Ра-
ёсати Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ифтитоҳ 
гардид, ки нишони олии 
дастгириву ғамхориҳои 
роҳбарияти давлат ва Ҳу-
кумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, хоса Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ         
Раҳмон нисбат ба корман-
дони соҳа мебошад.



ТАБРИКОТИ 
фармондењи Гвардияи 

миллии Љумњурии Тољикистон 
генерал-лейтенанти гвардия 

Љамолзода Бобољон 
ба муносибати 30-солагии 

Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон
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Рафиќон генералњо, собиќадорони 
хизмати њарбї, афсарон, прапоршикон, 
сержантону сарбозон!

Бо камоли ифтихор њамаи шуморо ба 
муносибати љашни таърихї, яъне 30-юмин 
солгарди таъсисёбии Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон самимона табрику 
муборакбод мегўям. Бароятон саломатї, 
саодати рўзгор ва дар хизмати пуршараф, 
таъмини амнияти давлат, њифзи марзу бум 
ва дастовардњои Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон комёбињои беназирро таман-
но дорам.

23-юми феврали соли 2023 аз фаъо-
лияти пурсамари Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон 30 сол сипарї шуд. 
Агар ба таърихи таъсисёбии Артиши 
миллї назар андозем, ба давраи бенињо-
ят мушкили иќтисодї, сиёсї ва њарбии 
кишвар рост омадааст. 

Соли 1993 Љумњурии Тољикистон дар 
шароити бенињоят вазнину таќдирсоз 
ќарор дошт: њама сохторњои давлатї фа-
лаљ гардида, дар саросари кишвар љангу 

АРТИШ - СИПАРИ МИЛЛАТ 
ВА БАЌОИ ДАВЛАТ

хунрезї, бењокимиятї ва беќонунї њукм-
фармо буд. Барои ба эътидол овардани 
вазъи ноороми сиёсї, њифзи Тољикистони 
тозаистиќлол, барќарор намудани шо-
хањои њокимият набудани одитарин тех-
никаву таљњизоти њарбї, силоњу муњимоти 
љангї ва кадрњои лаёќатманди њарбї  аз 
мушкилоте буданд, ки сари њар ќадам 
эњсос мешуданд. Мањз дар њамин шарои-
ти душвори иќтисодї муњтарам Эмомалї 
Рањмон фармони Раёсати Шўрои Олї 
«Дар бораи таъсиси Ќуввањои Мусал-
лањи Љумњурии Тољикистон» - ро ба имзо 
расонид. Ба душворињои молиявї нигоњ 
накарда, тадриљан бунёди инфрасохтори 
низомї, таъсиси љузъу томњои махсусгар-
донидашуда ва таъмин кардани онњо бо 
силоњу техника шурўъ карда шуд.

Натиљаи ин сиёсати хирадмандона ва 
эњсоси баланди ватандўстонаи афсаро-
ну сарбозони тољик буд, ки дар рўзњои       
мудњиши љанги тањмилии шањрвандї 
њайати шахсии Ќуввањои Мусаллањ дар 
муќовиматњои мусаллањона бо гурўњњои 
террористиву экстремистї ќарзи фар-
зандии худро дар назди халќу Ватан 
сарбаландона иљро карданд. Пеши роњи 
хунрезї ва њамчун давлат аз байн рафтани 
Љумњурии Тољикистонро гирифта, барои 
барќарор намудани сулњу субот сањми ар-
занда гузоштанд. Имрўз мо бо сарбаландї 
аз корномаву ќањрамонии фарзандони 
диловари тољик ёдовар шуда, иброз медо-
рем, ки бо талошу љоннисории онњо сохти 
конститутсионї дар Тољикистон барќарор 
гардид, њаёти осоиштаи мардум таъмин 
шуда, барои оянда ва рушди њама соњањо 
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шароити мусоид фароњам оварда шуд. Чу-
ноне ки бунёдгузори Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар суханрониашон ба 
муносибати 27- солагии таъсисёбии Ќув-
вањои Мусаллањ иброз намуданд: «Имрўз 
ман бо ќаноатмандї ва ифтихор изњор ме-
намоям, ки афсарону сарбозони Ќуввањои 
Мусаллањ аз бисёр имтињону озмоишњои 
сахту сангин бо сари баланд гузаштанд 
ва рисолати касбиву ќарзи шањрвандии 
худро бошарафона адо намуданд. Яъне 
артиши 27 сол ќабл амалан дар љойи 
холї таъсисдодаи мо имрўз ба як сохтори 
муќтадир, муназзам ва боэътимод табдил 
ёфтааст».

Дар низоми сохторњои ќудратии 
кишвар Гвардияи миллии Љумњурии 
Тољикистон яке аз шохањои хеле муњим 
мебошад ва он соли 1995 дар заминаи 
як ќисми њарбї ташкил карда шудааст. 
Бо дастгирї ва ѓамхорињои пайвастаи 
Пешвои миллат-Сарфармондењи Олии 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољики-
стон  имрўз Гвардияи миллї ба як нињоди 
бонуфузи низомї табдил ёфтааст, ки дар 
њифзу мудофиаи дастовардњои Истиќло-
лияти давлатии Тољикистон мавќеи мах-
сус дорад. 

Њайати шахсии Гвардияи миллї аз 
рўзњои аввали фаъолият дар баробари 
дигар сохторњои низомии кишвар дар 
барќарор намудани сохти конститутси-
онї, амнияти давлат ва тањкими истиќло-
лият борњо дар задухўрдњои шадид бо 
гурўњњои ѓайриќонунии мусаллањ љасора-
ту мардонагї нишон дода, дањњо нафар 
дар њифзи Ватан љони худро нисор карда-
анд. Хизмати шоиста, далериву шуљоати 
хизматчиёни њарбии Гвардияи миллиро 
ба инобат гирифта, 307 нафари онњо аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо мукофотњои давлатї сарфароз гардо-
нида шудааст, ки аз инњо 79 нафар баъд 
аз марг мебошад. Албатта, мо хотираи 
ин љавонмардонро, ки ќарзи шањрвандии 
худро бар ивази љонашон иљро кардаанд,  
њамеша пос медорем ва номи неки онњоро 
њаргиз фаромўш намекунем. 

Ќобили зикр аст, ки тўли 30 соли фаъ-
олияти Артиши миллї бо дастгирии 
роњбарияти олии кишвар ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои мустањкам 
намудани иќтидори мудофиавии кишвар, 
баланд бардоштани ќобилияти љангии 
артиш таваљљуњи хосса зоњир гардида, 
барои бунёди иншооти муосир, таъмини 
техникаву силоњ, муњимоти љангї ањами-
яти љиддї дода шудааст. Дар ин самт, дар 

сохторњои низомї, аз љумла дар Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон корњои 
зиёд анљом дода шуд. Вале ба ин њама 
нигоњ накарда, Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмо-
малї Рањмон дар паёми навбатї ба Маљ-
лиси Олии кишвар, ки 23-юми декабри 
соли 2022 ироа гардид, таъкид намуданд: 
«Вазъи мураккаби ҷаҳони муосир моро 
водор менамояд, ки ҷиҳати суръат 
бахшидан ба навсозӣ ва муҷаҳҳазгардо-
нии Қувваҳои Мусаллаҳ, баланд бардо-
штани омодабошии ҳарбӣ ва тақвияти 
иқтидори мудофиавии кишвар тад-
бирҳои зарурии иловагиро амалӣ намо-
ем. Бинобар ин, Ҳукумати мамлакат, 
Вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои 
низомӣ вазифадор карда мешаванд, ки 
ҷиҳати баланд бардоштани иқтидори 
мудофиавии кишвар Консепсияи мудо-
фиаи миллиро таҳия ва пешниҳод намо-
янд».

Њамчунин вобаста ба рушди иќтисодии 
кишвар Њукумати Љумњурии Тољикистон 
љињати бењтар намудани вазъи иљтимоии 
хизматчиёни њарбї тадбирњои заруриро 
роњандозї менамояд ва аз моњи марти 
соли 2023 маоши вазифавии хизматчи-
ёни њарбї 25 фоиз зиёд карда мешавад. 
Чуноне ки дар боло ќайд шуд, Њукумати 
кишвар минбаъд низ барои баланд бардо-
штани ќобилияти љангии Артиши миллї 
чорањои мушаххас меандешад. 

Мо, хизматчиёни њарбиро зарур аст, 
ки бо њисси баланди ватандўстиву хеш-
таншиносї барои таъмини амнияти Ва-
тан, њифзи сулњу субот ва дастовардњои 
Истиќлолияти давлатии Тољикистони 
соњибистиќлол њамеша омода бошем. 
Барои ин бояд пайваста омўзем, мањорату 
малакаи касбї ва љангии худро пайваста 
такмил дињем, аз навгонињои илми њарбї, 
технологї, муборизањои иттилоотї боха-
бар бошем, дар ѓафлат намонем, њушёрии 
сиёсиро аз даст надода, дар њама њолат ба-
рои њифзу мудофиаи Ватан тайёр бошем.

Бори дигар њар яки шуморо ба љашни 
бузургу таърихї муборакбод гуфта, баро-
ятон саломатї, фазои софу беѓубор, ху-
шиву хуррамии рўзгор ва дар роњи њифзи 
Ватан, манфиатњои миллї муваффаќиятњо 
орзу дорам.

30-юмин солгарди таъсисёбии Ќув-
вањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон 
муборак бошад, њомиёни далеру шуљои 
Ватан!



Аз рўи тадќиќоти олимон муайян карда 
шудааст, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
900 гектар комплекси табиї бо 40 намуди 
ландшафт (манзара) мављуд аст. Кишвари 
мо бо чашмањои шаффоф, гарму табобатї ва 
олами бойи растанињои шифобахш машњур 
буда, сайёњони дохиливу хориљиро ба худ 
љалб намудааст.

Воќеан, њам Тољикистон табиати бою 
сарватњои бебањо дошта, аз љињати захираи 
манбаъњои об дар љањон яке аз љойњои ав-
валро ишѓол менамояд. Манбаи асосии об 
дар Тољикистон пиряхњо ва барфу борон ба 
њисоб меравад.

Пирях – тўдаи яхњои табиии рўйи замин 
аст, ки њамеша дар њаракат буда, дар як ша-
бонарўз аз якчанд сантиметр то дањњо метр 
њаракат мекунанд. Пиряхњои кишвари мо дар 
мавзеъњои сард, дар натиљаи боридани барфи 
бисёр ба вуљуд омадаанд, ки яке аз боига-
рињои асосї ба шумор мераванд.

Имрўзњо ањолии ќисми зиёди кишварњои 
олам аз норасоии оби тоза танќисї мекашанд. 
Хушбахтона, Љумњурии Тољикистон на танњо 
ањолии кишвар, балки тамоми Осиёи Марка-
зиро метавонад аз њисоби манбаъњои асосиву 
пурбаракати худ – пиряхњо, бо оби тозаи ошо-
миданї таъмин намояд. Зиёда аз 60 фисади 
захираи оби кишварњои Осиёи Марказї дар 
њудуди кишвари мо ташаккул меёбанд.

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон ин мушкилоти 
глобалиро хуб дарк карда, љидду љањд мена-
моянд, ки об дар миќёси љањон оќилонаву 
дурандешона истифода шавад ва њамагон бо 
ин сафобахши зиндагї таъмин бошанд.

Таваљљуњ ба проблемањои глобалї аз 
тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон боиси як ќатор 
ташаббусу иќдомњои созанда гардида, ду дањ-
солаи охир масъалаи бо оби тозаи ошомиданї 
таъмин намудани тамоми сайёра дар мад-
ди аввал меистад. Пазируфта шудани Соли 
байналмилалии оби тоза (2003), Дањсолаи 
байналмилалии амалиёти «Об барои њаёт» 
(2005-2015), Соли байналмилалии њамкорї 
дар соњаи об (2013), Дањсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор» (2018 – 2028) 
аз љониби Созмони Милали Муттањид обрую 
эътибори Тољикистонро дар арсаи љањонї боз 
њам баланд намуд.
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Дар  њошияи ќабул гардидани пешнињоди панљуми 
Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон аз тарафи 
СММ дар бораи эълон гардидани соли 2025 – 

«Соли байналмилалии њифзи пиряхњо»

МАНБАИ ОБИ МУСАФФО
Љамъбасти соли 2022 барои мардуми ша-

рифи тољик неку хотирмон буд. Чунки 14- уми 
декабр Маљмааи умумии Созмони Милали 
Муттањид зимни иљлосияи 77- и худ ќатъно-
маи «Соли 2025 – Соли байналмилалии њифзи 
пиряхњо»- ро, ки аз љониби  Љумњурии Тољи-
кистон пешнињод  шуда буд, бо иттифоќи 
оро ќабул кард. Ин аз он шањодат медињад, 
ки  Тољикистон сиёсати давлатдории худро 
одилонаву оќилона ба роњ монда, бо ташаб-
бусњои созандаи худ дар арсаи  љањон нуфузу 
эътибори хосаро касб намудааст.

Минтаќаи Осиёи Марказї, хусусан Тољи-
кистон, минтаќаи ба таѓйирёбии иќлим 
осебпазир мањсуб меёбад. Сол то сол бештар 
таѓйирёбии иќлим, болоравии њарорати њаво, 
олудагардии фазо бо моддањои зиёновар, 
норасоии оби нўшокї ва таъмини амния-
ти экологї дар миќёси љањон монеањо эљод 
карда, боиси обшавии босуръат ва коњишё-
бии пиряхњо мегардад. Пайомади нохуши ин 
њодисањо дар аксари кишварњои сайёра ва 
Тољикистон мушоњида карда мешавад.

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар паёми шодбо-
шї оиди эълон гардидани  соли 2025 - «Соли 
байналмилалии њифзи пиряхњо», аз љониби 
Маљмааи умумии Созмони Милали Муттањид 
чунин иброз доштанд: «…Таѓйирёбии глобалии 
иќлим ба сифати яке аз мушкилоти муосир, 
пеш аз њама ба њолати пиряхњо, захирањои 
барф ва об таъсири манфї мерасонад…

Љомеаи љањонї хуб дарк мекунад, ки коњиш 
ва харобшавии минбаъдаи манбаъњои обњои 
ошомиданї дар сайёра метавонад ањли башарро 
ба фалокатњои зиёди љонї, иљтимої ва иќтисо-
дї дучор намояд. Аз ин лињоз, ба љомеаи љањонї 
лозим меояд, ки барои њалли ин масоили глобалї 
њар чї зудтар чорањои зарурии муштаракро 
тањия ва татбиќ намояд».

Љумњурии Тољикистон дорои захирањои 
зиёди оби тоза мебошад. Дар њудуди кишвар 
947 дарёи хурду калон љорї мегардад, ки 
дарозии  умумии онњо ба 28 њазору 500 ки-
лометр мерасад.  Манбаи захирањои бузурги 
об асосан пиряхњо мебошанд. Гармшавии 
иќлим љараёни обшавии пиряхњоро тезонда, 
эњтимолияти рахнашавї ва обхезиро ба вуљуд 
меорад.

Бо маќсади њифзи пиряхњои Тољикистон аз 



тарафи њукумати мамлакат «Барномаи дав-
латї оид ба омўзиш ва нигоњдории пиряхњои 
Тољикистон барои солњои 2010 – 2030» ќабул 
гардидааст. Зарурати ќабули ин барномаи 
њаётан муњим  барои кишварњои минтаќаи 
Осиёи Марказї  ногузир буд, зеро бар асари 
гармшавии иќлим дар чанд соли охир пирях-
њои Тољикистон ќариб 30 фоиз масоњаташон-
ро аз даст додаанд. Аз 14 њазор пиряхи њудуди 
кишвар 19-тои он хеле бузург буда, дар на-
тиљаи таѓйирёбии иќлим њазортояш аз байн 
рафтааст, ки боиси ташвиш мебошад. Чунки 
мањз пиряхњо манбаи асосии оби дарёњо ба 
шумор мераванд. Оби тозае, ки аз пиряхњо 
љорї мешавад, на танњо барои Тољикистон, 
балки барои дигар кишварњои минтаќаи Оси-
ёи Марказї хеле зарур њастанд.

Бузургтарин пиряхњои  минтаќаи Осиёи 
Марказї дар Тољикистон љойгиранд. Тибќи 
иттилои «Маркази омўзиши пиряхњои Тољи-
кистон», баландии пиряхњое, ки аз нишебињои 
ќуллаи Сомонї сарчашма мегиранд ба 7400 
метр аз сатњи бањр мерасанд.

Яке аз бузургтарин пиряхи минтаќа – 
Федченко, ки майдони калон ва системаи 
васеи ќаторкўњњоро ишѓол менамояд, айни 
замон зери таъсири љиддии гармшавии иќлим 
ќарор дорад. Пиряхи Федченко - муъљизаи  
бењамтои табиати афсункори Тољикистон 
буда, дар Вилояти Мухтори  Кўњистони Ба-
дахшон љойгир шудааст. Ин пирях ба дањго-
наи бузургтарин пиряхњои љањон шомил ме-
шавад.  Пиряхи Федченко 75 километр дарозї 
дошта аз 50 шохоб иборат аст.

Аз рўйи маълумотњои яхшиносон пиря-
хи бузург - Федченко низ њаракат мекунад. 
Суръати миёнаи солонаи њаракати ин пирях 
аз 63 то 89 см дар як шабонарўз мебошад, ки 
ба њисоби миёна 73 см дар як шабонарўзро  
ташкил медињад. Раванди хурдшавии пирях 
сол то сол бештар сурат мегирад. Агар соли 
1979 ѓафсии пиряхи Федченко ба 40 - 50 метр 
баробар бошад, соли 1998 он њамагї 20 - 25 
метрро ташкил додааст. Дар давоми 30 соли 
охир пиряхи Федченко беш аз 3 километр 
масоњати худро аз даст дода, сатњи он 50 метр 
паст фаромадааст.

Обшавии яхпораи аз њама азими Антар-
ктида, ноњияњои ќутби шимолї, пиряхњои 
Њимолой низ боиси ташвиши љомеаи љањонї 
мебошад. Дар баробари ин, таѓйирёбии 
иќлим ба пиряхњои нисбатан хурд таъсири 
љиддї дошта, њолати онњоро боз њам харобтар 
намудааст. Аз натиљањои илмї бармеояд, ки 
таѓйирёбии иќлим ба пиряхњои тамоми яхи-
стони кураи арз, аз љумла Тољикистон таъси-
ри амиќ дорад.

Президенти  Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар аксар суханронињои 
худ ба њалли мушкилоти глобалии экологї, 
таѓйирёбии иќлим ва норасоии оби нўшокї 
ва вазъи босуръат об шудани пиряхњо дар 
Арктика, Антарктида, Гренландия ва дигар 
манотиќи љањон, аз љумла Тољикистон изњори 
нигаронї карда, иброз доштанд, ки нагириф-
тани пеши роњи ин раванд метавонад љомеаи 

љањонро ба оќибатњои ногувор рў ба рў созад.
Сарвари давлат њифзи пиряхњоро масъа-

лаи њаётан муњим, њассос ва љиддї номида, 
пешнињод карданд, ки соли 2025 «Соли бай-
налмилалии њифзи пиряхњо» эълон гардида, 
санаи «Рўзи љањонии њифзи пиряхњо» муайян 
карда шавад.

Иќдоми  навбатии  Пешвои муаззами мил-
лат,аз љониби СММ бо тарафдории аксари 
кишварњои љањон пазируфта шуда, 21 март 
њамчун Рўзи байналмилалии њифзи пиряхњо 
муќаррар карда шуд. Пешнињоди дигари љо-
ниби Тољикистон таъсис додани Бунёди мах-
суси байналмилалии њифзи пиряхњо мебошад, 
ки маќсад аз ин тадбирњо пешгирии сариваќтї 
аз обшавии пиряхњо дар љањон мебошад. 
Фонди мазкур ба он равона мегардад, ки аз 
њисоби манбаъњои  захиравии он ба кишварњо 
ва давлатњои алоњида, ки дар самти дастрасї 
ба њифзу нигоњдошти пиряхњо њамчун манбаи  
захирањои обї эњтиёљ доранд, дастгирињо ва 
кумакњо роњандозї карда мешаванд.

Дар ќатъномаи мазкур ањамияти пиряхњо 
њамчун љузъи таркибии даври гидрологї ва 
таъсири љиддии обшавии босуръати онњо ба 
иќлим, муњити зист, саломатии инсон ва руш-
ди устувор дарљ гардидааст.

Њифз ва нигоњ доштани пиряхњо яке аз ма-
съалањои умдаи рўз мебошад.  Чунки аз сар-
ватњои нотакрори табиати афсункори Тољи-
кистон на танњо насли имрўз, балки наслњои 
оянда низ, бояд самаранок истифода баранд. 
Агар имрўз ба ќадри неъматњои табиат нара-
сида, онро сарфакорона истифода набарем, 
пас фардо барои наслњои оянда мушкилоти 
зиёде эљод менамоем.

«Пиряхњо захираи асосии оби соф мебо-
шанд. Обшавии босуръати онњо дар баробари 
зиёдшавии истеъмоли об, ки бо афзоиши ањолї 
ва рушди иќтисодї вобастагї дорад, мета-
вонад ба оќибатњои баѓоят манфї оварда 
расонад», - иброз менамоянд Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон.

Аз ин лињоз, ќабул ва бо ќатъномаи  мах-
сус тасдиќ кардани иќдоми  панљуми Пре-
зиденти кишвар дар бораи эълон гардидани 
соли 2025 њамчун «Соли байналмилалии 
њифзи пиряхњо» аз љониби Маљмааи  умумии 
Созмони Милали Муттањид бо љонибдории 
153 давлати љањон, барои мардуми тољик њам 
шараф асту њам ифтихор. 

Тољикистониён бо иќдомњои созандаву 
арзанда дасти болову сари баланд доранд. Ну-
фузу эътибори кишвари мо дар арсаи љањон 
боз њам афзуну баланд мегардад. Табиати 
нотакрори Тољикистон, ки бињишти наќдро 
мемонад, бо сарватњои нодиру њаётбахши худ, 
мавзеи сайёњиро ихтиёр карда, бањри оян-
дагон  чун гавњараки чашм эњтиёт ва нигоњ 
дошта мешавад.

Саодат САТТОРЇ
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Гвардияи миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон яке аз шо-
хаҳои Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар буда, дар тобеияти 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусаллаҳ 
қарор дорад ва аз ҷумлаи 
нерӯҳои захиравии Сарвари 
давлат аст. 

Ин сохтори бонуфузи ни-
зомӣ моҳи январи соли 1995 
дар заминаи як бригадаи зу-
дамал (қисми ҳарбии 3571-и 
Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон) на-
хуст бо номи Гвардияи пре-
зидентӣ таъсис дода шуд.

Ҳайати шахсии Гвардия 
аз рӯзҳои аввал бо устуво-
рию матонат ба иҷрои хиз-
мат шурӯъ карда, дар лаҳ-
заҳои тақдирсози миллат 
ба гурӯҳҳои мусаллаҳи ғай-
риқонунӣ дар майдони ҳар-
бу зарб ғолиб омада, сазово-
ри боварии Сарвари давлат 
ва мардуми ҷумҳурӣ гардид.

Дар солҳои аввали соҳи-
бистиқлолии Тоҷикистон 
афсарону сарбозони Гвар-
дия дар баробари дигар хиз-
матчиёни ҳарбии сохторҳои 
қудратӣ барои барқарор 
намудани сохти конститут-
сионӣ, таъмини амният ва 
таҳкими истиқлоли давла-
тии Тоҷикистон саҳми ар-
занда гузоштаанд. Корнамоӣ 
ва шуҷоати 307 нафари онҳо 
бо мукофотҳои давлатӣ қа-
дрдонӣ шудааст, ки 79 на-
фарашон дар сангарҳо ҳалок 

НАҚШИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 
ДАР ТАШКИЛ ВА ТАҲКИМИ 

ГВАРДИЯИ МИЛЛӢ
гаштаанд.

17 январи соли 2000 Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳ муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ҷамъомади тантанавӣ бах-
шида ба 5-солагии таъсиси 
Гвардияи президентӣ сухан-
ронӣ намуданд.

Президенти кишвар роҳи 
5-солаи тайкардаи Гвардия-
ро баҳогузорӣ намуда, қайд 
карданд, ки қисми ҳарбии 
№3571 барои ҳифзи тарти-
боти ҷамъиятӣ ва волоияти 
қонун дар ҷумҳурӣ саҳми бо-
сазое гузошт ва маҳз дар за-
минаи он соли 1995 Гварди-
яи президентӣ ташкил карда 
шуд. Кӯшишҳои табаддуло-
ти ҳарбии солҳои 1995-98, 
ки мардуми кишварро ба 
ташвиш оварда буд, маҳз дар 
натиҷаи мардонагиву фидо-
кории сарбозони Қувваҳои 
Мусаллаҳ, аз ҷумла Гвардияи 
президентӣ рафъ карда шуд . 

26 январи соли 2004 
бо фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Гвар-
дияи президентӣ ба Гвар-
дияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табдил дода шуд 
ва дар фаъолияти Гвардия 
марҳилаи нав оғоз гардид. 
Дар баробари қабул шудани 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон «Дар бораи Гвардияи 
миллии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон» дар сохтори ташкилии 
он тағйироти куллӣ ворид 
карда шуда, марҳилаи нави 

гузариш ба фаъолияти 
касбии хизматчиёни ҳарбӣ 
мусоидат намуд. 

Принсипи асосии фаъ-
олият, нишон ва рамзҳои 
фарқкунанда, вазифаву 
ҳуқуқҳои хизматчиёни ҳар-
бӣ, таъминоти техникӣ, мо-
лиявӣ, моддӣ ва маънавии 
Гвардияи миллӣ муайян гар-
дид. Ҳамчунин вазифаҳои 
асосии Гвардияи миллӣ дар 
асоси фармони Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян карда шуд. Ҳифз ва 
мудофиаи иншооти махсу-
сан муҳими давлатӣ, пешвоз 
ва гусели меҳмонони оли-
мақоми хориҷӣ, иштирок ва 
таъмини амнияти шахсони 
расмӣ ҳангоми гузаронида-
ни чорабиниҳои маросимӣ 
аз қабили вазифаҳои асосии 
Гвардияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошанд.

17 июли соли 2004 Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар маросими савгандёдку-
нии наваскарони Гвардияи 
миллии Тоҷикистон ишти-
рок ва суханронӣ намуданд.

“Ба зиммаи ҳар як хиз-
матчии ҳарбӣ, -таъкид на-
муданд Сарвари давлат, 
- вогузор намудани вазифа 
ва масъулияти баланди хиз-
мат ба Ватан маҳз аз рӯзи 
савгандёдкунӣ оғоз меёбад. 
Дар баробари савгандёдкунӣ 
хизматчии ҳарбӣ ба унво-
ни аскар мушарраф гарди-
да, барои ҳифзи Ватани худ 
ӯҳдадор мегардад”.

Баъди анҷоми маросими 
савгандёдкунӣ, наваскарон 
аз назди минбар ботантана 
қадам зада, садоқату мато-
нати хешро ба халқу Ватан 
изҳор намуданд. Сипас аз 
майдон қатори техникаҳои 
муқтадири низомӣ гузашта, 
афсарону сарбозон омода-
гии доимии худро дар ҳифзи 
истиқлоли миллӣ ва амни-
яту оромии кишвар ифода 
карданд . 

5 майи соли 2005 Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар 
пойгоҳи саҳроии Гвардияи 
миллии Ҷумҳурии Тоҷи-

НАҚШИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 
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кистон дар мавзеи Қаратоғ 
дар машқҳои фаврии қисму 
воҳидҳои Гвардияи миллӣ 
ва Кумитаи ҳифзи сарҳади 
давлатии  назди Ҳукума-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иштирок намуданд.

Мақсади гузаронида-
ни машқҳои таълимӣ асо-
сан мукаммалгардонию ҳа-
моҳангсозӣ ва баҳамории 
амалиёти гурӯҳҳои фаврӣ 
ҳангоми амалиёти ҷангӣ, 
мудофиа, ҳуҷуми ҷавобӣ ва 
таъқиби сарҳадшиканон дар 
ҷараёни ҳифзи сарҳад ва ин-
шоотҳои муҳимми иқтисо-
дию стратегии давлатӣ, му-
бориза бар зидди терроризм 
ва барҳам додани гурӯҳҳои  
мусаллаҳонаи ғайриқонунӣ 
мебошад.

Баъди анҷоми машқҳои 
тактикӣ Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, Сарфар-
мондеҳи Олии Қувваҳои Му-
саллаҳ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни суханронӣ 
афсарону сарбозони Гварди-
яи миллиро вазифадор на-
муданд, ки бобати интихоб 
ва ҷобаҷогузории кадрҳо, ри-
ояи меъёрҳои оинномавӣ ва 
интизоми ҳарбию хизматӣ 
талаботи қатъӣ ҷорӣ наму-
да, ҷиҳати таҳкими амнияти 
давлатӣ, садоқат ба Ватан, 
риояи Конститутсия, ифти-
хор ва нангу номуси мил-
лӣ тарбияи ватандӯстиро 
пурзӯр намоянд.

30 августи соли 2005 Пре-
зиденти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи 
Бобоҷон Ғафуров аз қисми 
низомии Гвардияи мил-
лӣ дидан карда, бо шарои-
ти зист ва вазъи омодагии 
қисмҳои ҳарбӣ ошно шуданд 
ва онҳоро бо иди истиқлол 
табрик намуданд.

4 феврали соли 2006 қа-
роргоҳи отряди алоҳидаи 
таъиноти махсуси Гвардияи 
миллии Тоҷикистон вазъи-
яти идона дошт. Дар фазои 
тантанавӣ беш аз 300 нафар 
сарбозони Гвардияи миллӣ 
баҳри садоқат ба халқу Ватан 
савганди низомӣ ёд карданд. 

Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам     
Эмомалӣ Раҳмон бо мақса-
ди табрики ин наваскарони 
хуштолеъ ва баҳри шиносоӣ 
бо вазъи омодагии ҷангию 

рӯҳии ҳайати шахсӣ, шаро-
ити хидматию маишии онҳо 
ба ин қисми низомӣ ташриф 
оварданд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон наваска-
ронро бо ин рӯзи барояшон 
фаромӯшнопазир табрик на-
муданд ва аз шароити хидма-
тию маишӣ, ҷараёни таъли-
му тарбия дар қисми низомӣ 
пурсон шуданд. 

Таъкид карда шуд, ки 
сафҳои Гвардияи миллӣ, 
асосан, бо афсарони дорои 
маълумоти олии ҳарбӣ ва да-
раҷаи баланди тахассусӣ му-
каммал гашта, сарбозон низ 
дар асоси санҷиши дақиқи 
саломатӣ ва мутобиқат ба та-
лаботи махсуси ҳарбӣ ба хи-
дмат даъват карда мешаванд.

 18 ноябри соли 2006 дар 
таърихи Тоҷикистони соҳи-
бистиқлол саҳифаи нав оғоз 
гардид. Дар маросими ба 
иҷрои вазифа шурӯъ наму-
дани Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шарафи баро-
вардани рамзҳои давлатии 
Тоҷикистон ба зиммаи ҳай-
ати шахсии Гвардияи миллӣ 
вогузор шуда буд. Ин шара-
фи бузургро аз фармондеҳ то 
сарбози қаторӣ бо ифтихор 
ва садоқат ба ҷо оварданд. 

1 январи соли 2007 дар 
таърихи Гвардияи миллӣ 
бори аввал ҳайати шахсии 
он ба ҳифз ва мудофиаи ин-
шооти махсусан муҳими дав-
латӣ шурӯъ намуд. Иҷрои ин 
вазифаи муҳими давлатӣ, ки 
масъулияти зиёдро талаб ме-
кунад, барои ҳайати шахсӣ 
боиси ифтихору сарбалан-
дист. 

Хизматчиёни ҳарбие, ки 

ба иҷрои ин вазифаҳо са-
фарбар шудаанд, аксаран 
дастпарварони Маркази 
тайёрии кадрҳои Гвардияи 
миллӣ мебошанд. Маркази 
тайёрии кадрҳо дар тарбияи 
мутахассисони хурд ва омо-
да намудани наваскарон ба 
хизмати ҳарбӣ, барои баланд 
бардоштани савияи дони-
ши афсарони ҷавон мавқеи 
махсус дорад. Пас аз адои як 
солу нӯҳ моҳи хизмат сарбо-
зоне, ки қобилияти баланди 
ҷисмонӣ ва рӯҳӣ доранд, ба 
курсҳои махсус ҷалб карда 
мешаванд. Барои пурсамар 
гузаронидани машғулиятҳои 
таълимӣ дар Маркази маз-
кур синфхонаҳои муҷаҳҳази 
компютерӣ, омӯзиши за-
бонҳои хориҷӣ ва дигар ша-
роиту имконияти таълимӣ 
пурра фароҳам оварда шуда-
аст. 

25 ноябри соли 2008 
Сарвари давлат муҳтарам      
Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи 
Чоряккорони ноҳияи Рӯдакӣ 
шифохонаи марказии Гвар-
дияи миллии Тоҷикистонро 
мавриди истифода қарор до-
данд.

Зимни шиносоӣ бо ша-
роити табобатӣ ва будубоши 
беморон дар ин шифохона 
зикр гардид, ки ин биноҳо аз 
солҳои 90-уми асри гузашта 
ин ҷониб дар ҳолати ногуво-
ру валангорӣ қарор доштанд 
ва дар зарфи як сол бо харҷи 
1 миллиону 730 ҳазор сомонӣ 
маблағи аз ҳисоби Фонди за-
хиравии Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҷудогашта 
аз нав ободу зебо ва муҷаҳҳаз 
карда шуд. Таҷҳизоти аз ҳама 
гаронарзиши воридшуда ба-
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рои ташхиси бемориҳои гу-
ногуни дарунӣ, амалиётҳои 
ҷарроҳӣ ва физиотерапия 
пешбинӣ шудаанд, ки барои 
сарбозону афсарони Гвар-
дияи миллии Тоҷикистон ва 
мардуми деҳоти атроф туҳ-
фаи бебаҳо аст.

Шифохона аз 9 шуъбаи 
табобатӣ, аз ҷумла шуъбаҳои 
ҷарроҳӣ, эҳёгарӣ, дандонпи-
зишкӣ, физиотерапия, бемо-
риҳои дарунӣ, асаб, сироятӣ, 
пӯст ва ғайра иборат аст, ки 
ҳамаи он бо таҷҳизоти хуш-
сифати ҳозиразамон таъмин 
гаштаанд.

30 августи соли 2011 дар 
маросими афрохтани Пар-
чами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки баландии 
он 165 метрро ташкил ме-
диҳад, хайати шахсии қаро-
вули фахрии Гвардияи мил-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иштирок намуд. Бо ташаббу-
си Пешвои миллат дар тамо-
ми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ 
Парчами Тоҷикистон ҳамчун 
рамзи соҳибистиқлолии дав-
лат ва ватандӯстии мардуми 
тоҷик афрохта шуд, ки қара-
вули фахрии Гвардияи мил-
лӣ як ҷузъи фарқкунанда ва 
рамзи соҳибдавлатӣ дар ҳа-
маи он иштирок менамояд. 
Дар ин маросимҳо оркестри 
ҳарбӣ-нафасии Гвардияи 
миллӣ ҳайати шахсии ба-
талёни қаравули фахриро 
ҳамроҳӣ менамояд. Ҳайати 
шахсии оркестр маҳорати 
хуби касбӣ дошта, дар чо-
рабиниҳои муҳими давлатӣ 
иштирок мекунад. 

25 сентябри соли 2013 
Президенти кишвар муҳта-

рам Эмомалӣ Раҳмон дар 
қисми низомии 051062-и 
Гвардияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо шароити хиз-
матии афсарону сарбозон 
шинос гардиданд. 

Сарвари давлат зимни 
суҳбати озоду самимӣ афса-
рону сарбозонро ба хизмати 
содиқона ба Ватан ҳидоят на-
муданд.

Қисми ҳарбии мазкур яке 
аз воҳидҳои таъиноти махсус 
буда, бо аслиҳаву техникаи 
ҳарбӣ, лавозимоту муҳимо-
ти ҷангӣ ва дигар воситаҳои 
махсуси муосир таъмин кар-
да шудааст. Намунаи беш-
тари ин воситаҳои муосири 
техникӣ, ки барои воҳидҳои 
махсус пешбинӣ шудаанд, 
дар саҳни қисми ҳарбӣ ба на-
моиш гузошта шуд.

13 октябри соли 2014 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ  
Раҳмон ба қароргоҳи марка-
зии Гвардияи миллии Тоҷи-
кистон ташриф оварда, дар 
тантанаҳои бахшида ба сол-
гарди 19-уми ин воҳиди мах-
суси низомӣ иштирок наму-
данд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо шаро-
ити хизматию таълимӣ ва 
будубоши доимии қисмҳои 
ҳарбии Гвардияи миллӣ бе-
восита шинос шуда, барои 
боз ҳам беҳтару намунавӣ 
кардани онҳо ба масъу-
лин супоришҳои мушаххас         
доданд.

4 сентябри соли 2015 
бо иштироки Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Сарфармондеҳи Олии Қув-

ваҳои Мусаллаҳ муҳтарам            
Эмомалӣ Раҳмон ба истиқ-
боли солгарди 20-уми таъси-
си Гвардияи миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҷамъомади 
тантанавӣ баргузор гардид.

Дар чорабинии танта-
навӣ, ки дар Кохи Борбад 
баргузор гардид, ҳайати роҳ-
барӣ ва фармондеҳии Қув-
ваҳои Мусаллаҳи кишвар, 
сарбозону афсарони Гвар-
дияи миллӣ, роҳбарони як 
қатор сохторҳои қудратӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тар-
тибот иштирок карданд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тамоми 
афсарону сарбозони Гварди-
яи миллӣ ва кулли мардуми 
кишварро бо 24-умин солгар-
ди Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
20-солагии таъсисёбии Гвар-
дияи миллӣ табрику таҳни-
ят гуфта, ба онҳо дар ҳимо-
яи амнияту оромии давлати 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон 
матонату шуҷоат ва маҳора-
ту кордонӣ таманно наму-
да, аз ҷумла қайд карданд, 
ки: “Мо ин воҳиди низомиро 
дар даврае таъсис додем, 
ки кишварамон дар вазъи 
ниҳоят вазнину ҳасос қарор 
дошт. Бинобар ин, ҳайати 
шахсии Гвардияи миллӣ дар 
марҳалаи аввали ташак-
кулёбии худ дар баробари 
дигар сохторҳои низомӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ роҳи 
хеле душвору сангин, вале 
пуршарафро сипарӣ карда, 
номи пурифтихори родмар-
ди гвардияро бо нишон до-
дани намунаҳои беҳтарини 
ҷасорату ҷавонмардӣ ҳифз 



намуд. Имрӯз метавонем бо 
қаноатмандӣ изҳор намо-
ем, ки Гвардияи миллии мо 
дар солҳои мавҷудияти худ 
дар бисёр набардҳои сангин 
фаъолона иштирок кард ва 
ҳайати шахсии он фидоко-
риву шуҷоат нишон дода, 
барои таъмини оромӣ ва 
суботи ҷомеа саҳми сазо-
вор гузошт. Ҳайати шах-
сии он то имрӯз ба Ватан 
ва мардуми худ ҳамчун ка-
фили суботу оромии ҷомеа 
ва муҳофизони марзу буми 
кишвар вазифаҳои касбии 
худро сарбаландона иҷро 
карда истодааст. Фаъолия-
ти бистсолаи Гвардияи мил-
лӣ собит месозад, ки он ҳоло 
ба мактаби омодасозии ка-
дрҳои содиқу вафодор таб-
дил ёфтааст ва хизмат дар 
сафҳои он мояи ифтихори 
ҳар як ҷавони ватандӯсту 
ватанпарвар мебошад.” 

14 феврали соли 2018 бо 
иштироки Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Душанбе 
бинои 5-ошёнаи истиқоматӣ 
барои оилаҳои хизматчиёни 
ҳарбии Гвардияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба 
истифода дода шуд.

Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
шиносоӣ бо шароити бино 
ва сифати корҳои анҷом-
шуда, ба кори сохтмончиён 
баҳои сазовор доданд ва аз 
сокинони хуштолеъ - хиз-

матчиёни  ҳарбии Гвардияи 
миллӣ даъват карданд, ки со-
диқона ба нафъи халқу Ватан 
хизмат намоянд.

Хизмат дар сафҳои Гвар-
дияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хизмати ифти-
хорӣ мебошад. Ин ҷо ҷаво-
нон бо азму иродаи қавӣ хиз-
мати ҳарбиро ихтиёр карда, 
таълим мегиранд. Бештари 
онҳо тайи хизмати дусолаи 
ҳарбӣ дар рӯҳияи ҷасорату 
мардонагӣ, ватандӯстӣ ва 
садоқат ба Президенту мар-
думи бузурги тоҷик тарбия 
ёфта, хизматро дар ин сохто-
ри бонуфузи низомӣ идома 
медиҳанд.

Табиист, ки дар сурати 
мавҷуд будани ҳавасмандӣ 
сифати хизмат ба маротиб 
боло меравад. Ин аст, ки дар 
самти баланд бардоштани 
омодагии ҷангӣ қисмҳои 
низомии Гвардияи миллӣ 
натиҷаҳои баланд нишон ме-
диҳанд.

Маълум аст, ки мавқеи 
ҳар як сохтори низомиро 
дараҷаи омодагии ҷангӣ, 
таъминоти аслиҳаву техни-
ка, интизом ва маҳорату ма-
лакаи касбии ҳайати шахсӣ 
муайян мекунад. Гвардияи 
миллӣ ба ғайр аз машқҳои 
саҳроӣ, чорабинӣ ва машғу-
лиятҳои гуногуни ҳарбӣ ҳар 
сол дар асоси ҳамкорӣ бо 
дигар сохторҳои низомии 
дохилу хориҷи кишвар фаъ-
олона ширкат варзида, қоби-
лияту дониши ҳарбии хешро 

такмил медиҳанд. Аз ҷумла 
дар машқҳои васеи низомӣ, 
ки дар якҷоягӣ бо Қувваҳои 
дастҷамъии вокуниши фав-
рии Созмони Аҳдномаи ам-
нияти дастҷамъӣ ва Созмони 
ҳамкории Шанхай баргузор 
мегарданд, ҳайати шахсии 
Гвардияи миллӣ фаъолона 
ширкат мекунад.

Гвардияи миллии Тоҷи-
кистон ҳамчунин барои 
беҳтар намудани вазъи таъ-
минотӣ ва дараҷаи тахас-
сусии афсарону мутахасси-
сонаш бо бисёр кишварҳо 
ҳамкории судманд дорад. 
Ҳамкории пурсамар бо со-
хторҳои ҳамтои худ дар Фе-
дератсияи Русия, Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико, Ҷумҳу-
рии Мардумии Чин ва дигар 
кишварҳо ба роҳ монда шу-
даанд.

Умуман, ҳайати фармон-
деҳӣ ва шахсии Гвардияи 
миллӣ эътимоди қавӣ до-
ранд, ки ин шохаи Қувваҳои 
Мусаллаҳи ҷумҳурӣ метаво-
над дар таъмини бехатарии 
кишвар дар ҳамбастагии зич 
бо дигар сохторҳои қудратии 
кишвар саҳми намоён дошта 
бошад.

Абдуфаттоҳ ШАРИФЗОДА
роҳбари Хадамоти 

матбуоти Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

доктори илмҳои таърих, 
профессор, узви вобастаи 

Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон
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Баъд аз касби истиқло-
ли давлатӣ дар соли 1991 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар баробари 166 кишва-
ри дунё аввалин қадамҳои 
худро ба арсаи байналми-
лалӣ ҳамчун субъекти му-
стаъқили муносибатҳои 
байналмилалӣ гузошт, ки 
он оғози марҳилаи нави 
давлатдории тоҷикон ба 
ҳисоб мерафт. Мутааси-
фона, бо талоши бадби-
нонаи ҳаракату гурӯҳҳои 
манфиатдори дохилӣ ва 
хориҷӣ бо гузашти як 
сол Тоҷикистони тозаи-
стиқлол ба вартаи ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ 
кашида шуд. Дар натиҷа, 
алангаи оташи ҷанги 
хонумонсӯзи бародаркуш 
тамоми манотиқи кишва-
ри ҷавони моро фаро 
гирифта, боиси ба амал 
омадани буҳрони шадиди 
сиёсӣ ва иқтисодӣ гардид. 

Дар натиҷаи таъсири 
ҷанги шаҳрвандӣ пояҳои 
ҳокимияти давлатӣ фалаҷ 
гардида, Тоҷикистони 
ҷавонро хатари нобуд гар-
дидан аз харитаи сиёсии 

ҷаҳон таҳдид менамуд. 
Дар шароити мураккаби 
вазъи сиёсӣ дар кишвар 
ниҳодҳои давлатӣ аз 
уҳдаи вазифаҳои дар 
наздашон гузошташуда 
набаромада, кормандо-
ни давлатиро тарсу ваҳм 
фаро гирифта буд ва акса-
ри онҳо аз ишғоли вазифа 
дар ин ё он сохтор даст 
мекашиданд.

Маҳз дар чунин вазъи 
барои миллату сарзамини 
мо фавқулодда мураккаб, 
хиради азалӣ ва ҷонфи-
доии фарзандони асилу 
меҳандӯсти миллат зарур 
буд. Вазъи баамаломада 
тақозо менамуд, ки нафа-
ре бояд зимоми идораи 
давлатро ба даст гирад, 
ки худро қурбон созад ва 
кишварро аз вартаи нобу-
дӣ наҷот диҳад. 

Ба қавли, “Худо он 
миллатеро сарварӣ дод, 
ки тақдираш ба дасти хеш 
бинвишт”- баргузории 
Иҷлосияи XVI Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ва интихоб гар-
дидани Эмомалӣ Раҳмон 
ба сифати Раиси Шуро, 
оғози марҳилаи нав дар 
ташаккули низоми дав-
латдории навини тоҷи-
кон буд. Яке аз аввалин 
масъалаҳое, ки роҳбари 
ҷавони кишвар муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон 
дар назди худ гузоштанд 
таъмини сулҳу субот дар 
кишвар буд, зеро эшон 
дарк менамуданд, ки бе 
мавҷудияти сулҳу суботи 
сартосарӣ дар кишвар 
таъмини рушди устувори 
дигар соҳаҳо ғайримкон 
аст. Аммо, дар он давраи 
ниҳоят душвори вазъи 
сиёсӣ пояҳои фаъолия-
ти сохторҳои қудратӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
пурра фалаҷ гардида 

буданд. Ҳолати мавҷуда 
тақозо менамуд, ки фаъо-
лияти ниҳодҳои мазкур аз 
сифр оғоз карда шавад ва 
чунин масъулияти сан-
гинро Раиси Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон бар душ 
гирифтанд.

Яке аз масъалаҳои 
муҳиме, ки дар рафти 
ҷаласаи Иҷлосияи XVI 
Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баррасӣ гар-
дида буд,  таъмини суботи 
сиёсӣ дар мамлакат ва 
хотима додан ба ҷанги 
бародаркуш ва дар ин 
замина, таъсис додани ар-
тиши миллӣ ва кувваҳои 
сарҳадӣ ба хотири пурзур 
кардани ҳифзи сарҳади 
давлатии Тоҷикистон, 
таъмини амнияти давлатӣ 
ва пуштибонии дасто-
вардҳои истиқлолият буд.

Пӯшида нест, ки яке 
аз сабабҳои ҷиддии сар 
задани ҷанги шаҳрвандӣ 
ва вусъат ёфтани он вуҷуд 
надоштани Артиши мил-
лӣ буд, ҳол он ки артиш 
яке аз рукнҳои асосӣ ва 
пойдевори ҳастии давлат 
мебошад. Дар он шаро-
ити мураккаби солҳои 
аввали соҳибистиқлолӣ 
ба ҷойи Артиши миллӣ 
нерӯҳои ҳарбии гурӯҳҳои 
мухолиф амал мекарданд, 
ки низоми ягонаи тобеият 
надоштанд. Ҳатто дар он 
шабу рӯзҳое, ки Иҷлоси-
яи XVI Шӯрои Олӣ кори 
худро идома медод, дар 
мамлакат зиёда аз 13 
ситоди гурӯҳҳои мусал-
лаҳ ҳукм меронданд, ки 
аксари онҳо ба касе итоат 
намекарданд. 

Бо мақсади таъми-
ни сулҳу субот ва бақои 
давлати тозаистиқлоли 
Тоҷикистон бо ташаббу-
си бевоситаи Асосгузори 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ – 
БУНЁДГУЗОРИ АРТИШИ МИЛЛӢ

Сайҳомид ШАРИФЗОДА  
номзади илмҳои таърих, 

сардори Раёсати 
таҳлил ва ояндабинии 

сиёсати дохилии
 Маркази тадқиқоти 

стратегии 
назди Президенти 

Ҷмуҳурии Тоҷикистон
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сулҳу Ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Сар-
фармондеҳи Олии Қув-
ваҳои Мусаллаҳ, Раиси 
ҳамонвақтаи Шӯрои Олӣ                                    
муҳтарам   Эмомалӣ 
Раҳмон 18-декабри соли 
1992 Қарори Раёсати 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи 
таъсиси Қувваҳои Мусал-
лаҳи Тоҷикистон» қабул 
гардид, ки роҳбарии он ба 
души Раиси Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вогузор гардид. Дар ин 
замина 23-феврали соли 
1993 дар шаҳри Душанбе 
аввалин Паради ҳарбии 
Артиши миллӣ баргузор 
гардида, маҳз ин санаи 
таъсиси Артиши миллӣ 
эълон гардид.

Ногуфта намонад, ки 
кишвари мо дар солҳои 
аввали таъсисёбии 
нерӯҳои мусаллаҳи мил-
лӣ ба мушкилиҳои зиёд 
дучор гардид. Тавре, ки 
Пешвои миллат, Сарфар-
мондеҳи Олии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид 
менамоянд: “аз собиқ 
давлати Шӯравӣ барои 
мо ягон қисми ҳарбӣ ё 
техникаи низомӣ мерос 
намонда буд.” Аз ин рӯ, 
таъминоти Артиши мил-
лӣ бо қароргоҳу биноҳои 
лозима, техникаи ҳарбӣ, 
муҳимоти ҷангӣ, либос 
ва озуқаворӣ мушкилоти 
зиёде дошт. Вале ба муш-
килоти мавҷуда нигоҳ 
накарда, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ           
Раҳмон тавонистанд, 
марҳала ба марҳала та-
моми шароити мусоидро 
дар низоми Қувваҳои 
Мусаллаҳи мамлакат 
фароҳам оваранд. Бо та-
лоши бевоситаи Пешвои 
миллат, Эмомалӣ Раҳмон 
қисмҳои ҳарбӣ бо техни-
каю лавозимоти ҳарбӣ 
ва дигар маводи зарурӣ 
таъмин карда шуданд.

Агар саҳми Пешвои 
миллат, муҳтарам       
Эмомалӣ Раҳмонро дар 
ташаккули Артиши мил-
лӣ  таҳлил намоем, мета-
вонем иброз намоем, ки 
он дар се ҷанбаи асосӣ 
ташаккул дода шуд:

-Заминаҳои меъёрӣ 
ҳуқуқӣ, ки асоси фаъо-
лияти босамари Арти-
ши миллиро ташкил 
менамуд, фароҳам овар-
да шуд. Дар ин замина 
Фармони раёсати Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон Дар бораи тасдиқи 
матни савганди ҳарбӣ 
(17.02.1993.), Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи ӯҳдадории 
умумии ҳарбӣ ва хизмати 
ҳарбӣ”, (1993) содир ва 
қабул гардиданд.

Бояд таъкид намуд, 
ки муҳимтарин санади 
меъёрӣ ҳуқуқӣ дар тан-
зими фаъолияти ҳарбии 
кишвар Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(06.11.1994) ба ҳисоб мера-
вад, ки он ба сифати қону-
ни асосӣ асли фаъолияти 
моро дар соҳаи низомӣ 
муайян менамояд. Маҳз 
дар асоси моддаи 43 он 
гуфта шудааст, ки “Ҳифзи 
Ватан, ҳимояи манфиати 
давлат, таҳкими истиқло-
лият, амният ва иқтидори 
мудофиавии он вазифаи 
муқаддаси шаҳрванд аст. 
Тартиби хизмати ҳарбиро 
қонун муайян мекунад.” 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон “Дар бораи му-
дофиа” (1995) ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи Қувваҳои Му-
саллаҳи Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон” (13.12.1996) қабул 
гардиданд.

Муҳимтар аз ҳама, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳанго-
ми ироаи Паёми (2022 с.) 
навбатии худ ба Маҷлиси 
Олӣ таъкид намуданд, ки 
“Вазъи мураккаби ҷаҳони 
муосир моро водор мена-

мояд, ки ҷиҳати суръат 
бахшидан ба навсозӣ ва 
муҷаҳҳазгардонии Қув-
ваҳои Мусаллаҳ, баланд 
бардоштани омодабошии 
ҳарбӣ ва тақвияти иқти-
дори мудофиавии кишвар 
тадбирҳои зарурии ило-
вагиро амалӣ намоем.” Аз 
ин рӯ, Ҳукумати мамла-
кат, Вазорати мудофиа ва 
дигар сохторҳои низоми-
ро вазифадор намуданд, 
ки ҷиҳати баланд бардо-
штани иқтидори мудофи-
авии кишвар Консепсияи 
мудофиаи миллиро таҳия 
ва пешниҳод намоянд. 
Маҳз ин масъала бори ди-
гар аз таваҷҷуҳи Пешвои 
миллат, ҷиҳати таҳкими 
иқтидори мудофияи 
Артиши миллӣ дарак 
медиҳад.

-Ташаккули сохтор ва 
бунёди инфрасохтори за-
рурӣ, таҳкими заминаҳои 
моддиву техникии Қув-
ваҳои Мусаллаҳ. Пешвои 
миллат, Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусал-
лаҳ муҳтарам Эмомалӣ      
Раҳмон аз рӯзҳои нахусти-
ни таъсисёбии Артиши 
миллӣ, бо вуҷуди вазъи 
номусоиди ҳарбиву сиёсӣ, 
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар 
кишвар, ба сохтори таш-
киливу штатӣ, таъминоти 
моддиву техникӣ, бунёди 
инфрасохтори зарурӣ, 
таҷҳизонидани қисмҳои 
ҳарбӣ ҷиҳати баланд 
бардоштани омодагии 
ҷангии хизматчиёни 
ҳарбӣ таваҷҷуҳи доимӣ 
зоҳир менамоянд. Зеро 
Пешвои миллат муҳта-
рам        Эмомалӣ Раҳмон 
борҳо таъкид намудаанд, 
ки Артиш ё худ Қувваҳои 
Мусаллаҳ дар ҳар дав-
ру замон барои ҳар як 
кишвари соҳибистиқлол 
кафили бехатарӣ ва таъ-
минкунандаи ҳаёти осо-
иштаи мардуми он ба 
ҳисоб меравад.

Бо саҳми бевоситаи 
Пешвои миллат, Сар-



фармондеҳи Олии Қув-
ваҳои Мусаллаҳ Эмомалӣ     
Раҳмон дар сохтори  Қув-
ваҳои Мусаллаҳи кишвар 
марҳала ба марҳала Қӯ-
шунҳои хушкигард (соли 
1997), Қувваҳои ҳарбии 
ҳавоӣ ва мудофиаи зид-
диҳавоӣ (соли 1994) ва Қӯ-
шунҳои зудамалро (соли 
2003) таъсис дода, ба таъ-
сиси Қӯшунҳои сарҳадӣ 
(соли 1994), Қӯшунҳои 
дохилӣ (соли 1993), Гвар-
дияи миллӣ (соли 1995) 
ва дигар сохторҳои ни-
зомӣ шурӯъ намуданд. Бо 
вуҷуди мушкилоти зиёде, 
ки дар тӯли солҳои гуза-
шта дар ҳаёти иқтисоди-
ву иҷтимоии кишвар ҷой 
доштанд, Артиши миллӣ 
тадриҷан ба як нерӯи та-
вонои ҳарбӣ табдил ёфт.

Бо дарназардошти 
зарурати ҳифзи сарҳадо-
ти кишвар соли 1997-ум 
Кумитаи ҳифзи сарҳади 
давлатии назди Ҳукумати 
Тоҷикистонро ташкил 
дода, аз соли 2005 ҳимо-
яи марзҳои кишвара-
монро ҳамчун давлати 
соҳибистиқлол пурра ба 
ихтиёри худ гирифтем. 
Ҳоло Қӯшунҳои сарҳадӣ 
ҳамчун ҷузъи таркибии 
Қувваҳои Мусаллаҳи 
мамлакат ҳифзи боэъти-
моди сарҳади давлатиро 
таъмин карда истодаанд. 

Тибқи маълумотҳои 
расмӣ бо талоши бево-
ситаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ     
Раҳмон дар даврони 
соҳибистиқлолии кишвар 
барои таъмин намудани 
ҳимояи сарҳади давлатӣ 
3 раёсати минтақавӣ, 17 
отряди сарҳадӣ, 2 отряди 
таъиноти махсус, эска-
дриляи алоҳидаи ҳаво-
паймоӣ, 7 комендатураи 
сарҳадӣ, 158 дидбонгоҳи 
сарҳадӣ, 35 нуқтаи гузар-
гоҳи сарҳадӣ, Донишка-
даи олии сарҳадӣ, Гимна-
зияи ҳарбии Қӯшунҳои 
сарҳадӣ бо номи “Вори-

сони Куруши Кабир”, 
4 маркази таълимӣ, 3 
госпитали ҳарбӣ, 5 қисми 
ҳарбӣ дар самти таъ-
миноти техникӣ таъсис 
ёфта, 187 иншооту бинои 
ёрирасон бунёд карда 
шуд. 

Дар баробари ин, 
ҷиҳати таҳкими ҳимояи 
минтақаҳои осебпази-
ри сарҳади давлатӣ бо 
Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон дар ҳам-
корӣ бо дигар сохтору 
мақомот 92 дидбонгоҳи 
сарҳадӣ бунёд ва 173 
иншооти сарҳадӣ таҷ-
диду азнавсозӣ шудааст. 
Инчунин, садҳо километр 
роҳҳои нави мошингарди 
сарҳадӣ ва дигар иншо-
оти ҳифзи сарҳад бунёд 
гардидааст. Бояд зикр на-
муд, ки бо супориши бе-
воситаи Пешвои миллат 
ҳанӯз соли 2008 Нақшаи 
дурнамои бунёди шаҳр-
чаҳои ҳарбӣ ва сохтмони 
манзил барои хизмат-
чиёни низомӣ барои 
солҳои 2009-2020 таҳия 
шуда, давра ба давра дар 
амал татбиқ намудани он 
мушкилоту камбудиҳои 
дар ин бахш мавҷударо 
бартараф намуд.

-Тақвияти иқтидори 
кадрии ҷузъу томҳои Қув-
ваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон. Пешвои 
миллат муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон ҳамеша 
ба масоили вобаста ба 
тарбияи кадрҳои мил-
лии афсарӣ дар Қувваҳои 
Мусаллаҳи Тоҷикистон, 
таҳсили онҳо дар дохил 
ва хориҷи кишвар ва даъ-
вати босифати ҷавонон ба 
хизмати ҳарбӣ таваҷҷуҳи 
хос зоҳир намуда, таъ-
кид месозанд, ки роҳу 
усулҳои ғайриқонунии 
даъват ба сафҳои Арти-
ши миллӣ бояд комилан 
аз миён бурда шавад. 
Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ     Раҳмон 
таъкид менамоянд, ки 

муҳимтарин роҳи ҳалли 
ин мушкил тарбияи ҳар-
бӣ-ватандӯстии наврасону 
ҷавонон аз муассисаҳои 
томактабӣ ва мактабҳои 
таҳсилоти ҳамагонӣ ба 
ҳисоб меравад. 

Дар даврони истиқло-
ли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маҳз бо даст-
гирии бевоситаи Пешвои 
миллат, Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусаллаҳ 
Эмомалӣ Раҳмон макта-
бҳои олӣ ва академияи 
ҳарбӣ, аз ҷумла Акаде-
мияи Вазорати корҳои 
дохилӣ, мактабҳои олии 
тарбияи кадрҳо барои 
вазоратҳои мудофиа, ам-
ният ва Кумитаи ҳифзи 
сарҳади давлатӣ таъсис 
ёфтаанд. Пешвои миллат 
ҳамчунин ба тарбияи ка-
дрҳои ҳарбӣ дар хориҷи 
кишвар низ таваҷҷуҳи 
махсус равона менамо-
янд.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша 
таъкид менамоянд, ки 
таҳаввулоту авзои мурак-
каби сиёсию амниятӣ дар 
минтақа ва ҷаҳон ҳушдор 
аз он медиҳад, ки ба-
рои ба талаботи замони 
имрӯз мутобиқ гардони-
дани сатҳи омодабошии 
ҷангии Қувваҳои Мусал-
лаҳ, таълиму тарбияи му-
тахассисони баландихти-
соси низомӣ, таъминоти 
ҷузъу томҳо бо техникаву 
технологияи замонавию 
лавозимоти муосири ҷан-
гӣ ва тақвият бахшидани 
иқтидори мудофиавии 
кишвар тадбирҳои илова-
гиро татбиқ намоем.

Вобаста ба масоили 
болозикр таъкид наму-
дан зарур аст, ки тибқи 
маълумотҳои расмӣ, дар 
замони истиқлол барои 
Қувваҳои Мусаллаҳи 
мамлакат, беш аз 10 ҳазор 
нафар, аз ҷумла танҳо 
барои Вазорати мудофиа 
дар муассисаҳои таҳси-
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лоти олии кишварҳои 
пешрафтаи ҷаҳон зиёда 
аз 3100 нафар ва дар До-
нишкадаи ҳарбии вазо-
рат қариб 3000 кадрҳои 
баландихтисоси низомӣ 
омода карда шудаанд ва 
қариб 1000 нафар ака-
демияҳои ҳарбиро хатм 
намуданд. Ҳоло зиёда аз 
90 фоизи афсароне, ки 
имрӯз дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳ хизмат меку-
нанд, хатмкардагони до-
нишкадаву академияҳои 
ҳарбӣ мебошанд.

Инчунин, тибқи 
оморҳои расмӣ, даврони 
истиқлол 2800 нафар ҷа-
вон, аз ҷумла 1500 нафар 
Донишкадаи олии сарҳа-
дии Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва 1300 
нафар донишкадаҳои 
олии хориҷи кишвар-
ро хатм намуда, ҳоло 
дар вазифаҳои афсарии 
ҷузъу томҳои Қӯшунҳои 
сарҳадӣ хизмат карда 
истодаанд.

Бояд таъкид намуд, 
ки Тоҷикистон аз оқи-
батҳои ҷанги шаҳрвандӣ 
ва зуҳуроти номатлуб 
ба монанди терроризм 
ва экстремизм сабақҳои 
талх бардошта, ҷомеаи 
ҷаҳониро низ доим аз 
хатари густариши онҳо 
ҳушдор намуда, дар 
мубориза бо ин зуҳуроти 
хатарнок ва харобиовари 
ҷаҳони муосир бо тамоми 
кишварҳо ва созмонҳои 
минтақавию байналми-
лалӣ ҳамкорӣ менамояд.

Илова бар ин, дар 
доираи ҳамкориҳои 
байналмилалии низомӣ 
Қувваҳои Мусаллаҳи 
Тоҷикистон дар машқҳои 
муштараки фармондеҳи-
ву ситодии кишварҳои 
аъзои Иттиҳоди Дав-
латҳои Мустақил, Соз-
мони Аҳдномаи амнияти 
дастаҷамъӣ ва Созмони 
ҳамкории Шанхай фаъ-
олона иштирок намуда, 

қобилияти баланди омо-
дагии ҷангии худро собит 
месозанд ва дар айни за-
мон маҳорат ва таҷрибаи 
худро дар ин самт такмил 
медиҳанд.

Дар доираи рушди 
ҳамкориҳои байнал-
милалӣ метавон иброз 
намуд, ки дар Тоҷикистон 
вобаста ба мавқеи геопо-
литикии он бо мақсади 
таҳкими ҳамкориҳои 
амниятӣ дар чаҳорчӯ-
баи ниҳодҳои болозикр 
машқҳои ҳарбӣ баргузор 
мегарданд.

Шакли маъмули ҳам-
корӣ дар самти таъмини 
амният миёни кишварҳо 
машқҳои ҳарбӣ дар 
чаҳорчӯбаи ИДМ, СҲШ 
ва СААД, машқҳои 
зиддитеррористии «Ру-
беж-2005», машқҳои 
тактикии махсус «Гром-
2015», машқҳои махсу-
си муштараки қувва ва 
воситаҳои иктишофии 
қувваҳои мусаллаҳи 
кишварҳо «Поиск-2016», 
«Боевое братство-2017», 
машқҳои муштараки 
оперативӣ-стратегӣ таҳти 
унвони «Боевое брат-
ство-2018», тамриноти 
муштараки «Нерушимое 
братство-2019», инчунин 
«Взаимодействие-2021», 
«Поиск-2021» ва «Эше-
лон-2021», «Рубеж-2022» 
(СААД, Тоҷикистон) ва 
доираи дигар созмонҳои 
минтақавию байналми-
лалӣ  баргузор гардида-
анд, ки ҳадафи асосии 
онҳо таъмини ҳамоҳан-
гии ҳамкориҳо дар му-
бориза бо терроризм, 
ифротгароӣ ва ҷудои-
хоҳӣ, фуруши маводи 
мухаддир, муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ, гардиши 
силоҳ  ва дигар таҳдиду 
хатарҳо ба ҳисоб мера-
ванд.

Аз ин рӯ, бо қаноат-
мандӣ метавон иброз 
дошт, ки бо талоши бево-
ситаи Асосгузори сулҳу 

Ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусал-
лаҳ, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, заминаҳои 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ, ҷиҳати 
ташаккули симои до-
хилӣ ва байналмилалии 
Артиши миллӣ фароҳам 
оварда шуда, инфрасо-
хтори ҷузъу томҳои он 
мустаҳкам гардида, ҳай-
ати кадрии он тақвият 
бахшида шудааст.

Дар маҷмуъ, дар зарфи 
30 соли мавҷудияти Ар-
тиши миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва фаъолияти 
ватандӯстонаи родмардо-
ни Ватан, асосҳои сохтори 
конститутсионӣ, рукнҳои 
тозаи идоракунии дав-
лат, меъёрҳои танзимку-
нандаи ҳаёти иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангии 
кишвар мустаҳкам гарди-
да, арзишҳои истиқлоли 
давлатӣ ҳифз ва ба ҷаҳо-
ниён муаррифӣ гардид. 
Бо ин ҳол, шароити 
мураккаби вазъи ҷаҳони 
муосир, аз ҳар як ҷаво-
ни ватандор, худшиносу 
худогоҳ тақозо менамо-
яд, ки бо пуштибонӣ аз 
сиёсати ватанпарваронаи 
Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ҳа-
меша ҷиҳати хизмат дар 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳ 
омода бошанд. Маҳз таъ-
кидҳои Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусал-
лаҳ, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки мефармоянд: 
“хизмат дар сафи Қув-
ваҳои Мусаллаҳ барои 
ҷавонон мактаби ҷавон-
мардӣ маҳсуб меёбад”, 
моро бояд водор созад, 
ки барои ҳифзи марзу 
буми Ватани аҷдодиа-
мон бо ҳисси баланд ва 
дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, худши-
носиву худогоҳӣ хидмат 
намоем.
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Паёми имсолаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї ба тав-
ри воќеї вазифањои навбатии њукумату 
давлат ва тамоми ќишри љомеаро муайян 
намуд. 

Љавњари асосии 
Паём тарбияи маъ-
навии инсон мебо-
шад. Тарбияи насли наврас вазифаи оила, 
мактаб ва љомеа мањсуб меёбад, чунки он 
мухотаби суханњои пурмуњтавои Роњба-
ри давлат буда, ин ячейкањои љамъиятї 
воќеан ба тарбияи инсони комил замина-
гузоранд. 

Масалан, танњо масъулияти баланди 
волидайн дар таълиму тарбияи фар-
занд, тадриси ў дар мактаб, иштирок дар 
корњои љамъиятї, таъсиргузории омўзгор 
ба таълиму тарбияи фарзанд ва ѓайра ба 
инсони комил шудани наслаш мусоидат 
мекунад. 

Ба ин монанд, амалњои ибратбахши 
аъзои љомеа барои тарбияи инсони комил 
низ замина гузошта метавонад. Яъне ањли 
љомеа метавонанд, завќи илмомўзї ва 
донишандўзии насли љавонро зиёд намо-
янд, ба ихтироъкориву эљодкорї талќин 
созанд ва руњияи онњоро солиму ќавї 
нигоњ доранд. Ин аст, ки амалњои неки 
аъзои љомеа ба ихтироъкорї, эљодгарї ва 
дигар пешрафтњо ба манфиатњои иќтисо-
дии шахсии фардњо ва кулли аъзои љомеа 
таъсирбахш бошад ва руњияи шикастно-
пазиру солим ба амнияти фардї ва љомеа 
таъсиргузор мешавад. 

Бидуни шак, њидояти навбатии Пешвои 
миллат барои хондани 5 китоби бадеї дар 
як сол нигоњи њам волидон ва њам фар-
зандонро ба зиндагї куллан таѓйир дода, 
ахлоќро пок ва одобро солењ месозад. Ин 
љо аќидае пеши назарам омад, ки «Милла-
те, ки китобхон аст, пешрафти тамадду-
нњоро фатњ карда, онро њељ ваќт аз даст 
намедињад».

Ба ин хотир, бо ташаббуси Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
доираи чорабинињо оид ба љашни 30-со-
лагии Истиќлолияти давлатї китоби 
“Тољикон” аз нав чоп ва њамчун армуѓон 
ба хонадони њар як тољик таќдим карда 
шуд. Ин иќдом яке аз амалњои бењтарини 
Пешвои миллат ба таблиѓи китобхонї, 
рў овардан ва арљ гузоштан ба таърихи 
куњани миллати тољик мебошад. 

Таърихи навини Тољикистони соњи-
бистиќлол гувоњ аст, ки Роњбари давлат 
пайваста таъкид менамояд, ки  «Китоб-
хониву китобдўстї инсонро њатман ба 

САНАДИ  РАЊНАМО

ќуллањои мурод мерасонад, мартабаашро 
дар љамъият баланд, ўро њимматбаланду 
ќадршинос мегардонад. Эњтиром ба Ва-
тан, ифтихор ба Тољикистони азиз, дўст 
доштани њар гўшаву канори он аз дуруст 
мутолиа кардани китоб ва аз бар кардани 
мазмуни матнњои он ба даст меояд”.

Баргузории 
озмуни “Фурўѓи 
субњи доної китоб 

аст” шањодат дод, ки заминаи калидии 
наљоти бештар аз љоњилї, мутаассибї 
ва тундгарої китоб аст. Мањз китоб ба 
оламиён аз соњибмаърифатї, тамаддун-
созї, шањрсозиву шањрдорї ва соњибде-
вону соњибдафтар будани миллати тољик 
гувоњї хоњад дод.

Фарзандони мо зимни гуфтушунидњо, 
баромадњо, вохўрињо ва суњбатњо ба воя 
мерасанд ва тарзи сухангўї, кордонї, 
амалкарди моро нусхабардорї менамо-
янд. Мањз китоб хондан ва њифз намудани 
матну ашъор ва ќиссањо дар пайдоиши 
нутќи равон замина мегузоранд ва су-
ханњои даѓалу дурушт, тањќирро аз байн 
бурда, забонро бойю зебо нигањ медорад. 

Дар ин ќисмат низ дар паём таъкид 
мешавад, “Забон оинаест, ки дар он си-
мои пурљилои миллат равшан инъикос 
мешавад ва мо бояд ба ќадри ин нишонаи 
њастии миллат расем ва дар баробари ин, 
ба омўзиши забонњои русиву англисї њам-
чун забонњои муоширати байналмилалї 
эътибори аввалиндараља дињем”.

Ин талабот кулли мардуми Тољики-
стонро водор менамояд, ки бо ифтихор 
аз он пайгирї карда, бањри ба манзалати 
яке аз халќњои пешрафта расидан, бояд аз 
сабаќњои халќњои пешрафтаи љањон исти-
фода барем ва ба умеди дигарон нашуда, 
худамон талош варзем, њиммат намоем.

Боварии колим дорам, њар як шањрван-
ди Тољикистон њидоятњои Пешвои мил-
латро, ки дар паём дарљ шудаанд, сар-
машќи кор карда, дар тарбияву камолоти 
маънавии љавонон сањмгузор мешаванд. 
Сањмгузорї дар ин амали нек ба зинда-
гии босаодат ва њимояву пойдории Ис-
тиќлоли давлатї ва вањдати миллї оварда 
мерасонад.

Подполковники адлия                                                  
Абдуљабборзода С.А., 

сардори шуъбаи назорати
тафтишоти пешакї дар

маќомоти прокуратураи њарбї
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Дар паёми навбатї ба 
Маљлиси Олии кишвар 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон њадафњои 
стратегии давлат, фаъо-
лияти Њукумати Тољики-
стон, вазорату идорањои 
давлатиро тањлил намуда, 
самтњо ва роњњои рушди 
ояндаи кишварро барои 
солњои минбаъда муайян 
намуданд, ки он барои мо 
хизматчиёни њарбї њам 
дастури созанда, њуљљати 
рањнамо дар фаъолияти 
хизматї ва барномаи му-
каммали зиндагии шоиста 
мебошад. Њайати шахсии 
Гвардияи миллии Љумњу-
рии Тољикистон, аз афса-
рони Дастгоњи марказї то 
љузъу томњои ќисмњои њар-
бї дар толору маљлисгоњњо 
љамъ омада, паёми навба-
тии  Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмонро ба 
Маљлиси Олии кишвар 
«Дар бораи самтњои асо-
сии сиёсати дохилї ва хо-
риљии љумњурї» дастљамъ-
она тамошо карданд.

Шарњу тавзењи паём дар 
маљлиси васеи Гвардияи 
миллї бо иштироки Фар-
мондењи Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон ге-
нерал-лейтенанти гвардия 
Љамолзода Бобољон гуза-
ронида шуд. Фармондењи 
Гвардияи миллї нуктањои 
асосии паёмро шарњу тав-

Татби Ґи паём дар 
Гвардияи миллќ

зењ дода, оид ба бузургта-
рин дастовардњои даврони 
истиќлол, татбиќи њадафу 
стратегияњои давлатї, зиёд 
гардидани музди мењнати 
амалкунандаи хизматчиёни 
њарбї изњори андеша на-
муданд.Таъкид гардид, ки 
хизматчиёни њарбї љузъи 
људонашавандаи љомеаи 
шањрвандї мебошанд аз ин 
рў, ба ѓайр аз вазифањои 
хизмативу љангї барои 
дар амал татбиќ намудани 
дастуру супоришњо сањми 
арзанда мегузоранд. Њам-
чунин дар идомаи маърўза 
таъкид шуд, ки хизматчи-
ёни њарбї аз ѓамхорињои 
пайвастаи Пешвои миллат 
љињати бењтар намудани 
вазъи иљтимої, таъминот 
бо техникаву таљњизот ва 
муњайё будани шароитњои 
хизмат изњори миннатдорї 
намуда, барои таъмини ам-
ният ва њаёти осудаи мар-
думи кишвар саъю кўшиш 

менамоянд.
Бо маќсади пурсамар 

татбиќ намудани паём дар 
Гвардияи миллї «Наќшаи 
чорабинињо барои соли 
2023 оид ба иљрои вази-
фањое, ки дар паёми Пре-
зиденти Љумњурии Тољи-
кистон 23 декабри соли 
2022 «Дар бораи самтњои 
асосии сиёсати дохилї ва 
хориљии љумњурї» зикр 
гардидааст», ба имзо 
расид. Наќшаи мазкур аз 
28 банд иборат буда, дар 
назди масъулини ќисмњои 
њарбї ва аксарияти 
самтњои хизмати њарбї ва-
зифањои мушаххас гузошта 
шудааст. Пеш аз њама ву-
съат додани корњои тарѓи-
ботиву ташвиќотї дар 
байни њайати шахсї барои 
баланд бардоштани њисси 
ватандўстї, худшиносї, 
ифтихор аз хизмати њарбї, 
вањдати миллї, омўхта-
ни илму њунар, мањорату 
малакаи љангї. Њамчунин 
дар самти тайёрии љангї 
барои сайќал додани дони-
шу малакаи касбии хизмат-
чиёни њарбї гузаронидани 
љамъомадњои таълимї, 
баромадњои сањрої, гу-
заронидани мусобиќањои 
варзишї, њарбї байни 
љузъу томњои мухталиф ба 
наќша гирифта шудааст.  

Полковники гвардия 
Хайринисо КОМИЛЗОДА



Ману артиш сисолаем. Фарќ миёни 
мо зиёд нест. Њар ду аз ибтидои соли 
1993 ба арсаи њастї ќадам гузоштем. 
Биёед, ќазоват мекунем, ки як тифли 
љисман ва рўњан солиму комил то куљо 
метавонад дар пайрањаи њаёт худ ба 
худ рушд намуда, муваффаќ шавад? 
Агар ўро мураббї, парастору ѓамхоре 
набошад. Муњофизу рањнамо, муш-
фиќу пуштибоне набошад. Албатта, 
наметавонад.

Ман дар оѓўши гарми модар ва ѓам-
хорињои падар, ѓарќ дар шањди гулу 
гиёњ, обњои мусаффои чашмасор, фа-
зои дилкаш ва дар домони кўњсорони 
сарбаланди кишвари мањбубам-Тољи-
кистон ба камол расидам.

Њамсоли ман - Артиши миллии 
Тољикистон дар зери хайма, дар шаби 
тўфону тўлонї “ба дунё омадааст” 
барои анљом додани рисолати ља-
вонмардї: барќарор намудани сулњу 
вањдат, дифои марзу бум, њифозати 
дастовардњои истиќлолият аз сармо 
ва бодњои дайду. Дар чунин вазъи 
душвор аксарият ба рушду такомулаш 
бовар надоштанд, вале шахси худодо-
ду хайрандеш, такягоњ шуд, Артиши 
миллї ташаккул ёфт. 

Яъне, бунёдгузору њодї, мунодии 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољи-
кистон Асосгузори сулњу вањдати 
миллї-Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон муњтарам    
Эмомалї Рањмон, Сарфармондењи Олї 
мебошанд, ки њамеша барои мо ља-
вонон намоди ифтихор ва нерумандї 
њастанд.

Эй поягузори кори артиш,
Аз туст іама барори артиш.

ПЕШВОИ МИЛЛАТ
- НАМОДИ

 ИФТИХОРУ НЕРУМАНДЇ

Албатта, бо ташаббуси Раиси 
Шўрои Олии Тољикистон 23 феврали 
соли 1993 аввалин паради њарбии Ар-
тиши миллї доир шуд. Сафњои онро 
афсарону сарбозони содиќи Ватан, 
љавонмардоне пурра карданд, ки дар 
рўзњои аввали соњибистиќлолї љони 
худро дареѓ надошта, барои истиќро-
ри сулњ сина сипар карданд. Ба њамаи 
норасоињо нигоњ накарда, ворисони 
Дирафши Ковиён бо Парчами Љумњу-
рии Тољикистон, ки моњи ноябри соли 
1992 дар Иљлосияи 16 –уми Шўрои 
Олии Тољикистон ќабул гардида буд, 
бо ифтихор ва эњсоси баланди мил-
лї ќадам зада, аз ояндаи дурахшони 
давлати тољикон ва Артиши миллии 

Эй поягузори кори артиш,
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Тољикистон башорат доданд. Њарчанд 
ташкил намудани паради њарбї осон 
набуд, вале ин намоиш дањњо нафари 
дигарро шомили артиш кард, то ки ба-
рои таъмини амният, њифзи марзу бум 
ва ободии Ватани худ саъю кўшиш на-
моянд. Шоири маъруфи тољик Муњам-
мад Ѓоиб барои тасдиќи зањматњои 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон хеле бамаврид гуфтаанд:

Чун табиби дарди миллат оламаш бишнохта,
Бо давову бо даводав давлати хеш сохта.
Нест осон пуркунї бо бурд љойи бохта,
Аз зафар созад, њикоят парчами афрохта.

Баъди 30 сол ба монанди ман љаво-
нони шарафманди диёр 30 њазоранд, 
100 њазоранд, ки сафњои Артиши мил-
лиро пур карда, анъанаи неки ниёгон-
ро идома медињанд. Рисолати артиш 
рисолати мост. Мо, хизматчиёни њарбї 
барои давлату миллат хизмат мекунем 
ва миллат њамеша ба пешво, рањнамо 
эњтиёљ дорад. Пешво, Сарвари милла-
ти тољик – Асосгузори сулњу вањдати 
миллї-Президенти Љумњурии Тољики-
стон муњтарам Эмомалї Рањмон аст.

Мо, хизматчиёни њарбї барои таъ-
мини амнияти Ватан, њифзи сулњу 
субот ва дастовардњои Истиќлолияти 
давлатии Тољикистони соњибистиќлол 
њамеша омода њастем. Барои ин пайва-
ста меомўзем, мањорату малакаи касбї 
ва љангии худро такмил медињем, аз 
навгонињои илми њарбї, технологї 
истифода карда, дар њама њолат барои 
њифзу мудофиаи Ватан тайёрем.

Капитани гвардия 
Неъматуллои ХОЛИЌ, 

афсари калон-рўзноманигори
шуъбаи иттилоот 

ва робита бо љомеаи
Гвардияи миллии 

Љумњурии Тољикистон



Бањри ќасри ному нанги ориё Поя созем устухони дасту по

Ифтихори миллати фархундаем, Вориси сомониён њастем мо

Дар вафо пайванди љон њастем мо.



Аз барои њаќќи шири поки модарон,
Аз барои њурмати виќори хоњарон,

Поси амри њаќќи Пешвои хеш,
Љон ба каф нињодаем чун диловарон 

Боварї ба мо бикун, эй Ватан, 
эй Ватан

Марди босадоќатем мисли 
гурдњои ту,

Бањри њифзи ту сипар мекунем
 љону тан.

Лозим ар шавад кунем, љон фидо 
   барои ту.



–Рафиќ генерал, шумо 
яке аз собиќадорони хиз-
мати њарбї њастед. 30 
соли фаъолияти Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистонро, њамчун як 
рукни давлатдорї чї гуна 
шарњ медињед? 

-Пешвои миллат муњта-
рам Эмомалї Рањмон 
Артиши миллиро яке аз 
рукнњои муњимтарини 
давлатдории миллї ва си-
пари боэътимоди Ватана-
мон гуфта, борњо таъкид 
намуданд, ки Ќуввањои 
Мусаллањ кафили амният 
ва зиндагии осоиштаи 
мардум мебошад. Асоси 
њама пешравии љомеа, 
баќои давлат аз њифзу 
нигањбонии сулњу субот, 
вањдату ягонагї, таъ-
мин намудани амният ва 
тањкими истиќлолият аст. 

АЛИЗОДА ЉОНИБЕК ЉУРАБЕК 
30 сол аст, ки дар Артиши миллии Тољи-
кистон пурсамар хизмат карда, аз ун-
вони курсант ба рутбаи генерал-майори 
гвардия расидааст. Мактаб интернати 
махсуси ба номи генерал-майор Тошмуха-
медовро хатм карда, тањсилро дар Омў-
зишгоњи олї-њарбии фармондењии алоќаи 
шањри Полтаваи Љумњурии Украина идо-
ма додааст. Соли 2003 Донишгоњи њарбии 
алоќаи шањри Санкт-Петербурги Феде-
ратсияи Россияро хатм намудааст. Хиз-
матњои шоистаи ў бо ордени «Спитамен» 
дараљаи II, медали «Љасорат» ва дигар 
медалњои љашнї ќадрдонї шудааст. 

– «Якљоя дохил шуда, тањсил мекунем, хизмат мекунем», ањду паймон карданд 
њашт нафар наврасон аз як синф, ки дар дил хоњиши хизматчии њарбї шудан до-
штанд. Бо азму ѓайрати зиёд аз вилояти Хатлон ба шањри Душанбе омада, њама 
курсанти мактаб-интернати махсуси ба номи генерал-майор Тошмухамедов шу-
данд. Вале танњо ду нафар тањсилро ба сомон расонид. Яке Љонибек, дигари Ти-
мур. Тимур Ќурбонзода айни замон дар Ќуввањои њарбї-њавоии Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон хизматро идома медињад. Генерал-майори гвардия Ализода 
Љонибек Љурабек Сардори Сарситод-муовини аввали фармондењи Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон мебошад.

КАФИЛИ АМНИЯТ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТА

Муњофизу пуштибони ин 
дастовардњои бузург, неъ-
матњои пурарзиш бевоси-
та Сарфармондењи Олии 
Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон 
ва Артиши миллї мебо-
шанд.

 Аз рўзњои аввали таъ-
сисёбї то имрўз њама со-
хтору нињодњои Артиши 
миллї дар атрофи Сар-
вари давлат љамъ шуда, 
барои таъмини сулњу 
амният ва якпорчагии 
Тољикистон саъю кўшиш 
кардаанд. Бо гурўњњои 
мусаллањи ѓайриќонунї 
мубориза бурдан, дар њо-
лате, ки Сарвари давлат 
танњо роњи мусолињаро 
пеш гирифтаанд, коре буд 
басо мушкил….

Ба њама душвориву 
норасоињо нигоњ накарда, 

Артиши миллї аз иљрои 
рисолати таърихии худ 
баромад: сулњу вањдат 
барќарор шуд, истиќло-
лияти миллї тањким ёфт, 
давлати милии тољикон 
дар арсаи љањон муар-
рифї гардид. Албатта, 
бо ќањрамонї, зањмату 
сиёсати хирадмандонаи 
Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї, Пешвои мил-
лат-Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон.

Бо ќаноатмандї иброз 
медорам, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 
вобаста ба имкониятњои 
иќтисодии кишвар корњои 
зиёдро анљом додааст. Ин 
тадбирњо идома хоњанд 
ёфт. Дар паёми навбатии 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба Маљлиси 
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Олї вобаста ба баланд 
бардоштани омодабошии 
љангї, навсозї, муљањњаз-
гардонии Ќуввањои Му-
саллањ барои амалї наму-
дани тадбирњои иловагї 
дастур дода шуд.

Дигар ин ки барои 
бењбудии  фаъолияти 
сохтор њар таклифу пеш-
нињоде, ки ба манфиати 
давлату миллат аст, аз 
љониби Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон дастгирї 
меёбад.  

- Аз таърихи пайдои-
ши Сарситод дар артиш, 
мавќеъ ва вазифањои 
имрўзаву ояндаи он каме 
маълумот медодед. 

- Њарчанд ниёгони мо 
дар давлатдориву си-
поњдорї таърихи куњан 
доранд ва аз усулњои 
пешбурди амалиёти љангї 
бархўрдор буданд, вале 
ман бо таќсимбандии ва-
зифањо, бахусус ситод во 
нахўрдаам. 

Таърихи фаъолияти си-
тодњо таќрибан 300 солро 
дар бар мегирад. Ман 
артиши давлати Россияро 
дар назар дорам. Сар-
ситод дар низоми њарбї  
њамчун органи идораку-
нанда дар натиљаи такмил 
ёфтани артиш ташкил 
карда шудааст. Њанўз дар 
асри XVIII  дар замони 
њукумронии Екатеринаи 
II дар асоси хизмати квар-
тирмейстерї  ва донишка-
даи адъютантон Сарситод 
таъсис дода шуд. Дар 
сохтори он вобаста ба 
талаботи замон чандин 
маротиба таѓйиру ило-
вањо ворид карда шуд, ки 
зимни он мавќеи Сарси-
тод устувор, вазифањои 
минбаъдааш њамчун 
органи асосии роњбари-
кунандаи љузъу томњо дар 
артиш боз њам мушаххас 
гардид. 

Яке аз вазифањои асо-
сии Сарситод банаќша-

гирї ва мунтазам таъмин 
намудани фаъолияти 
њамарўза ва омодабошии 
љангии љузъу томњо ме-
бошад. Яъне, Сарситод 
бояд дар як ваќт тамоми 
фаъолияти сохторро зери 
назорат дошта бошад. 
Дар ин раванд назорат, 
бањисобгирии натиљањо, 
тањлили хизмати њарбї, 
коркарди њуљљатњои роња-
барикунанда, харитањои 
топографї, истифодаи 
воситањои муосири ком-
муникатсионї, иттило-
отї, таъмини бехатарии 
ќўшунњо ва хизмати 
њарбї, риояи тартиботи 
оинномавї мавќеи махсус 
доранд. 

Фаъолияти њамарўзаи 
љузъу томњо аз мањорату 
ќобилияти масъулини 
ситодњо вобаста мебошад. 
Имрўз аксари хизматчиё-
ни њарбие, ки дар ин самт 
фаъолият доранд, хатм-
кардагони муассисањои 
олии њарбї, академияњо 
мебошанд ва дар иљрои 
вазифањо мутобиќ ба 
шароит ва вазъи љањони 
муосир хизматро ба роњ 
мондаанд.

–Муњтарам генерал, 
доираи фаъолияти Сарси-
тод хеле васеъ аст. Шумо 
чї тавр барои назорату 
тањлил ва натиљагирии он 
сариваќту босифат му-
ваффаќ мешавед? 

   Дар Сарситоди Гвар-
дияи миллї њайати афса-
роне, хизмат мекунанд, 
ки дар ин самт таљрибаи 
кофї дошта, вазифањои 
худро хуб медонанд.  
Бисёр мешавад њолатњое, 
ки мо соати кории муай-
ян надорем. Чунки агар 
вазифа гузошта шуд ва ё 
фармон шуд, - бояд њат-
ман иљро шавад. Албатта, 
дар ин кор муовини сар-
дори Сарситод, сардоро-
ни раёсату шуъбањои он 
кумак мекунанд. 

- Аз нигоњи шумо 
афсари ситод бояд кадом 
хислатњоро дошта бо-
шад?

- Хизмат дар зерсох-
торњои Сарситод бисёр 
љиддї ва љолиб аст. Агар 
моњияти онро дарк на-
мої. Мефањмї, ки ба 
кори муњим машѓулї ва 
фаъолияти пурсамари ди-
гарон њам аз ту вобастагї 
дорад. 

Албатта, афсарони 
доно, њушёру зирак, ки 
аз мушкилињо ба осонї 
мебароянд барои ситод 
заруранд. Онњо бояд бо-
диќќат бошанд, дар назди 
худ маќсад гузошта таво-
нанд, мантиќан фикр кар-
да, фавран хулосаи дуруст 
бароварда тавонанд. 

- Фармон додан осон 
аст ё иљро кардан?

- Фармон иљро кардан 
осон аст. Чунки масъу-
лияти бештар ба шахси 
фармондењ меафтад. Аз 
тарафи дигар ба ќобилия-
ти инсон вобастагї дорад. 
Дар таълимоти Конфуций 
омадааст: Агар рафтору 
кирдори хуб дошта бошї, 
бе фармон аз паси ту 
мераванд, дар акси њол ба 
фармон њам итоат наме-
кунанд.  

- Таманнои шумо ба 
хизматчиёни њарбї

- Аз фурсати муносиб 
истифода карда, 30-
юмин солгарди Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистонро ба њама 
собиќадорони хизмати 
њарбї, афсарону сарбозон 
табрик мегўям. Барояшон 
саломатї, хушбахтї, ко-
мёбињои хизматї ва дар 
роњи худшиносиву њифзи 
Ватан боз њам муваф-
фаќият мехоњам.  

                     Мусоњиб 
полковники гвардия 

Хайринисо КОМИЛЗОДА
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Ќисми њарбии 051052 
сазовори љойи аввал гар-
дида, бо «Байраќи сайёр» 
ва тўњфаи ќимматнок-теле-
визор сарфароз гардонида 
шуд.

Іамеша ѓљолиб бошед!

Соли 2022 барои хиз-
матчиёни њарбї ва кор-
мандони ѓайринизомии 
Шифохонаи њарбї соли 
барору комёбї гардид. 
Њайати роњбарикунандаи 

ќисми њарбї дастуру супо-
ришњои фармондењи Гвар-
дияи миллї ва наќшањои 
кории Шифохонаро сари-
ваќт иљро карда, ташхису 
табобати њайати шахсиро 
дар сатњи зарурї ба роњ 
монданд. Интизоми њарбї, 
риояи талаботи Оинно-
мањои њарбї, пешбарии 
хизмат ва омодабошии 
љангии Шифохона тањти 
назорат буда, бо таљњизоту 
дастгоњњои махсуси тиббї 
таъмин шуданд. Муваф-
фаќияти Шифохона аз хиз-
мати шоистаи њайати шах-
сї ва кордонии командири 
ќисми њарбї майори гвар-
дия Дилшодзода Мањмуд 
мебошад. Дар љамъбасти 
сол дар байни баталёнњо 
Шифохонаи њарбї сазово-
ри љойи якум гардид.

Хизматчиёни њарбие, 
ки дар шуъбачаи ќисми 
њарбии 051063 хизмат 
мекунанд, аксарият ља-
вонмардони машќдида ва 
таљрибадор њастанд. Са-
доќат, љасорат ва иттињод 
шиори доимии онњост. 
Соли 2022 фаъолияти њай-
ати шахсии ќисми њарбї 
бештар дар иљрои вази-
фањо, машќњои сањрої ва 
сафарњои хизматї гузашт. 
Онњо тамоми фармону су-
поришњоро сариваќт иљро 
карда, дар баробари ин 

Њайати шахсии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон фаъо-
лияти хизматиро дар соли 2022 бо нишондодњои хуб љамъбаст на-
муданд. Ин дастовардњо дар љаласаи васеи Гвардия, ки дар он му-
овини котиби Шўрои амнияти Тољикистон Файзуллозода Шараф       
Љаббор ва фармондењи Гвардияи миллї генерал-лейтенанти гвар-
дия Бобољон Љамолзода иштирок доштанд, мавриди баррасї ќарор 
гирифт. Фаъолияти хизматчиёни њарбї дар љузъу томњо тибќи 
натиљаи кори комиссияи санљишї муайян ва бањогузорї карда шуд. 
Дар ин асос бо фармони фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи љамъбасти нишондодњои тайёрии љангї, 
тарбияи ватандўстї, хизмати ќўшунњо ва бехатарии хизмати 
њарбии ќисмњои њарбии Гвардияи миллї дар соли 2022» дар байни 
љузъу том бењтаринњо ба таври зерин муайян карда шуданд:   

Натиїаіои соли 2022 
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њангоми санљиши комис-
сия оид ба меъёрњои вар-
зишї, мањорату малакаи 
љангї, аслињаву техника 
ќобилияти баланди касбї 
нишон додаанд. Њуљљат-
гузории шуъба њам дар 
сатњи зарурї ќарор дошт. 
Чуноне, ки подполковники 
гвардия Исматулло Фай-
зуллозода иброз дошт,- 
муваффаќияти шуъбача 
натиљаи хизмати шоистаи 
њар як хизматчии њарбї, 
яъне коллективи мо мебо-
шад. Ќобили зикр аст, ки 
шуъбачаи ќисми њарбии 
051063 дар байни шуъба-
чањои таъиноти махсус дар 
соли 2022 сазовори љойи 
авввал гардид. 

Интизом асоси хизма-
ти њарбї аст ва риояи он 
аз њайати шахсї иродаву 
масъулият талаб мекунад. 
Агар ин хислатњо ба дони-
шу мањорат зам шаванд, 
дар њама кор комёбии 
роњбар ва пирўзии кол-
лектив таъмин аст. Њамин 
меъёрњо гурўњи таъиноти 
махсусро аз ќисми њарбии 
051055 ба мисоли бењтарин 
муаррифї кард. Капитани 
гвардия Тољиддин Шоев, 
сардори гурўњ пайваста 
машѓулиятњои тайёрии 
љангиро бо њайати шахсї 
дар сатњи зарурї ташкилу 
ба роњ мондааст. Ин аст, 
ки пешбарии хизматро дар 
иншооти махсусан муњи-
ми давлатї сарбаландона 
иљро мекунанд. Ростќавлї, 
накўкорї, озодакориву ди-
ловарї ва њамеша њамчун 
љавонмард ба ваъда вафо 
кардан, яъне ба Савганди 
њарбї содиќ будан, хис-
латњои фарќкунандаи ка-
питани гвардия Тољиддин 
Шоев мебошад.  

Се-чор сол мешавад, 
ки капитани гвардия Эмо-
малї Одиназода бо њайати 
шахсии ротааш дар њама 
чорабинињо фаъолона 
иштирок мекунанд. Агар 
сабќат байни командирони 
рота бошад ѓолиб Эмо-
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малї Одиназода мешавад 
ва агар байни ротањо бо-
шад, боз њам муваффаќият 
насиби ротаи Одиназода 
мегардад. Сабаби ин комё-
биро мо дар иродаи ќавї, 
мењнатдўстї, адолатпар-
варї, ватандўстї, дониш 
ва ташаббускорї мебинем. 
Бояд ќайд намоям, ки яке 
аз бењтарин ротањо дар 
соли 2022 ротаи ќисми 
њарбии 051059 гардид. 
Њайати шахсии ротаи 
мазкур дар иљрои вази-
фањои хизматї ва пешба-
рии наряди шабонарўзї, 
тартибу интизом, иштирок 
дар озмуну виктаринањо 
намунаи ибрат ва обрўву 
эътибори ќисми њарбї 
мебошанд. Умедворем, ки 
њамеша ѓолиб бошед!

Лейтенанти калони 
гвардия Мењрољиддин 
Рањимзода яке аз бењта-
рин командирони взвод 
дар ќисми њарбии 051064 
мебошад. Взводи ў дар 
соли 2022 бењтарин взвод 
муаррифї шуд. Њарчанд 
ў бисёр љавон аст, вале 
бо масъулияти баланд ба 
иљрои вазифа камар баста-
аст. Зеро хуб дарк меку-
над, ки дар самти хизмати 
ў мањорату љиддият наќши 
муњим дорад. 

- Ў хатмкардаи Дониш-
кадаи њарбии Вазорати 
мудофиаи Љумњурии Тољи-
кистон буда, њамчун мута-
хассис барои аз худ карда-
ни самти интихобкардааш 
кўшишу ѓайрати зиёд 
дорад. Мепурсад, меомў-
зад, кўшиш мекунад, ки 
ба њайати шахсї, ба сар-
бозони худ њам омўзонад, 
чунин бањо дод фаъолияти 
њамарўзаи Мењрољиддин 
Рањимзодаро командири 
ќисми њарбии 051064 под-
полковники гвардия Исма-
тулло Муњибуллозода.

Сержантон дар хизма-
ти њарбї, ба хусус идора 
кардани њайати шахсии 
сарбозон, риояи тарти-
бу интизом, рељаи рўз ва 

таълиму тарбияи нава-
скарон, дар сатњи зарурї 
нигоњ доштани омодабо-
шии љангї сањми арзанда 
доранд. Мањз барои њамин 
нишондодњо сержанти 
калони гвардия Мусул-
монбек Љўраев, коман-
дири отделенияи якуми 
ротаи таълимии тайёрии 
командирони хурди ќисми 
њарбии 051052 дар байни 
ќисмњои њарбї бењтарин 
командири отделения дар 
соли 2022 эълон карда 
шуд. Номбурда дастуру 
супоришњоро сариваќт 
иљро карда, барои баланд 
бардоштани сатњи до-
ниш ва мањорату малакаи 
сарбозон кўшиш менамо-

яд. Иштирокчии фаъоли 
мусобиќањои зењнї-њарбї 
мебошад. 

Албатта, дар сафњои 
Гвардияи миллї бењта-
ринњо хеле зиёданд. Мо 
танњо чанд нафари онњоро 
њамчун намуна манзури 
хонанда кардем. Хизмат 
дар иншооти муњими 
давлатї, љузъу томњои 
техникї, таъиноти махсус, 
самти алоќа, муњандисї, 
тиб ва монанди инњо 
масъулияти калон талаб 
мекунад. Хизмати содиќо-
наву шоистаи њар яки онњо 
бењтарин ва ќобили сито-
иш аст.    

Полковники гвардия 
Хайринисо КОМИЛЗОДА 



таи тањсин хонд ва љамъбасти озмунро чунин 
эълон кард: бо бадаст овардани 36 хол бону-
вон аз Гвардияи миллї сазовори љойи сеюм 
шудаанд. Бо гирифтани 37 хол љойи дуюмро 
бонувон аз Ќўшунњои сарњадї соњиб гардида, 
љойи аввал бо љамъи 42 хол насиби бонувон 
аз Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон 
гардид. Ѓолибон бо Ифтихорномаи вазири 
мудофиа, медал, мукофоти пулї ва Љом сар-
фароз карда шуданд. 

Полковники гвардия
 Хайринисо КОМИЛЗОДА 

Бонувон дар хизмати њарбї, иљрои ва-
зифањои љангї, пешбарии хизмат, иштирок 
дар сабќату озмунњо хеле фаъоланд. Дастаи 
волейболбозони Гвардияи миллї дар мусо-
биќањо фаъолона иштирок карда, сазовори 
тањсин мегарданд. Ѓайр аз ин дар байни 
бонувон шиновару тенисбоз, шоњмотбозу 
тирандоз њам њаст.

Ба муносибати 30-солагии таъсисёбии 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон 
дар Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољики-
стон  байни хизматчиёни њарбї-бонувони 
сохторњои ќудратї ва маќомоти њифзи њуќуќ 
мусобиќаи тирпаронї аз силоњи оташфи-
шон – тапончаи QZS-92 баргузор гардид. 
Мусобиќа 17 январи соли 2023  дар заминаи 
Литсеи њарбии Вазорати мудофиа гузарони-
да шуд, ки дар он 11 даста аз њама сохторњо 
иштирок доштанд. Њайати дастањо аз ду 
нафар хизматчии њарбї-бонувон иборат 
буда, сабќатро њайати босалоњияти афсарони 
собиќадор доварї карданд.

Дар ин мусобиќа аз Гвардия миллии 
Љумњурии Тољикистон ду нафар бонувони 
хушсалиќа: лейтенанти гвардия Назризода 
Нигора, афсари калони раёсати кадрњо ва 
таълимоти њарбии фармондењї, майори гвар-
дия Бобизода Зебуннисо, афсар-равоншиноси  
шуъбачаи корњои сиёсї-тарбиявии ќисми 
њарбии 051054 иштирок доштанд.

Аз кўшишу ѓайрат, сару либоси мувофиќ, 
рафтору гуфтор ва интизоми бонувон маъ-
лум буд, ки њама ба сабќат хеле фаъолона ва 
моњирона омодагї гирифтанд. Баробари сар-
шавии озмун бонувон бо азму талош нишон 
мегирифтанд,– гуфт полковники гвардия Њо-
тамљон Рањматзода, сардори шуъба-муовини 
сардори раёсати тайёрии љангии фармондењї, 
ки бонувонро аз Гвардия ба озмун омода 
карда буд.

Озмунро сардори раёсати тайёрии љангии 
Вазорати мудофиа генерал-майор Сафарзода 
Љамшед љамъбаст намуда, мањорату малака, 
саъю кўшиши занонро дар хизмати њарбї ва 
рафти мусобиќа, аз љумла нишонрасї шоис-

Масири 
тири камон 

ва тири абрў

Ѓолибони мусобиќа

Бонувон дар хизмати њарбї, иљрои ва-
зифањои љангї, пешбарии хизмат, иштирок 
дар сабќату озмунњо хеле фаъоланд. Дастаи 
волейболбозони Гвардияи миллї дар мусо-
биќањо фаъолона иштирок карда, сазовори 
тањсин мегарданд. Ѓайр аз ин дар байни 
бонувон шиновару тенисбоз, шоњмотбозу 
тирандоз њам њаст.

Ба муносибати 30-солагии таъсисёбии 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон 
дар Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољики-
стон  байни хизматчиёни њарбї-бонувони 
сохторњои ќудратї ва маќомоти њифзи њуќуќ 
мусобиќаи тирпаронї аз силоњи оташфи-
шон – тапончаи QZS-92 баргузор гардид. 
Мусобиќа 17 январи соли 2023  дар заминаи 
Литсеи њарбии Вазорати мудофиа гузарони-
да шуд, ки дар он 11 даста аз њама сохторњо 
иштирок доштанд. Њайати дастањо аз ду 
нафар хизматчии њарбї-бонувон иборат 
буда, сабќатро њайати босалоњияти афсарони 
собиќадор доварї карданд.

Дар ин мусобиќа аз Гвардия миллии 
Љумњурии Тољикистон ду нафар бонувони 
хушсалиќа: лейтенанти гвардия Назризода 

Масири 
тири камон 

ва тири абрў

Ѓолибони мусобиќа
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Аз таърихи гузаштаи халќи тољик 
бармеояд, ки њар як амали љавонмар-
дона ва ватанпарваронаи фарзандони 
баруманди миллат ќобили эњтиром ва 
тањсин аст. Имрўз барои мардуми ша-
рифи Тољикистон махсусан хизматчиё-
ни њарбї боиси шарафмандист, ки дар 
баробари ѓамхориву дастгирињои рў-
зафзуни Њукумати Љумњурии Тољики-
стон, њамеша љонфидої ва корнамоии 
фарзандони асили Ватан дар роњи њи-
мояи сарзамини аљдодї зери таваљљуњи 
Президенти Љумњурии Тољикистон – 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусал-
лањи Љумњурии Тољикистон генерали 
артиш Эмомалї Рањмон ќарор дорад. 

Дар њамин радиф бањри пос доштан 
ва љовидон гардонидани хотираи ња-
локшудагон, ки дар роњи њифзу њимояи 
Ватан љонисорї намудаанд, аз тарафи 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љовидон гардонидани хотираи њалок-
шудагон њангоми њифзи Ватан” 24 
декабри соли 2022, №1919 дар тањри-
ри нав ба имзо расонида шуд. Ќонуни 
мазкур асосњои ташкилию њуќуќии 
љовидон гардонидани хотираи шахсо-
неро, ки њангоми њифзи Ватан, њимояи 
сохтори конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ва иљрои уњдадорињои 
байналмилалї њалок шуданд, муайян ва 
ваколатњои маќомоти давлатиро дар ин 
самт муќаррар менамояд.

Ќонуни номбурда аз 6 боб ва 24 мод-
да иборат буда, дар он пурра тамоми 
пањлуњои вобаста ба љовидон гардони-
дани хотираи њалокшудагон њангоми 
њифзи Ватан дарљ гардидааст. 

 Дар њамин Ќонун як ќатор 
мафњумњои асосї мушаххас нишон 
дода шудаанд: аз љумла, љовидон гар-
донидани хотираи њалокшудагон њан-
гоми њифзи Ватан – фаъолияте, ки ба 
нигоњ доштани муносибати эњтиромо-
на нисбат ба шахсони њангоми њифзи 
Ватан, њимояи сохтори конститутси-

 Ќонуни                      
Љумњурии Тољикистон

“Дар бораи љовидон гардонидани хотираи
њалокшудагон њангоми њифзи Ватан”

                                        ЉОВИДНОМА

шарњи мухтасар   

онии Љумњурии Тољикистон ва иљрои 
уњдадорињои байналмилалї њалокшуда 
(минбаъд-њалокшудагон њангоми њифзи 
Ватан) арљ гузоштан ба шуљоат, мар-
донагї ва ќањрамонии онњо, њамчунин 
бањисобгирї, ба тартиб даровардан, 
њифзу нигоњбонї кардани ќабрњои њар-
бї ва ёдгорињои њарбї, гузаронидани 
корњои љустуљўї бо маќсади пайдо кар-
дани ќабрњои њарбии баќайдгирифта-
нашуда, муќаррар намудани маълумоти 
шахсии хизматчиёни њарбии њалокшуда 
ва шахсони ба онњо баробаркардашуда 
нигаронида шудааст, инчунин андеши-
дани тадбирњои иловагии дигаре, ки бо 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мухолифат намекунанд; шахсоне, ки 
њангоми њифзи Ватан њалок шудаанд – 
хизматчиёни њарбї ва шахсони ба онњо 
баробаркардашуда, ки хотираи онњо 
аз љониби давлат љовидон гардонида 
мешавад. 

  Гуфтан ба маврид аст, ки хотираи 
шањрвандони зерин љовидон гардонида 
мешавад: иштирокчиёни Љанги Бузурги 
Ватании солњои 1941-1945; шањрван-
доне, ки дар рафти муњориба, њангоми 
иљрои вазифањои љангї ё вазифањои 
дигари хизматї бањри њифзи Ватан 
њалок шудаанд; шањрвандоне, ки дар 
роњи њифзи истиќлолияти давлатї ва 
њифзи сохтори конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон ба њалокат расиданд; 
шањрвандоне, ки њангоми иљрои вази-
фаи њарбї (хизматї) дар њудуди дав-
латњои дигар барои њифзи манфиату 
амнияти Љумњурии Тољикистон њалок 
шудаанд; шањрвандоне, ки њангоми 
њифзи Ватан ё дар њудуди давлатњои 
дигар дар рафти иљрои вазифаи њарбї 
(хизматї) аз љароњат, контузия, маъю-
бї ё беморї, сарфи назар ваќти фаро 
расидани оќибаташон вафот кардаанд, 
њамчунин дар рафти муњориба ё иљрои 
вазифањои дигари љангї бедарак ѓоиб 
шуданд; шањрвандоне, ки њангоми 
њифзи Ватан ба асирї афтида њалок 
шудаанд (вафот кардаанд), вале шаъну 
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Мард намирад ба марг, марг аз ў ном љуст
Номе, ки љовид шуд, мурданаш осон куљост!?

шарафи худро нигоњ дошта, ба Ватан 
хиёнат накардаанд; шањрвандон, хиз-
матчиёни њарбї, шахсони ба онњо ба-
робаркардашудаи њайати фармондењї, 
аќибгоњї, ки корнамоињои шоиста дар 
роњи њифзи Ватан нишон додаанд.

Инчунин, оромгоњи њалокшудагон 
ба ќайди давлатї гирифта шуда, маљ-
маањои ёдбуд бунёд гардида ва ба онњо 
арљ гузошта мешавад. Њамчунин, тавас-
сути нашри китобњо, асарњои таърихї 
ва офаридани филмњои њуљљатию бадеї 
хотираи њалокшудагон љовидон гардо-
нида мешавад. Дар воситањои ахбори 
омма мавод оид ба корнамоии онњое, 
ки њангоми њифзи Ватан њалок шудаанд 
чоп кардашуда, инчунин асарњои ада-
бию фарњангї бахшида ба корнамоии 
онњо эљод карда мешавад. Ќобили зикр 
аст, ки минбаъд ба мањалњо, кўчаю 
майдонњо, иншооти физикию географї, 
корхонањо, ташкилоту муассисањо, аз 
љумла ба њама зинањои муассисањои 
таълимї ва ќисмњои њарбї номи шах-
соне, ки њангоми њифзи Ватан њалок 

корњои хориљии Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољи-
кистон, њамчунин Маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот 
ба уњда дорад.

Тавре аз Ќонуни мазкур бармеояд, 
дар баробари дигар маќомоти марбута 
ба Гвардияи миллии Љумњурии Тољи-
кистон оид ба љовидон гардонидани 
хотираи њалокшудагон њангоми њифзи 
Ватан ваколатњои зерин мансуб гарди-
дааст:

1) њайати ќаторї ва роњбарику-
нандаи њалокшудаи Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистонро ба ќайд меги-
рад;

2) дар дарёфт намудан ва љамъова-
рии маълумот оид ба бедаракѓоибшу-
дагони њайати шахсии Гвардияи миллї 
иштирок менамояд;

3) тартиби нашри китобњои ёдбудро 
дар Гвардияи миллї муайян менамояд.

Пос доштани хотираи њалокшудагон 
њангоми њифзи Ватан ва муњофизати 

“Эй далерон! Аз марг натарсед! Одамї бе замон наме-
мирад ва агар замонаш расад, чї бењтар аст аз мурдан дар 
майдони љанг! 

Сари найзањоро ба рамз афканед,
Замоне бикўшеду марди кунед!”

Сотим Улуѓзода аз “Шоњнома”

шудаанд  гузошта ва дар рўйхати њайа-
ти шахсии ќисмњои њарбї, муассисањои 
тањсилоти олї ва миёнаи касбии њарбї 
номи онњо абадан ворид карда меша-
вад.

Корњои вобаста ба масъалаи љовидон 
гардонидани хотираи њалокшудагон 
њангоми њифзи Ватанро Вазорати мудо-
фиаи Љумњурии Тољикистон, Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, Гвардияи мил-
лии Љумњурии Тољикистон, Вазорати 

Дўст доштани Ватан дўст доштани модар аст. Мењре, ки ба модари худ 
дорем, бояд ба Ватани худ низ дошта бошем. Ватандорї як рукни њастии мил-
лат ва неъмати бузурги бебањо аст. Волотарин меъёри ватандорию ватандўстї 
расидан ба ќадри Ватан, миллат ва давлати соњибистиќлол, ба љо овардани хиз-
мати Ватан ва њифзи марзу буми он аст. 

 Эмомалї Рањмон

мавзеъњое, ки рамзи макони ќањрамонї 
гирифтаанд, вазифаи муќаддас ва ќар-
зи њар як шањрванд аст, ки дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љо-
видон гардонидани хотираи њалокшу-
дагон њангоми њифзи Ватан” пешбинї  
гардидааст.

       Подполковники гвардия 
Дилшод САЙФУДДИНЗОДА, 

        сардори шуъбаи њуќуќи 
раёсати корњои фармондењї



Дар асоси натиљањои 
соли 2022 барои нишон-
додњои баланди хизматї 
дар самти хизмати ќў-
шунњо ва бехатарии хизма-
ти њарбї, тайёрии љангї, 
корњои сиёсї-тарбиявї, 
аслиња ва техникаи њарбї, 
аќибгоњ, омода намудани 
мутахассисон ва дар сатњи 
баланд нигоњ доштани 
таълиму тарбия ќисми њар-
бии 051052 сазовори љойи 
аввал ва соњиби “Байраќи 
сайёр”-и Гвардияи миллї 
гардид. Ба раванди тањсил 
ва омилњои асосии му-
ваффаќ гаштани онњо дар 
соли 2022 аз наздик шинос 
шудем. Нахуст бо коман-
дири ќисми њарбї подпол-
ковники гвардия Олимљон 
Рањимзода дар мавриди 
дастоварњои хизматї дар 
соли сипаригардида суњбат 
намудем. 

–Рафиќ подполковник, 
мехостам ба хонандаи 
маљаллаи “Родмардони 
Ватан” доир ба фаъолияти 
мунтазами ќисми њарбї ва 
омилњое, ки боиси дасто-
вардњои шумо шудаанд, 
маълумот медодед?

–Ташаккур! Ќисми њар-
бии 051052 дар пуррагар-
донии љузъу томњои Гвар-
дияи миллї сањми арзанда 
дорад. Њар як давраи тањ-
сил дар марказ барномањои 
мукаммали курси афсарони 
љавон, прапоршикон, ко-
мандирони хурд ва мута-
хассисони хурд бомува-
фаќќият ба анљом расонида 
мешавад. Соли сипаригар-
дида њайати шахсии ќисми 
њарбї вазифањои хизмати-
ро љињати омода намудани 
мутахассисон ва ба итмом 
расонидани барномањои 
мукаммали таълимї сар-
баландона иљро намуданд. 
Њайати шахсї бањри иљрои 
намунавии вазифањои 
бардушдошта љањду та-

лоши зиёд намуданд ва 
албатта, ин љањду талош бе 
натиља намонд. Чуноне ки 
ба Шумо маълум аст дар 
љаласаи љамъбасти фаъо-
лияти Гвардияи миллї дар 
соли 2022 “Байраќи сайёр” 
насиби ќисми њарбии мо 
гардид. Соли дуюм аст, ки 
муваффаќият њамсафари 
мо буда, “Байраќи сайёр”- 
и Гвардияи миллї” насиби 
ќисми њарбии мо мегардад. 
Ин комёбї пеш аз њама аз 
њар як афсар, сержант, му-
раббиву муаллимони мар-
каз, ки дар раванди таълим 
сањм доранд, масъулияти 
дучандро таќозо мекунад. 

–Аз 3-юми январ дар 
љузъу томњои Гвардияи 
миллї давраи тањсили зими-
стона оѓоз гардид ва њайати 
шахсии ќисмњои њарбї ба 
иљрои машѓулиятњо шурўъ 
намуданд. Дар Маркази тай-
ёрии кадрњо раванди таълим 
ва баргузории дарсу машѓу-
лиятњои таълимї дар кадом 
сатњ ќарор дорад?

Ќабл аз оѓози давраи 
зимистонаи соли тањсил 
дар Маркази тайёрии 
кадрњо наќша-чорабинињо 
вобаста ба ќабулу љобаљо-
гузории таълимгирандагон 
амалї карда шуд. Айни 
замон дар марказ дарсу 
машѓулиятњои таълимї 
тибќи љадвалњои тасдиќ-
шуда бо курси афсарони 
љавон, прапоршикон, ко-
мандирони хурд ва мута-
хассисони хурд љараён до-
рад. Соли 2022 дар ќисми 
њарбї наздики 400 нафар 
хизматчиёни њарбї барно-
мањои мукаммали таъли-
миро сарбаландона аз худ 
намуда, бањри иљрои ва-
зифањои хизматї ба ќисму 
воњидњои Гвардияи миллї 
сафарбар гардиданд.

-Воќеан, риояи интизо-
ми њарбї, иљрои тартиби 
муќарраргардидаи хизмат 
ва дар сатњи дуруст ба роњ 
мондани талаботи оинно-
мањои њарбї омили асосии 
муваффаќият мегардад.

ПЕШСАФИРО АЗ ДАСТ НАМЕДИЊЕМ!

лоши зиёд намуданд ва Ќабл аз оѓози давраи 

Ѓолиби соли 2022
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гирифт, – иброз намуд 
подполковники гвардия 
Амриддин Юсуфзода, 
командири баталёни ќисми 
њарбї.

Њангоми суњбат муови-
ни командир оид ба корњои 
сиёсї-тарбиявї майори 
гвардия Бобохон Зоиров 
бо сарбаландї изњор на-
муд, ки мо, њайати шах-
сии ќисми њарбї дар соли 

сержантони фаъол мебо-
шанд, ки дар баробари кор 
бо наваскарону таълимги-
рандагон, дар озмунњои 
зењнї-њарбї мавќеи намо-
ёнро ишѓол мекунанд. Сер-
жантони гвардия Марин-
шоев Вањдатшо ва Љўраев 
Мусулмонбек соли 2022 
дар мусобиќаи зењнї-њарбї 
миёни сержантони гвардия 
љойи аввалро сазовор гар-
диданд. Сержанти гвардия 
Мариншоев Вањдатшо 
ѓолиби озмуни љумњури-
явии “Фурўѓи субњи до-
ної китоб аст” дар соли 
2021 мебошад. Ў тасмим 
гирифтааст, ки соли 2023 
дар озмуни љумњуриявии “ 
“Тољикон”- оинаи таърихи 
миллат” иштирок намуда, 
номи ќисми њарбиашро 
баланд бардорад.

 – Соли 2022 дар баро-
бари афсарон сержантони 
ќисми њарбї дар таълиму 
тарбияи зердастон ва њам 
иштирок намудан дар му-
собиќаву озмунњои зењнї 
фаъол буданд. Дастаи 
ќисми њарбї дар мусо-
биќаи варзишї, ки бах-
шида ба љашни байналми-
лалии “Наврўз” баргузор 
гардид, миёни дастањои 
варзишии ќисмњои њарбии 
Гвардияи миллї љойи як-
умро соњиб гардид. Њамчу-
нин, дастаи дигари ќисми 
њарбї дар озмуни “Бењта-
рин донанди Оинномањои 
Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон” 
дастаи бењтарин унвон 

Дар ин даргоњи њунар 
собиќадорони хизмати 
њарбї  ба њайси мураббї 
фаъолият карда, дар раван-
ди таълим ва тайёр наму-
дани мутахассисон сањми 
муносиб мегузоранд. Пол-
ковникони эњтиётї Эмо-
малї Зайналов, Давлањмад 
Нуров, Рањмон Ибрагимов, 
майори эњтиётї Саидну-
риддин Азизов ва дигарон 
бењтарин устодони соња 
мебошанд, ки дар таълиму 
тарбияи њайати шахсї, ба 
афсарони љавону сарбозон 
дарсу мањорат меомўзанд. 

– Дар њаќиќат таълиму 
тарбия кори басо муракка-
бу душвор аст. Дар баро-
бари курсњои таълимї дар 
ќисми њарбї њар сол ду 
маротиба ќабулу љобаљо-
гузорї ва омода кардани 
наваскарон ба хизмати 
њарбї ташкилу ба роњ 
монда мешавад. Соли 2022 
дар њар ду мавсими даъват 
наваскарон дар марказ 
барномаи ибтидоии хизма-
ти њарбиро аз худ карда, 
баъди ќабули савганд ба 
љузъу томњо равона карда 
шуданд. Дар кори таълиму 
тарбияи афсарону сарбо-
зон ва баланд бардоштани 
мањорату малакаи касбии 
онњо омўзгорони марказ 
муваззаф шудаанд,– иброз 
намуд подполковники 
гвардия Дилшод Таѓойзо-
да, сардори ситоди ќисми 
њарбї. 

Сержантони ќисми 
њарбии 051052 аз љумлаи 

тањсили 2023 њам кўшиш 
мекунем, ки мавќеи пеш-
сафиро аз даст надода, дар 
њама самтњои фаъолият 
шоиста ва содиќона хизмат 
намоем.

Мусоњиб
капитани гвардия 

Неъматуллои ХОЛИЌ
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Терроризм як зуҳуроти номатлуби 
иҷтимоӣ буда, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳар 
гуна офатҳои табиӣ зарари бештар мера-
сонад. Бинобар ин мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизм яке аз масъа-
лаҳои асосии хусусияти ҷаҳонидошта ме-
бошад. Ин вабои аср ба амнияти тамоми 
давлатҳои ҷаҳон хатар дорад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 23 декабри соли 
2022 қайд намуданд:“Имрӯзҳо гурӯҳҳои 
террористиву экстремистӣ барои даъ-
ват ба сафҳои худ бо истифода аз тех-

дигар зуҳуроти таҳдидовару хатарнок 
метавонанд сулҳу субот ва ҳаёти орому 
осудаи мардуми сайёраро халалдор на-
моянд. 

Бинобар ин, ҳамагонро лозим аст, то 
кӯшиш ба харҷ дода фарҳанги динию 
миллиамонро боло бардошта, ба ҷомеа 
фаҳмонда тавонем, ки бо тақлидҳои 
кӯркӯрона дунболи гурӯҳҳои ифротӣ 
нараванд. Ҳар як шаҳрванд, хусусан насли 
ҷавони ҷомеаро месазад, ки арзишҳои 
миллатро эҳтиром намояду аз гузаштаи 
пурғановати худ ибрат гирад.

 Вобаста ба авзои мураккаб ва ҳасоси 
ҷаҳон-вазъи шадиди геополитикии сай-
ёра, афзудани таҳдиду хатарҳои минтақа-

Мубориза бар зидди терроризм ва 
экстремизм  кори дастҷамъист

нологияҳои муосири иттилоотӣ роҳу 
усулҳои навро истифода карда, ҷавонони 
камтаҷрибаву ноогоҳро ба ғояҳои тун-
дгароӣ гумроҳ месозанд”. Дар идомаи 
суханронӣ Сарвари давлат роҳи ҳалли 
ин мушкилотро дар баланд бардоштани 
ифтихори миллӣ ва эҳсоси ватандўстии 
насли наврасу ҷавон дида, ба вазорату 
идораҳо, муассисаҳои таълимӣ дастуру 
супоришҳои мушаххас доданд. Ҳамчу-
нин зимни дигар баромаду вохўриҳо бо 
низомиёни мамлакат ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқу тартибот таъкид намуданд, ки 
«воқеоту таҳаввулоти ҷомеаи мухтали-
фи ҷаҳонӣ ҳар яки моро водор мекунад, 
ки зиракии сиёсӣ, омодагии доимӣ, 
эҳсоси баланди ватандўстӣ, худогоҳӣ ва 
муқаддас доштану ҳифз намудани ҳама 
арзишҳои истиқлолияти давлати куҳан-
бунёдамонро аз даст надиҳем».

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки 
ҳомиёни терроризми ҷаҳонӣ дар аксари 
маврид зеҳни ҷавонони камтаҷрибаро бо 
тарғиботи ҳимоят аз муқаддасоти динӣ 
фирефта, дар асл онҳоро барои анҷоми 
мақсадҳои ғаразноки хеш истифода меба-
ранд. Ҷавононе, ки «мағзшўӣ» мешаванд, 
баҳри молу сарват даст ба қатлу хароб-
корӣ мезананд, барои онҳо муқаддасот 
вуҷуд надорад. Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ин матлабро хеле му-
шаххас баён кардаанд: “Террорист ва-
тан, миллат ва дину мазҳаб надорад”

Мубориза зидди терроризм ва экстре-
мизм ҳамкории пайваставу мутақобилаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хадамоти мах-
сус, сохторҳои қудратӣ ва аҳли ҷомеаро 
тақозо менамояд. Равияву ташкилотҳои 
тундрави террористиву экстремистӣ ва 

вию умумиҷаҳонӣ, пеш аз ҳама афзоиш 
ёфтани падидаҳои нангину хатарноки 
терроризм, экстремизм, муомилоти ғай-
риқонунии маводи нашъаовар ва дигар 
ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ 
дар назди ҳайати шахсии тамоми сох-
торҳои низомӣ вазифаҳои ниҳоят муҳим 
гузоштаанд, ки хизмати ҳушёронаи 
шабонарўзӣ, фидокорӣ ва мутобиқсозии 
оқилонаву муассири фаъолияти нерўҳои 
дифоии мамлакатро тақозо мекунанд.

Бинобар ин моро лозим аст, ки ма-
съалаи терроризм ва экстремизмро 
кори саҳлу сода напиндорем ва барои 
ҳалли ин мушкилот бо тамоми қудрату 
тавон мубориза барем. Ҳамчунин тибқи 
дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам        
Эмомалӣ   Раҳмон ҳушёрӣ ва зиракии си-
ёсиро аз даст надода, баҳри нигаҳ дошта-
ни сулҳу субот ва таъмини амният дар 
минтақа, бахусус дар Ватани азизамон 
-Тоҷикистон, баланд бардоштани ҳисси 
ватандӯстӣ, ҳимояи марзу буми кишвар, 
омодабошии ҷангӣ ва пешгирӣ намудани 
шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои экс-
тремистию террористӣ ва дигар зуҳуроти 
номатлуби ҷомеа саъю кӯшиш намуда, 
тамоми тадбирҳои заруриро татбиқ на-
моем. 

Подполковники адлия        
Баҳризода А.Х., 

прокурори калони ҳарбии 
шуъбаи назорати таҳқиқ дар 

Қувваҳои Мусаллаҳ 
ва дигар сохторҳои ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон



Мардуми шарафманди 
Тољикистон, ташкилоту му-
ассисањо, маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои њарбї 
30-юмин солгарди Рўзи 
таъсисёбии Ќуввањои Му-
саллањи Љумњурии Тољики-
стонро бо шукўњу шањомати 
хоса љашн мегиранд. Зеро 
ин љашн тамоми ќишрњои 
љомеаи шањрвандиро дар 
њимояи марзу буми Ватан, 
таъмини амнияти дастљамъ-
она, баланд бардоштани 
њувияти миллї, зираки-
ву њушёрии сиёсї бо њам 
муттањид мекунад, инчунин 
моро водор месозад, ки 
Ватани худро дўст дорем, 
њар зарраи хоки онро њифз 
намоем. Зеро ин ќарзи 
шањрвандї ва рисолати 
таърихии њар як шањрванд 
мебошад.

Чуноне ки Асосгузо-
ри сулњу вањдати мил-
лї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмо-
малї Рањмон иброз наму-
даанд «Хизмат дар сафи 
Ќуввањои Мусаллањ ќарзи 
фарзандї, вазифаи пуриф-
тихори шањрвандии њар як 
љавонмарди бонангу боша-
раф ва нишонаи садоќат ба 
Ватан ва халќи Тољикистон 
мебошад»

Гарчанде Ќуввањои 
Мусаллањи мо бе ягон 
заминаи иќтисодиву иљти-
мої дар вазъияти нињоят 
мушкили сиёсиву иќтисодї 
ва кашмакашињои дохилї 
ташкил шуда бошад њам, бо 
шарофати сиёсати оќилона 
ва дурбинонаи Сарфармон-
дењи Олии Ќуввањои Мусал-
лањи Љумњурии Тољикистон 
генерали артиш муњтарам    
Эмомалї Рањмон дар мудда-
ти кутоњ ба як неруи мут-
тањиду муќтадир ва сипари 
шикастнопазир табдил 
ёфтааст.

Чи тавре ки ёд дорем 23 
феврали соли 1993 аввалин 
паради њарбии Артиши 
Тољикистон баргузор гар-
дид. Дар ин гузашти низомї 
афсарону сарбозони содиќу 
ватандўст бо ифтихору эњсо-
си баланди миллї иштирок 

намуданд, ки хеле хотирмо-
ну фаромўшношуданї буд. 
Он рўзњои мушкил марду-
ми одї дар симои Артиши 
навбунёд аввалин пуштибо-
ну њомиёни худ ва Ватани 
азизи хешро медиданд.

Аз он рўзњои мудњиш 30 
сол сипарї шуд. Албатта, 
ин муњлат дар назди таъ-
рих бисёр кўтоњу ночиз аст, 
вале барои афсарону аска-
рони тољик садњо сањифаи 
корнамоиву љавонмардї 
барои таъмини сулњу осо-
иши мардуми Тољикистон 
мебошад. Хушбахтона, 
имрўз хизматчиёни њарбї 
бо шароитњои мусоид ва ба 
талаботи замон мувофиќ 
таъмин гардидаанд.

сулњу субот, мубориза бо 
гурўњхои љиноятпеша, иф-
ротгарою тундрав ва терро-
ристию экстремистї љони 
худро ќурбон кардаанд, 
фаромўш намекунем. Ќоби-
ли ќайд аст, ки чунин нафа-
рон дар Гвардияи миллї низ 
њастанд. Ёдашон ба хайр! 
Хушбахтона, имрўз кори 
онњоро фарзандон ва њам-
сафони содиќашон давом 
дода истодаанд.

Мо, хизматчиёни њар-
бии Гвардияи миллї барои 
таъмини волоияти ќонун, 
њифзи манфиатњои давлат, 
баланд бардоштани инти-
зоми њарбї ва омодабо-
шии љангї сањм гузошта, 
рисолати таърихии худро 
дар њифзу мудофиаи Ва-
тан, риояву эњтироми ар-
зишњои олии инсонї дар 
сатњи баланди касбї иљро 
менамоем. Мо дар якљоягї 
ќувваи мустањкаму усту-
ворем. Ба халќу Ватан, ба 
Президенти Тољикистон 
содиќона хизмат карда, 
бањри дар амал татбиќ 
намудани сиёсати пешги-
рифтаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои 
миллат, муњтарам Эмомалї 
Рањмон тамоми неру ва до-
нишу малакаи худро равона 
месозем. 

Мустањкаму устуворем

 Полковники гвардия 
Хушбахт ЌУВВАТЗОДА,

сардори шуъбаи 
фармонњои раёсати 
корњои фармондењї

Яке аз дастовардњои 
бузург таъмин гардидани 
љузъу томњои Ќуввањои 
Мусаллањ бо мутахассисони 
касбии дорои маълумоти 
олии њарбї мебошад. Ба-
рои расидан ба ин њадафњо 
академия, донишкадаву 
омўзишгоњи њарбї ташкил 
карда шуданд. Њамчунин, 
тайёр намудани мутахасси-
сони њарбї дар мамолики 
ба мо дўст ба роњ монда 
шудааст.

Имрўз мардуми зањ-
матќарини тољик дар симои 
хизматчиёни њарбї фар-
зандони бонангу номус ва 
ѓаюру далери худро ме-
бинанд. Бовар доранд, ки 
њимояи Ватан ба зиммаи 
фарзандони далер, содиќу 
сарсупурдаи миллат вогузор 
шудааст. Мардуми шараф-
манди  тољик ба њамин умед, 
њар сол фарзандони худро 
ба њифзу њимояи Ватан, аз 
худ намудани таълимоти 
њарбї, дўст доштану эњти-
роми сарзамини аљдодї 
мефиристанд ва ба њамин 
васила сафи хизматчиёни 
њарбї – њомиёни марзу буми 
давлатро зиёд мегардонанд.

Мо њељ гоњ он хизматчи-
ёни њарбиеро, ки дар роњи 
хизмат ба Ватан, таъмини 
амният, ба даст овардани 

 Полковники гвардия 
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–Соли сипаригардида 
бароям соли хотирмон буд. 
Соли саршор аз муваффаќи-
ятњои хизматї. Дар мусо-
биќаи зењнї-њарбї миёни 
командирони рота ду маро-
тиба, яъне дар њар ду давраи 
тањсил мавќеи аввалро соњиб 
гардидам. Дигар ин ки ро-
тае, ки ман бевосита онро 
роњбарї мекунам, дар соли 
2022 барои омодагї ва тай-
ёрии љангї, риояи интизоми 
њарбї, пешбарии хизмат ва 
бехатарии он миёни ротањои 
ќисмњои њарбии Гвардияи 
миллї љойи якумро ишѓол 
намуд. Ман фикр мекунам, 
ки барои њар нафар метаво-
над њама сол соли хубу ко-
мёбї гардад, агар шахс кў-
шишу ѓайрат дошта бошад, 
–бо ифтихор мегўяд капита-
ни гвардия Эмомалї Оди-
назода, командири рота аз 
ќисми њарбии 051059.

Эмомалї Одиназода ба-
рои гвардиячиён чењраи 
ошност, зеро соли дуюм 
аст, ки мо ўро дар маљал-
лаву рўзнома ва барномаи 
“Родмардони Ватан” муар-
рифї мекунем. Одиназода 
Эмомалї яке аз афсарони 
фаъол дар Гвардияи миллї 
мебошад, ки хизматро њам-
чун рисолати љавонмардї ва 
ќарзи шањрвандї дониста, 
сарбаландона пеш мебарад. 
Пешбурди хизмати њарбї 
дар њама љузъу том низоми 
муќарраргардида ва ягона  
аст, ки иљро кардани он ба-
рои афсарону сарбозон њат-
мї мебошад. Вале њангоми 
суњбат ва боздид аз ротаи 
Одиназода Эмомалї маълум 
шуд, ки ќобилияти роњбарии 
командир, рафоќату њамди-
гарфањмї дар коллектив ва 
дар сатњи зарурї ба роњ мон-

дани таълиму тарбия аст, ки 
аз љониби њайати комиссияи 
маљмуавии Гвардияи миллї 
ба фаъолияти рота бањои ба-
ланд дода шуд.

Дар пайравї аз сифатњои 
хуби инсонї ва мањорату 
малакаи њарбии командир 
сарбозон таљрибаву дониш 
меомўзанд. Ин аст, ки лей-
тенанти калони гвардия Са-
идзода Мењроб, командири 
взводи њамин рота бо роњна-
моии Одиназода Эмомалї ва 
дар якљоягї сайќал додани 
донишњои соњавї дар му-
собиќаи зењнї-њарбї миёни 
командирони взводњо дар 
нимсолаи дуюми соли хони-
ши 2022 сазовори љойи якум 
гардид. 

-Бори якум буд, ки дар ин 
озмун иштирок намудам ва 
хушбахтона ѓолиб гаштам. 
Иштирок дар озмуну чораби-
нињои зењнї ва варзишї шах-
сро ба донишандўзї, машќу 
тамрин, њушёриву чолокї ва 
бештар мутолиа кардани ки-
тобу рўзномањои даврї њи-
доят мекунад. Фикр мекунам 
њар як хизматчии њарбї, ки 

дар кадом љузъу томе адои 
хизмат мекунад, бояд дар 
хизмати Ватан - Модар усту-
вору љиддї бошад ва бо хиз-
мати намунавї номи ќисми 
њарбии худро баланд бардо-
рад,-иброз дошт лейтенанти 
калони гвардия Саидзода 
Мењроб, командири взвод аз 
ќисми њарбии 051059.

Яке аз дигари афсаро-
ни фаъол майори гвардия 
Њомидзода Лаззат аз ќисми 
њарбии 051055 мебошад. Ў 

Хизматро шарафмандона 
пеш мебарем!

Касе аз модар сарбоз таваллуд намешавад, 
сарбозро ба воя мерасонанд.

Константин Симонов

Афсарони фаъол

3838 Родмардони Ватан №22, феврали 2023 Родмардони Ватан №22, феврали 2023 



соли 2022 дар озмуни “Бењта-
рин донандаи Оинномањои 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњу-
рии Тољикистон” миёни хиз-
матчиёни њарбии Гвардияи 
миллї љойи якумро сазовор 
гардид. Њангоми суњбат 
номбурда чунин ибрози ан-
деша намуд: “Ман аз замони 
курсантиям дар озмуну му-
собиќањо фаъолона ишти-
рок мекунам. Иштирок дар 
мусобиќањо ва озмунњо бояд 
бо омодагї ва шавќу раѓбат 
сурат гирад. Солњои ќаблї 
низ дар озмуну сабќањои 
њарбию варзишї миёни хиз-
матчиёни њарбии Гвардияи 
миллї иштирок мекардам ва 
борњо сазовори љойњои иф-
тихорї гардидам. Тавассути 
иштирок дар озмунњо таво-
нистам сатњи дониш ва мала-
каи касбии хешро то андозае 
баланд бардорам”.

Ѓолибони озмуну мусо-
биќањои зењнї дар соли 2022, 
аз љониби фармондењи Гвар-
дияи миллї бо туњфањои ар-
зандаву хотирмон ќадрдонї 
гардиданд.

Боиси хушнудист, ки дар 
асоси дастуру супоришњои 
Пешвои миллат дар паёми 
навбатї ба Маљлиси Олии 
кишвар љињати баланд бар-
доштани њисси ватандўстии 
љавонон, фармондењи Гвар-
дияи миллї барои дар соли 
2023 зиёд кардани озмуну 
виктаринањо ва љой дода-
ни  онњо дар наќшаи кории 
самтњои асосии хизмати њар-
бї вазифагузорї намуданд. 
Афсарону сарбозонро мебо-
яд, ки ба омўзиши машѓули-
ятњои таълимї, донистани 
дастурамалу оинномањои 
њарбї, аз бар кардани силоњу 
муњимот ва техникаи њар-
бї љиддї машѓул шуда, дар 
озмуну сабќатњо фаъолона 
ширкат варзанд. Масъули-
ни соња бошанд барои њар 
чї бештар шавќовару љолиб 
гузаронидани чорабинињо аз 
роњу усулњои нав ва маъри-
фатии он истифода намоянд.    

               
           Капитани гвардия 

Неъматуллои ХОЛИЌ

Дасти кумак дароз 
кардан ба ятимону 
маъюбон хислати неки 
инсонист. Дастгириҳои 
пайваста ва таваҷҷуҳу 
ғамхориҳо нисбат ба 
маъюбону ятимон дар 
меҳвари сиёсати давла-
ту ҳукумати мамлакат 
қарор дошта, аз амалҳои 
хайрхоҳона ва инсондӯ-
стонаи Пешвои муаз-
зами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебо-
шанд. Дар пайравӣ ба 
ин хислатҳои башардӯ-
стонаи Пешвои миллат 
роњбарияти Гвардия 
миллӣ пайваста ба эњти-
ёҷмандон дасти хайру 
эњсон дароз мекунад. 
Бо ин маќсад 27 дека-
бри соли 2022 дар ара-
фаи Соли нави мелодӣ 
ба мактаб-интернати 
ҷумҳуриявии низомаш 
махсус, ки дар шаҳри 
Ҳисор ҷойгир шудааст, 
шириниву амвои озуқа 
ёрии моддӣ расонда 
шуд. Кумак аз гўшт,орду 
равѓан, шакар, биринҷу 
макарон, сабзавоту до-
нагиҳо иборат буда, як 

тоннаро ташкил намуд.
Сардори раёсати 

корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ 
полковники гвардия 
Замонов Абдулвоҳид 
бо таълимгирандагон 
суҳбати самимӣ анҷом 
дода, ба онҳо тӯҳфаҳои 
солинавиро тақдим 
намуд. Ҳамзамон, Ор-
кестри ҳарбии Гвардияи 
миллӣ барои болидахо-
тирии хонандагони мак-
таб-интернат оҳангҳои 
ҷолибу мутантани ҳарбӣ 
пешниҳод намуд. 

Гурӯҳи сарбозон бо 
мактаббачагон дар якҷо-
ягӣ фарорасии Соли 
нави мелодии 2023-ро 
хушу хурсандона пешвоз 
гирифтанд.

Чунин кӯмакҳои мод-
дӣ ба оилаҳои бесаро-
бонмондаи хизматчиёни 
ҳарбии Гвардияи миллӣ, 
ки дар манотиқи гуно-
гуни ҷумҳурӣ зиндагӣ 
доранд, расонида шуд. 

Лейтенанти гвардия 
НАСРИДДИНЗОДА

Илоҳиҷон 

Пайравќ аз сиёсати 
пешгирифтаи 

Пешвои миллат

Иқдоми нек
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Дар Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон ма-
водњои таълимї ва тарбияи 
сиёсї барои бозомузии аф-
сарони љавон пешбинї кар-
да шудаанд. Дар ин ма-
водњо њаљми пурраи 
барномањои таълимї наќш 
ва вазифањои афсарони ља-
вон дар таълиму тарбия, 
тарзи фаъолияти хизматї, 
усулњо ва шаклњои омўзиш 
дар асоси Ќонунњои амал-
кунандаи Љумњурии Тољи-
кистон, Оинномањои њарбї, 
фармонњо ва Директивањои 
фармондењи Гвардияи мил-
лї гирд оварда шудаанд.

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 

Аз камоли љавонмардї
 бояд сухан гуфт

Генерал-майори мустаъфї Ќалъадор Баќоев:

натиљањои хуб 
медињад. Акса-
рияти афсарони 
љавон дар 
ќисмњои њарбї 
ќарзи низомии 
худро содиќона, 
бо нишон дода-
ни сифатњои ља-
вонмардї, яъне 
зиракї, њушёрї, 
далерї, нотарсї 
ва дуруст ќабул 
кардани ќарору 
амал дар вазъи-
ятњои гуногун 
ба љо оварда 
истодаанд.

Санљишњо ва 
тањлилњо нишон 
медињанд, ки 

кам нестанд афсарони ља-
воне, ки дар ќисмњои њар-
бии Гвардияи миллї соф-
дилона хизматро дар 
иншооти махсусан муњими 
давлатї ва ќабулу гусели 
мењмонони хориљї пеш ме-
баранд.

 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, 
њолати руњї, сатњи дониши 
сиёсї, малакаю мањорати 
љангии њар як сарбозро 
омўхта, мувофиќи он амал 
мекунанд. Ба таълими сар-
бозон софдилона муноси-
бат карда, ба њаёти њаррў-
заи онњо диќќати љиддї 
медињанд. Хизматро дар 
асоси принсипњои дўстию 
рафоќат, њурмату эњтироми 
якдигар, расонидани ёрии 
беѓаразона 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 ши-
нос њастам ва бо камоли 
ифтихор аз эшон ном меба-
рам: лейтенанти калони 
гвардия Лутфуллои Исма-
тулло, командири гурўњ, 
ротаи таълимї аз ќисми 
њарбии 051052; капитани 
гвардия Файзуллозода 
Анушервон, командири 
взвод, ротаи ќаровули 
фахрї аз ќисми њарбии 
051054; лейтенанти калони 
гвардия Мадаминзода 
Бењрўз, командири взвод, 
ротаи зудамал аз ќисми 
њарбии 051054; лейтенанти 
гвардия Акобиров Фар-
рухљон, командири взвод, 
аз ќисми њарбии 051055; ка-
питани гвардия Мансурзо-
да Набиљон, командири 
рота аз ќисми њарбии 
051055; лейтенанти калони 
гвардия Абдурањмонзода 
Саидмуъмин, командири 
рота, аз ќисми њарбии 
051058 ва лейтенанти гвар-
дия Саидзода Мењроб, ко-
мандири взводи ротаи зуда-
мал аз ќисми њарбии 051059.

Дар ќисму воњидњои 
Гвардияи миллї анъанаи 
хело хуб љорї аст, ки онро 
«мураббигї» ном меба-
ранд. Дар ин раванд мураб-
биён аз њисоби афсарони 
болаёќати хизмати њарбї 
барои њар як афсари љавон 
дар ин ва ё он самти хизмат 
таъин карда мешавад. Му-
раббиён бояд дар як мудда-
ти муайян ба шогирдона-
шон (афсарони љавон) 
фаъолияти хизматї, инти-
зоми њарбї, пос доштан ва 
эњтироми муќадассоти мил-
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лї, риояи ќатъии Оинно-
мањои њарбї, муносибати 
некхоњонаи байнињамди-
гарї, тарзи тозаю озода пў-
шидани сару либоси њарбї, 
њифзи нангу номус, шаъну 
шарафро омўзанд. Њамчу-
нин командирони рота, ба-
талёнњо ва муовинони онњо 
оид ба корњои сиёсї - тар-
биявї бояд ба афсарони  
љавон оиди банаќшагирии 
њафтаинаи таълимии љангї, 
сиёсию тарбиявї ва љисмо-
нї, усулњои гузаронидани 
машѓулиятњои таълимї ва 
ташкили чорабинињои 
фарњангї-фароѓатии сар-
бозон беѓаразона ёрии ама-
лии назариявї ва методї 
расонанд.

Албатта, чунин ѓамхорї 
нисбати афсарони љавон 
барои бо дили гарм, софди-
лонаю садоќатона иљро на-
мудани вазифањои љангї ва 
бо ниятњои нек муносибат 
намудани онњо ба зерда-
стон мусоидат мекунад.

Раванди таълиму тарби-
яро 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 
тайёрии љангї, силоњу 
муњимоти љангї, хизмати 
ќаровулї, сафорої ва тар-
бияи љисмонї 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 аф-
сарони љавон диќќати љид-
дї дода шавад. 
Машѓулиятњоро бо афсаро-
ни љавон бояд собиќадоро-
ни хизмати њарбї, афсаро-
ни ботаљриба дар сатњу 
сифати баланд гузаронанд.

- командирони бата-
лёнњо ва ротањо њатман 
бояд дар машѓулиятњое, ки 
бо афсарони љавон гузаро-
нида мешаванд, иштирок 
намоянд. Онњоро  мавриди 
тањлил ќарор дода, камбу-
дї ва норасоињоро беѓараз-
она шарњ дињанд. Шаъну 
шараф ва обрўи афсарони 
љавонро паст назананд. Ба 
онњо дар њалли мушкилот 
ёрии амалї расонанд. На-
гузоранд, ки афсарони ља-
вон аз камбудињо дилшика-
ста ва ошуфтањол бошанд. 

Онњоро дар ќатори худ љой 
дода, аз камоли љавон-
мардї ва мењрубонї 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 мил-
лї-содиќ будан ба Прези-
денти Љумњурии 
Тољикистон, ба халќу Ва-
танро тарбия намоянд. 

-муовинони командиро-
ни ќисмњои њарбї оид ба 
корњои сиёсї-тарбиявї 
бояд вазъи оилавї, шарои-
ти зисту зиндагонї, вазъи 
иќтисодї-иљтимоии афса-
рони љавонро омўхта, кў-
маку дастгирї намоянд.  
Њамчунин, фаъолияти хиз-
матии афсарони болаёќат 
ва пешќадамро барои инъи-
кос ва ташвиќу тарѓиби 
хизмати намунавї ба шуъ-
баи иттилоот 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 ифти-
хору сарбаландї бошад. 
Чуноне ки Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, 
Пешвои муаззами миллат, 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам   
Эмомалї Рањмон дар су-
ханронї ба муносибати 15- 
солагии таъсисёбии Гвар-
дияи миллї 3-юми сентябри 
соли 2010 таъкид карданд: 
Гвардиячиён бояд бо инти-
зоми ќатъии њарбї, мањора-
ти баланди касбї, малакаву 
дониши мукаммал, шуљоа-
ту далерї, њушёриву зиракї 
ва садоќату љасорат наму-
наи ибрати дигарон бо-
шанд. 

Ба ин боварї ва эътимод 
сазовор бояд буд!
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Бо чунин фариштаи 
субњ, ки љамъи њамкорон 
бо самимияту муњаббат ва 
эњтироми бепоён сифоташ 
карданд ѓоибона ошної 
пайдо намудам. Пас аз 
шунидани чунин сифатњои 
нек, ботини касро неруї 
созандае фаро мегирад, ки 
гўё домон барзаниву дун-
боли чунин занони неру-
манд ќадам бизанї. 

Оре, зан – модаре, ки 
Ватани хешро болотар аз 
љон медонаду бањри дифои 
он буду набудашро дареѓ 
намедорад, шоистаи рањ-
мат аст. 

Майори гвардия Кари-
миён Зарафшон Карим аст 
он фариштаи нотакрор, 
ки љавњари  ботинаш аз 
мењри Ватан нуролуда. Ў 
њар даќиќа, њар соат ва њар 
рўзи умри гузаронидаи 
худро хуб дар хотир до-
рад. Чунки оинаи хотираш 
беѓубор асту њар лањзае, ки 
дар Ватан асту бо Ватан 
паси сар мекунад, барояш 
неъмати бебањост. 

Зарафшон зодаи дењаи 
Сайроби љамоати Панљоби 
ноњияи Њамадонии вило-
яти Хатлон буда, 31 – уми 
декабри соли 1976 дар 
оилаи коргар таваллуд шу-
дааст. Кўдакии Зарафшон 
дар ноњияи наздисарњадї 
сипарї шуда, аз хурди 
дар руњияи зиракии сиёсї 
тарбия ёфтааст. Пас аз хат-

ФАРИШТАИ  СУБЊ
ми мактаби 
миёна муддате 
дар боѓчаи 
бачагонаи 
№ 3 ба њайси 
мураббї фаъ-
олият намуда-
аст. Зарафшон 
соли 2001 ба 
хизмати њарбї 
даъват шуда, 
дар ќисми 
њарбии 2111-
и Ќўшунњои 
сарњадии 
Федератсияи 
Русия ба њайси 
радиотелегра-
фист хизмат 
намуда, баъ-
дан ба ќисми 
њарбии 2033-и 
Ќўшунњои на-
здисарњадии 
Федератсияи 
Русия дар 
ноњияи Њама-
донї барои 
идомаи хиз-
мат таъин мешавад. Моњи 
октябри соли 2005 бо саба-
би чорабинињои ташкили 
штатї аз сафи Ќўшунњои 
сарњадї хориљ шуда, як 
муддат дар комиссарияти 
њарбии  шањри Гулистон 
(Ќайроќум) ба њайси сар-
дори шуъбаи 3-юм  фаъо-
лият намудааст. 

Аз соли 2010 дар 
сафњои Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон, дар 

Обрўй харида намешавад. Он гавњари ноёбест, дар 
ќаъри бањри зиндагї. Агар хоњї, ки онро ба даст орї, 
бояд ба он љо бирасї. Аммо бањри зиндагиро бояд тар-
зе убур кард, ки домон тар накуниву лаккањои нопок 
дар он наќш набандад. Соњиби он гавњарро, ки бо-
шарафу некному боиффат аст, мардум фариштаи 
субњ мегўянд. Бахусус агар занро бо чунин ном му-
аррифї намоянд, љањоне пур аз нуру зиё мегардад. 

ќисми њарбии 051056, дар 
вазифаи сардори радио-
дастгоњ ва аз соли 2013 то 
инљониб роњбарии хадамо-
ти алоќаи ситодро ба уњда 
дорад. 

Ба аќидаи Зарафшон 
одамон њар чї биёбанд, аз 
нек ва бад варзидани худ 
меёбанд. Он чї ки мамнўъ 
аст карданаш, аз он даст 
мекашад ва сухани но-
шоямро њаргиз ба забон 

ФАРИШТАИ  СУБ
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намеорад, то хотиреро 
малул насозаду дилеро 
нашиканад. Ў нисбати 
њамкоронаш эњтироми бе-
андоза дорад. Бонувоне, ки 
дар ќисми њарбї њамроњаш 
хизмат мекунанд, бо њам 
мењрубону ањлу тифоќанд. 
Зарафшон бо самимияти 
хосса иброз медорад, ки 
њамеша дар љамъбасти сол, 
коллективи занони ќисми 
њарбї – унвони «Коллекти-
ви бењтарин» – ро мушар-
раф мегарданд. «Њамсари 
мењрубон, њамсояи нек ва 
њамхизматони ањл, мояи 
тани солиму хотири осу-
даанд, - мегўяд бо иродат 
Зарафшон. 

Ватану ватандорї дар 
њаёти ў мавќеи хосса дорад. 
Чунки Ватан имон, виљдон, 
нангу номус, шараф, падар, 
модар, фарзандон ва љони 
љавони ўст. Номи неки Ва-
тан номи неки ў ва осуда-
гии Ватан осудагии ўст.

Мехоњад њамеша дар 
сафи пеш бошад. Бањри ди-
фои Ватан танњо ба иродаи 
ќавии худ такя мекунад. 
Зарафшон барои Ватан љо-
нашро дареѓ намедорад.

–Боре пешоњанги па-
ради њарбї будам. Њанго-
ме, ки бо њисси баланди 
ифтихори миллї моро 
рухсати гузаштан доданд, 
вуљудамро эњсоси олии 
ватандорї такон дод, ки 
саропойи вуљудамро оташи 
номусу нанг фаро гирифт, 
ашки шодї њалќа зад дар 
чашмонам. Он лањзаи фа-
ромўшнашавандае буд, ки 
аз хотирам њељ гоњ зудуда 
намешавад. Ба худ ќавл 
додам, ки њамеша дар сафи 
пеши ватандорон хоњам 
буд,– ёдовар мешавад За-
рафшон.

Дар муноќишањои 
мусаллањонаи сарњадї, ки 
сентябри соли 2022  байни 
љумњурињои Тољикистону 
Ќирѓизистон ба амал омад, 
Зарафшон бо як гурўњ 
хизматчиёни њарбї дар 
сафи пеш ќарор дошт. Ў 

ташкили алоќаро таъмин 
намуда, чусту чолокона ба 
захмиён њам кумак мера-
сонд. Кўшиш мекард, ки 
алоќа сари ваќт пайваст 
бошад, то њарчи зудтар аз 
гирдоби кашмакашињои 
беасос рањої ёбанд. Њат-
то мардон ба љасорати ин 
бонуи нотарсу далер ањсан 
хонданд...  

–Ў ѓизолеро мемонад, 
ки дар як мижа задан ба 
баландтарин ќуллаи кўњ 
мебарояд, пайи иљрои 
вазифа. Лочинест тезбину 
зудшикор ва зудкор. Уќо-
бест тезпарвозу душман-
куш. Њамчунин кабутарест, 
ќосиди сулњ, дўстдори сулњ 
ва њомии амнияти миллат 
-сифатњои неки Зарафшон-
ро ёдовар  
шуда, 
мегўяд бо 
самими-
яти хосса 
подпол-
ковники 
гвардия, 
сардори 
шуъбаи 
алоќаи 
Сарситоди 
Гварди-
яи миллї 

Шарифзода Зариф.
Каримиён Зарафшон 

дар тарбияи кадрњои љавон 
низ бетараф нест. Шогир-
даш Файзибоева Комила 
дар чусту чолокї аз устод 
камї надорад. Пайи иљрои 
вазифа амсоли устодаш 
чашми тезбин, дасти гиро 
ва аќлу заковати воло 
дорад. 

Бузургон мегўянд, ки 
агарчї аќл ба таљриба ниёз 
дошта бошад,  аммо таљри-
ба оинаи аќл аст. Бо чунин 
таљрибаи бой ва аќли расо 
ба Зарафшони заркор дар 
рањи дифои Ватан комё-
бињои беназир орзумандем. 

                                  
Саодат САТТОРЇ



  Дар ҳифз ва мудофиаи иншооти 
мазкур саҳми ҳайати шахсии Баталёни 
махсуси комендантии қисми ҳарбии 
051054 сазовори таҳсин мебошад. 

Онҳо ифтихорманду сарфароз аз он 
ҳастанд, ки ҳифзу ҳимояи қароргоҳи 
расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон - Қасри миллатро ба онҳо бовар 

Иншооти махсусан муҳими давлатӣ дастовардҳои истиқлолият 
буда, муаррифгари обурӯ ва нуфузи давлату миллати тоҷик дар арсаи 
байналмилалӣ мебошанд. 

Яке аз чунин иншоот Қасри миллат  мебошад, ки аз рӯи зебогии меъ-
морӣ сазовори ҷойи дуюм дар феҳристи «10 қасри бошукӯҳи президентӣ» 
дар веб-сайти англисзабони «TheeStle» аст. 

Ҳамчунин, 28 апрели соли 2016  дар шаҳри Спрингфилди ИМА баран-
дагони ҷоизаи «The 2016 Wood Floor of the Year» («Беҳтарин нигоришҳои 
фаршҳои чубин) эълон гардиданд. Байни 8 ғолиби озмун, якеаш ба ниго-
ришҳои фаршҳои чӯбини Қасри миллат — қароргоҳи расмии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон расидааст. 

МУІОФИЗОНИ ЈАСРИ БОШУКЎІ
кардаанд ва ин аз ҳар як хизматчии 
ҳарбии баталён масъулияти баланд, 
ҳушёрию зиракии доимиро тақозо ме-
намояд, зеро хизмати қаровулӣ дар ин 
иншоот хусусиятҳои хоси худро дорад, 
-иброз медорад командири Баталёни 
махсуси комендантӣ подполковники 
гвардия Маҳмадуллозода Шамсулло.



Фароҳам овардани шаро-
ити мусоиди хизмат, яъне 
мунтазам беҳтар кардани 
вазъи будубоши хизмат-
чиёни ҳарбӣ ҳамеша дар 
маркази диққати Ҳукумати 
мамлакат қарор дорад. Дар 
ин замина, аз ҷониби роҳ-
барияти Гвардияи миллӣ 
пайваста тадбирҳои суд-
манд андешида мешаванд. 

Дар Баталёни махсуси 
комендантӣ барои пешбур-
ди хизмат биною иншооти 
зарурӣ ва ба талаботи замо-
ни муосир ҷавобгӯ мавҷуд 

Фароҳам овардани шаро-

маркази диққати Ҳукумати 
мамлакат қарор дорад. Дар 

комендантӣ барои пешбур-

зарурӣ ва ба талаботи замо-

мебошад.  Аз қабили 
утоқҳои корӣ, хобгоҳ, ош-
хона, толори варзиш, пар-
ки техникаҳои автомобилӣ, 
нуқтаи назорати гузаргоҳӣ 
ва дигар биноҳои ёрирасон 
бо тамоми таҷҳизоти за-
рурӣ таъмин шудаанд. Чи 
тавре ки командири бата-
лён қайд намуд, соли 2022 
биноҳои ёрирасони бата-
лён таъмиру навсозӣ гар-
дида, баталён ва қаровул-
хонаи иншоот ба системаи 
ягонаи гармидиҳии шаҳрӣ 
пайваст карда шудааст, 
ки барои дар фасли зими-
стон боз ҳам хубтар ба роҳ 
мондани хизмат мусоидат 
менамояд.

Хизматчиёни ҳарбие, 
ки дар иншооти махсусан 
муҳими давлатӣ вази-
фаҳои хизматиро анҷом 
медиҳанд, тамоми саъю 
кӯшиш ба он равона месо-
занд, ки ӯҳдадориҳои худро 

сарбаландона ва бомасъулият иҷро намоянд. 
Хизматчиёни ҳарбии Баталёни махсуси комен-

дантӣ, ки ҳифзу мудофиаи ин иншооти бузургро 
ба зима доранд, аҳамият ва муҳимияти онро хуб 
дарк менамоянд. Подполковники гвардия Шодизо-
да Дониш, майори гвардия Мираҳмадзода Ёр-
аҳмад, капитани гвардия Бобоҷонзода Шавкат, 
капитани гвардия Нозил Муҳаммад, капитани 
гвардия Рустамзода Парвиз, прапоршики гвардия 
Раҳматов Фурқат ва дигарон хизмати намунавӣ 
дошта, дар иҷрои вазифаҳо бомасъулият, ҳушёру 
зирак ва бо хизмати софдилонаашон шоистаи таҳ-
син мебошанд.

Лейтенанти калони гвардия 
Саидшо АМИРЗОДА, 

афсари калони шуъбаи 
иттилоот ва робита бо ҷомеа



Њар неку баде, ки аз 
сари одам мегузарад, њам-
чун хотира ба ёд оварда 
мешавад, на чун њодиса. 
Вале гоњо мушкил аст ба 
ёд овардани хотирањое, ки 
касро нороњат мекунад. 
Њаёти талху сангин бо-
дест, ки  пардањои нозу-
ки эњсосро хароб карда, 
захмњои амиќ мегузорад. 
Дар ин њолат танњо суру-
ди љаззоб метавонад чун 
раъду барќ абрњои тираи 
хотиротро пароканда 
карда, аз паси он офтоби 
дурахшонро эњдо намояд. 

Мусоњиби навбатии мо 
занест, ки сарват, дорої 
ва тамоми буду набудаш 
суруд асту ба дилњо су-
руру ба зиндагї нур ме-
бахшад. Ин сафобахши 
зиндагї муовини консер-
мейстри оркестри њарбии 
Гвардияи миллї лейте-
нанти гвардия Мирзому-
родзода Гулљањон Барот 
аст, ки дар лаб оёти шу-
крона васфи Ватани соњи-
бистиќлол, васфи кўњу 
дашти безавол, обшорону 
чашмасорон, мењру муња-
ббат ва васфи мардуми 
шоду озоди кишвар меку-
над. 

Мењру муњаббати овоз-
хониро њанўз аз даврони  
мактабхонї дар дил ме-
парварид. Аввалин тамо-
шобинони сањнаи хур-
дакаки ин духтари шуху 

Шукронаи  домони
 сабзат, эй Ватан!

бебоки дењотї љоруб, хор-
каш, белу каланд ва дигар 
асбобњои рўзгор буданд, 
ки мањорати бебањои ўро 
њаводорї мекарданд. Ин 
сањнаи хурдакаку пинњо-
нии паси хона, ки гоњо 
падар низ шоњиди он 
мегашт, ўро ба сањнаи ка-
лони шањри калон њидоят 
намуд. Баъдтар дар чора-
бинињои мактаб ва ноњия 
низ иштирок мекард. Обу 
оташ барояш яксон мена-
муд, дар љодаи санъат. 

Дар ин љода падар 
дуои некаш дод, њарчанд  
тањсил дар мактаби олї ба 
духтари дења мамнўъ буд. 
Бахусус барои овозхон 
шудан. Пас аз даргузашти 
шавњар, дар њама њолат 
сурудаш ба ў боли парвоз 
мебахшид ва такягоњаш 
буд. Чанд муддат дар Хо-
наи маданияти ноњияњои 
Хуросону Ќабодиён ба 
њайси овозхон фаъолият 
намудааст. Пас аз он дар 
ансамбли «Ганљина»-и 
Филармонияи давлатии 
Тољикистон ба њайси 
овозхон фаъолият наму-
да, факултаи фаъолияти 
иљтимої- фарњангии 
Донишгоњи њунарњои 
зебои ба номи Мирзо 
Турсунзодаро бо ихтисоси 
фарњангшинос хатм на-
муд. Малакаву мањорати 
худро сайќал дод.

Аз соли 2009 дар ан-
самбли «Диловарон»-и 
Гвардияи миллии Љумњу-
рии Тољикистон фаъолият 
намудааст. Фаъолият дар 
Гвардияи миллї барояш 
ифтихор буд ва худро бо-
нуи хушбахт мењисобид. 
Акнун сурудаш ба ду-
рињои дур парвоз мекард. 
Васфи Ватани озодро, ки 

табиати бойи нотакрор 
дорад, аз самими дил 
месароид. Чунки ин ма-
конест, ки њамеша барои 
њифзи марзу буми Ватан, 
озодї, вањдату садоќат ва 
музаффариятњои ба дасто-
вардаи Истиќлол зањмат 
мекашанд. Ин маконест, 
ки ба занон арљ мегузо-
ранду онњоро  пуштибонї 
мекунанд ва эњтирома-
шонро ба љо меоранд. Ди-
гар худро яккаву танњо эњ-
сос намекард.  Дар симои 
Гвардияи миллї соњиби 
пурзўру тавоноро медид, 
ки амнияту осоиштагии 
модарони танњоро таъ-
мин менамуд. Дигар аз ин 
макон дил канда намета-
вонист. 

– Њар бор, ки ба на-
зди дарвозаи коргоњи 
азизам мерасам, эњсоси 
гуворою ширине маро 
фаро мегирад., - мегўяд бо 
ифтихор Мирзомуродзо-
да Гулљањон. – Шуњрату 
ифтихор, иззату шон ва 
њама буду набудам Ватан 
аст ва васфи онро то љон 
дар бадан дорам, месаро-
ям. Њар чї ёфтам, аз ин 
даргоњ ёфтам. Баракат, 
обрў ва иззату эњтиромам 
бо шарофати ин даргоњ 
аст. Њар рўз гўё дигар-
бора таваллуд мешаваму 
рўзи нави пурсафои Ватан 
маро ба оѓўш мегирад. 

Соли 2011 ў ихтиёран 
ба хизмати њарбї даъват 
шуда, дар оркестри Гвар-
дияи миллї фаъолият 
менамояд. Гулљањон бо 
боварии комил, иродаи 
ќавї ва љасорати мардона 
ба љодаи санъат ќадами 
устувор гузошта, то имрўз 
бо мењри зиёди ватандорї 
иљрои вазифа мекунад. 
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– Агар ватанро дўст 
надорї, њељ касї. Кї њам 
буда метавонї агар бе-
ватанї, бегавњораву бе-
кафанї, ољизу нобинову 
бедасту пойї, - мегўяд бо 
ифтихори баланди ватан-
дорї, Гулљањон. 

Аз оѓози соли 2023 
барои Гулљањон соли нек 
омад. 12 январ бо дастги-
рии роњбарияти Гвардияи 
миллї шаби эљодии худро 
дар бинои Филармонияи 
давлатї баргузор намуд, 
ки дар он бењтарин усто-
дони санъати тољик ишти-
рок доштанд. Соли 2014 
низ бо дастирии Гвардияи 
миллї нахустин шаби эљо-
дии хешро дар кохи Љомї 
баргузор намуда буд.   

Чанде пеш бахшида ба 
30-солагии Артиши миллї 
дар ќисми харбии 051055 
консерти идона барпо 
намуда, хотири сарбозо-
ну хизматчиёни њарбиро 
шод гардонд. Бегумон 
санъати волои ў ба дили 
пиру барно роњ ёфта, дар 
бањру бар то баландтарин 
ќуллањои кўњсори кишвар 
танинандоз мегардад. 
Њангоми сурудани васфи 
Ватан рўяш чун садбарги 
сањарї мешукуфад ва ди-
лаш лабрези фарањ мегар-
дад.

Мирзомуродзода 
Гулљањон дасти дуо бар-
дошта, пойдории Ватани 
соњибистиќлолу ободи 
хешро аз Офаридгор та-
манно дорад ва мехоњад  
миннатдории худро ба 
Гвардияи миллї, пеш аз 
њама ба Пешвои муаз-
зами миллат муњтарам        
Эмомалї Рањмон бира-
сонад, ки пуштибонии 
њазорон занњои танњоро 
ба уњда доранду онњоро 
соњибмакону соњибмарта-
ба намудаанд. 

                                               
Саодат САТТОРЇ
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