
 

ТАЪСИРИ ЧОРАБИНИИ «МАРЗ - 2021» БА ҲИССИ ВАТАНДӮСТИИ 

МАРДУМ 

 

Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда, дар 

шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Солҳои аввал норасоӣ ба кадрҳои ҳарбӣ ва 

мутахассиони касбӣ дар ҳама ҷанбаҳо ҳис мешуд. Сарфи назар аз ин 

мушкилиҳо ҳайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурӣ дар солҳои 

душвори муқовимат, роҳи пурпечутоберо тай намуда, таҷриба андӯхт ва ба 

яке аз артишҳои касбии минтақа табдил ёфт. Бунёди Қувваҳои Мусаллаҳ 

кори осон набуд ва он давра ба давра сурат гирифт.  

Аз баргузории чорабинии муҳимми сиёсӣ – «Марз - 2021» бори дигар 

огоҳ шудем, ки имрӯз Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурӣ ба як қувваи бузур 

табдил ёфта, дар минтақа мавқеи хоссаро касб кардааст. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки бори аввал дар таърихи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон 

100 ҳазор нафар афсарону сарбозони Қувваҳои Мусаллаҳ, кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 130 ҳазор нафар афсарону сарбозони ҳайати 

захираҳои сафарбарӣ дар тамоми қаламрави мамлакат бо бонги хатар ҷамъ 

оварда шуда, омодабошии ҷангии онҳо санҷида шуд.  

Бояд гуфт, ки ин чорабинии муҳимми миллӣ ба нерӯи зеҳнӣ ва равонии 

ҳар як хизматчии ҳарбӣ, ба ташаккули хусусияти миллӣ доштани артиш, ба 

муносибати халқ ба хизмати ҳарбӣ ва эҳтироми мардуми Тоҷикистон ба 

заҳмати ҳарбиён таъсири нек мерасонад. Мушоҳида мешавад, ки айни замон 

Артиши миллӣ қувваи бузургеро мемонад. Имрӯз ҳар як давлати 

соҳибистиқлол дар ҳифзи суботу амнияти худ ба Артиши миллӣ такя 

мекунад. Тоҷикистони соҳибистиқлол низ ҳамчунин, таърих собит намуд, ки 

Артиш ҳамчун такягоҳи асосии давлат ва сипари боэътимоди миллат, барои 

ба эътидол овардани вазъи душвори мамлакат ва пуштибонии сулҳу субот 

хизматҳои беназир намудааст. Ба таъкиди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон: «Артиш ё худ Қувваҳои Мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як 

кишвари соҳибистиқлол пояи матин, кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи 

ҳаёти осоиштаи мардуми он сарзамин ба ҳисоб меравад». Аз ин рӯ, 

баргузории чунин чорабинии ҳарбӣ ба ҳисси ватандӯстӣ ва хештаншиносии 

мардум таъсири мусбат гузошта, эҳтирому эътимоди мардумро ба заҳмати 

шабонарӯзии ҳарбиён меафзояд.  
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