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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем!

 

П А Ё М И
 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
 «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 

23.12.2022, шаҳри Душанбе

Мо бояд ватан-
дӯсту ватанпараст 
бошем ва ҳаргиз 
фаромӯш насозем, 
ки эҳсоси гарми 
ватандӯстӣ ва ҳисси 
баланди миллӣ 
омили асоситарин 
ва роҳи муҳимтари-
ни рушди давлат ва 
ҷомеа мебошад.

Эмомалӣ Раҳмон

Рушди соҳаи алоқа, бахусус, 
таъмин намудани суръати балан-
ди интернет ва дастрас будани 
нархи он барои рушди иқтисоди 
рақамӣ, зеҳни сунъӣ, таъмин на-
мудани амнияти иттилоотӣ, ҷалби 
сармоя ва ташкили паркҳои техно-
логиву инноватсионӣ зарур мебо-
шад.

Ҳоло дар кишвар шумораи 
муштариёни интернет ба 4,5 мил-
лион расидааст, ки ба 100 нафар 
аҳолӣ 45 муштарӣ рост меояд.

Вале таъкид менамоям, ки суръ-
ат ва арзиши интернет ҳанӯз қо-
неъкунанда нест.

Аз ин лиҳоз, Хадамоти алоқа 
вазифадор аст, ки якҷо бо шир-
катҳои дар соҳа фаъолияткунанда 
барои беҳтар намудани сифати 
хизматрасониҳо, паст кардани ар-
зиши хизматрасониҳои алоқаи 
мобилӣ ва интернет ва дастрас гар-
донидани интернети баландсуръат 
дар тамоми минтақаҳои кишвар, 
аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои дурдаст 
тадбирҳои заруриро роҳандозӣ 
намояд.

Ҳамчунин, ҷиҳати фароҳам 
овардани заминаи муосири ҳуқуқӣ 
барои ҳалли масъалаҳои зикршу-
да ва бо дарназардошти пешра-
вию таҳаввулоти дар ин соҳа дар 
миқёси ҷаҳон бавуҷудомада сохто-
ру мақомоти марбута вазифадор 
карда мешаванд, ки Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
алоқаи барқӣ»-ро дар таҳрири нав 
таҳия ва пешниҳод намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Вазъи ҳассоси ҷаҳони имрӯза, 

бахусус, ба танқисии шадиди 
озуқаворӣ дучор гардидани чоря-
ки кишварҳои дунё моро водор 
месозад, ки ҷиҳати таъмин наму-
дани ҳадафи стратегиамон – ҳиф-
зи амнияти озуқаворӣ тадбирҳои 
иловагӣ андешем.

Солҳои охир, бо вуҷуди таъси-
ри манфии омилҳои берунӣ, пайи 
ҳам омадани хушксолӣ ва маҳдуд-
созии содироти озуқаворӣ аз ҷо-
ниби кишварҳои ҷаҳон, маҳз бо 
заҳмати шабонарӯзии кишоварзо-
ни мамлакат амнияти озуқаворӣ 
ва фаровонии бозори дохилӣ бо 
маҳсулоти кишоварзӣ таъмин кар-
да шуд.

Аз ҷумла соли 2022 истеҳсоли 
ғалладонагиҳо ба 1 миллиону 600 
ҳазор тонна, картошка ба 1 милли-
он ва меваю сабзавот ба 3 миллио-
ну 200 ҳазор тонна расонида шуд.

Дар натиҷа тайи панҷ соли охир 
суръати рушди солонаи истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоби 
миёна дар сатҳи 7 фоиз нигоҳ до-

шта шуда, 1,4 баробар афзоиш 
ёфт.

Истеҳсоли гӯшти паранда дар 
ин давра 8 баробар зиёд шуда, ҳаҷ-
ми воридоти он 11 баробар кам 
гардид.

Дар панҷ соли охир ҳолати ме-
лиоративии 50 ҳазор гектар замин 
беҳтар гардонида, 13 ҳазор гектар 
замини нав аз худ ва 23 ҳазор гек-
тар замини аз гардиши кишоварзӣ 
берунмонда ба гардиш ворид кар-
да шуд.

Дар доираи супоришҳои дода-
шуда таҷрибаи кишоварзони мам-
лакат вобаста ба маданияти замин-
дорӣ, бахусус, дар кишти такрорӣ 
ва гирифтани ҳосили иловагӣ 
беҳтар гардида, майдони кишти 
заминҳои такрорӣ дар панҷ соли 
охир аз 90 ҳазор гектар ба 213 ҳа-
зор гектар расид.

Бо вуҷуди ин, имкониятҳо дар 
самти самаранок истифода бурда-
ни обу замин, баланд бардоштани 
маданияти заминдорӣ ва ҳосилно-
кии зироатҳо то ҳол пурра исти-
фода нашудаанд ва чунин вазъ аз 
роҳбарону масъулин андешидани 
тадбирҳои иловагиро талаб мена-
мояд.

Тибқи маълумот 85 фоизи за-
минҳои корами кишвар обёрӣ 
карда мешаванд ва беш аз 90 фои-
зи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
растанипарварӣ аз ин ҳисоб таъ-
мин мегардад.

Дар баробари ин, истифодаи 
зиёда аз 40 фоизи заминҳои обёри-

шаванда аз кори 
пойгоҳҳои обкашӣ 
вобаста мебошад.

Аз ин лиҳоз, роҳ-
барону мутахассисо-
ни Вазорати кишо-
варзӣ, Кумитаи 
давлатии идораи за-
мин ва геодезӣ, Аген-
тии беҳдошти замин 
ва обёрӣ, Академияи 
илмҳои кишоварзӣ, 
вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳоро зарур аст, 
ки бо дарназардо-
шти афзоиши аҳолӣ 
ҷиҳати зиёд кардани 
ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти кишо-
варзӣ ба беҳтар на-
мудани ҳолати мели-
оративии заминҳо ва 
таҷдиду барқарорсо-
зии иншооти обёрӣ 
эътибори аввалинда-
раҷа диҳанд.

Бо ин мақсад, за-
рур аст, ки лоиҳаи 

барномаи давлатии азхудкунии за-
минҳои нави обёришаванда ва 
барқарорсозии заминҳои аз гарди-
ши кишоварзӣ берунмонда барои 
давраи миёнамуҳлат таҳия ва ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳод 
карда шавад.

Саридораи геология ва Акаде-
мияи илмҳои кишоварзӣ захи-
раҳои мавҷудаи канданиҳои фои-
данокро ҳамаҷониба таҳлил карда, 
доир ба имкониятҳои азхудкунии 
онҳо барои истеҳсоли нуриҳои 
маъданӣ ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳодҳои мушаххас манзур 
созанд.

Инчунин, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав якҷо бо мақо-
моти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва 
соҳибкорон ҷиҳати таъсис додани 
корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои 
минералӣ тадбирҳои зарурӣ анде-
шад.

Вакилони муҳтарам!
Солҳои охир таваҷҷуҳи махсуси 

Ҳукумати кишвар ба соҳаи сайёҳӣ 
имкон дод, ки дар баробари афзун 
гардидани шумораи сайёҳон шир-
катҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд 
гарданд.

Дар панҷ соли охир ба кишвари 
мо беш аз 3,9 миллион нафар, аз 
ҷумла соли 2022-юм 1 миллион на-
фар сайёҳон ворид гардидаанд.

Дар ин давра барои пешниҳоди 
хизматрасонӣ ба онҳо беш аз 600 
ва танҳо соли 2022-юм 100 иншо-
оти инфрасохтори сайёҳӣ сохта, 

мавриди истифода қарор дода шу-
дааст.

Хотирнишон менамоям, ки 
Тоҷикистон аз 1-уми январи соли 
2022 ҷиҳати ҷалби бештари сай-
ёҳон ва сармоягузорони хориҷӣ 
барои шаҳрвандони 52 кишвари 
хориҷӣ иқдоми яктарафаи ворид-
шавии бидуни раводид ҷорӣ на-
муд ва зарур аст, ки ин раванд ба 
таври самаранок амалӣ карда ша-
вад.

Инчунин, бо ин мақсад барои 
шаҳрвандони 126 давлати хориҷӣ 
пешниҳоди раводиди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо тартиби соддакар-
дашуда ҷорӣ гардидаст.

Барои таъмин намудани рушди 
минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст, 
ки Кумитаи рушди сайёҳӣ корро 
ҷиҳати зиёд кардани номгӯйи хиз-
матрасониҳои сайёҳӣ, баланд бар-
доштани сатҳу сифати хизматра-
сониҳо дар соҳа, роҳандозии васеи 
сайёҳии табобатӣ, экологӣ ва 
кӯҳнавардӣ густариш бахшад.

Дар ин раванд, бояд ба масъа-
лаҳои самаранок ва бо сифати ба-
ланд татбиқ намудани лоиҳаҳои 
сармоягузории соҳа, идома дода-
ни бунёди инфрасохтори сайёҳии 
ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, 
баланд бардоштани мавқеи бай-
налмилалии кишвар, ташаккули 
бренди миллии фарогири имко-
ниятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он 
дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин, таъми-
ни иқтидори кадрии соҳа диққати 
ҷиддӣ дода шавад.

Бо шуғли пурмаҳсул таъмин на-
мудани аҳолӣ яке аз ҳадафҳои 
стратегии давлат ба ҳисоб рафта, 
барои татбиқи он қабули барно-
маҳои соҳавию минтақавӣ зарур 
аст.

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолиро зарур аст, ки бар-
номаҳои миёнамуҳлати рушди 
шуғлро омода ва амалӣ намояд.

Бо мақсади соҳибкасб намуда-
ни шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонон 
Ҳукумати мамлакатро зарур аст, 
ки дар асоси таҳлили вазъи бозори 
меҳнати дохиливу хориҷӣ лоиҳаи 
барномаи миёнамуҳлати тайёр 
кардани кадрҳои касбии зинаи иб-
тидоӣ ва миёнаро аз ҳисоби ҷаво-
нон барои соҳаҳои иқтисоди мил-
лӣ таҳия ва амалӣ намояд.

Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, 
рушди иқтисод ва савдо, ҳамчу-
нин, вазифадор карда мешаванд, 
ки дар асоси таҳлили ҳамаҷониба 
ҷиҳати самаранок гардонидани 
фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоии касбӣ ва 

идома
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оид ба гузаронидани ислоҳот дар 
низоми идоракунии ин муасси-
саҳо хулосаҳои худро дар муҳлати 
ду моҳ ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳод намоянд.

Дар ин ҷода таъсис додани ҷой-
ҳои корӣ ва фарогирии пурраи 
аҳолӣ бо шуғл вазифаи аввалинда-
раҷаи тамоми шохаҳои ҳокимия-
ти давлатӣ, ҳар як роҳбари сохтору 
мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон 
ба шумор меравад.

Вобаста ба ин, супоришеро, ки 
қаблан дода шуда буд, бори дигар 
таъкид менамоям.

Ҳукумати мамлакат то соли 
2026 бо истифода аз тамоми имко-
ниятҳо дар бобати ба касбу ҳуна-
ромӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандо-
ни аз 18-сола боло, ки касбу ҳунар 
надоранд ва саросар соҳибкасб 
гардонидани аҳолӣ чораҷӯӣ намо-
яд.

Дар ин самт зарур аст, ки ба 
беҳтар гардонидани сифати таҳси-
лоту касбомӯзӣ дар муассисаҳои 
таълимӣ ва ба омӯзиши ихтисосу 
ҳунарҳои барои бозори меҳнат за-
рурӣ фаро гирифтани аҳолӣ, хусу-
сан, ҷавонон ва занону бонувон 
тадбирҳои фаврӣ андешида ша-
ванд.

Муҳтарам аъзои Маҷлиси мил-
лӣ ва вакилони Маҷлиси намоян-
дагон!

Ҳамватанони азиз!
Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон 

ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ 
пешрафти бомароми соҳаҳои 
муҳимми ҳаёти ҷомеа – ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф, 
тандурустӣ ва фарҳангро яке аз 
самтҳои асоситарин ва афзалият-
ноки сиёсати худ қарор дода, ба-
рои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи 
тадбирҳои заруриро амалӣ карда 
истодааст.

Ҳоло бо мақсади дастгирии 
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба Ҳу-
кумати мамлакат супориш дода 
мешавад, ки ҷиҳати аз 1-уми июли 
соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд 
кардани андозаи кумакпулии ун-
вонии иҷтимоӣ барои оилаҳои 
камбизоат, яъне аз 512 сомонии 
амалкунанда то 836 сомонӣ ва ило-
ватан барои ҳар як кӯдаки оилаҳои 
мазкур мутобиқан ба ин давра аз 
34 сомонӣ то 152 сомонӣ ҷудо кар-
дани маблағҳо чораҷӯӣ намояд.

Илова бар ин, бо мақсади 
беҳтар намудани вазъи иҷтимоии 
аҳолӣ пешниҳод менамоям:

– аз 1-уми марти соли 2023 муз-
ди меҳнати амалкунандаи корман-
дони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хиз-
матчиёни ҳарбӣ 25 фоиз ва дигар 
кормандони ин мақомот 20 фоиз 
зиёд карда шавад;

– аз 1-уми июли соли 2023 муз-
ди меҳнати кормандони муасси-
саҳои маориф, илм, тандурустӣ, 
соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва стипенди-
яҳо 20 фоиз зиёд карда шаванд;

Ҳамчунин пешниҳод менамо-
ям, ки аз 1-уми июли соли 2023:

– андозаи нафақаи заминавӣ 20 

фоиз зиёд карда шавад;
– нафақаҳои суғуртавие, ки дар 

асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон «Дар бораи нафақаҳои суғур-
тавӣ ва давлатӣ» таъин ва пардохт 
мегарданд, ба андозаи сатҳи тавар-
руми ду соли охир, вале на кам аз 
16 фоиз индексатсия, яъне зиёд 
карда шаванд;

Дигар нафақаҳои амалкунанда 
ба андозаи 20 фоиз аз меъёри на-
фақаи заминавӣ зиёд карда ша-
ванд.

Мо мактабро ба ҳайси боргоҳи 
илму дониш, саводу маърифат ва 
омӯзгорро чун шахси мафкурасозу 
тарбиятгари насли наврас эъти-
роф карда, ба онҳо арҷу эҳтиром 
гузоштанро аз ҷумлаи масъалаҳои 
муҳимтарин медонем.

Зеро агар мактаб ва омӯзгор на-
бошад, сатҳи маърифатнокии мар-
дум паст мегардад, миллат бесавод 
мемонад, ҷомеа ба ҷаҳолат гириф-
тор мешавад ва дар натиҷа ороми-
ву сулҳу субот, амнияту осоиш ва 
муҳимтар аз ҳама, рушди давлат 
сахт халалдор мегардад.

Вобаста ба ин, бори дигар таъ-
кид менамоям, ки бунёди миллати 
мутамаддин аз маориф оғоз меё-
бад.

Бинобар ин, ғамхорӣ кардан ба 
илму маориф, яъне ҳалли масъа-
лаҳои дар ин самт ҷойдошта – сар-
моягузорӣ ба хотири рушди неруи 
инсонӣ мебошад.

Маҳз ба ҳамин хотир, мо дар си-
ёсати иҷтимоии давлату Ҳукумат 
рушди бонизоми соҳаи маориф, 
мақому манзалати омӯзгор ва фа-
роҳам овардани шароити мусоиду 
беҳтарро барои наврасону ҷавонон 
яке аз самтҳои афзалиятнок дони-
ста, барои рушди ин соҳаи муҳим-
ми низоми иҷтимоӣ ҳамаи чо-
раҳои заруриро роҳандозӣ карда 
истодаем.

Мақсад аз амалӣ сохтани тамо-
ми иқдомот дар самти рушди 
илму маориф баланд бардоштани 
сатҳи саводнокиву маърифатно-
кии миллат, мунтазам беҳтар гар-
донидани сатҳу сифати таълим ва 
тарбияи кадрҳои ба талаботи за-
мона ҷавобгӯй мебошад.

Фаромӯш набояд кард, ки 
пешрафти давлат ва ояндаи ободи 
Ватан аз сатҳи донишу маърифат-
нокии мардум вобастагии му-
стақим дорад.

Зеро бесаводӣ, ҷаҳолат ва хуро-
фот ба инсон танҳо бадбахтӣ мео-
варад ва боиси ақибмонии ҷомеа 
ва касодии давлат мегардад.

Зимнан, бояд гуфт, ки дар сӣ 
соли охир шумораи муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ ва хонандагони 
онҳо беш аз ду баробар, таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 1,6 баро-
бар ва донишҷӯёни ин зинаҳои 
таҳсилот сеюним баробар, макта-
бҳои олӣ чор баробар ва до-
нишҷӯён зиёда аз се баробар афзу-
дааст.

Соли 2022 аз ҳисоби буҷети дав-
латӣ ба соҳаи маориф 6 миллиар-
ду 304 миллион сомонӣ ҷудо гар-

дидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 
707 миллион сомонӣ ё худ 12,6 
фоиз зиёд буда, қариб 19 фоизи 
ҳаҷми умумии хароҷоти буҷетро 
ташкил медиҳад.

Бо истифода аз имкониятҳое, 
ки давлат ва Ҳукумати мамлакат 
фароҳам оварда истодааст, муас-
сисаҳои илмиву таҳқиқотӣ ва таҳ-
силоти олӣ бояд бо роҳи анҷом 
додани кашфиёту ихтироот, ҷорӣ 
намудани усулҳои инноватсионии 
пешбурди таҳқиқоти илмӣ ва тех-
никаву технологияҳои муосир дар 
рушди минбаъдаи иқтисоди мил-
лиамон саҳми фаъолтар гузоранд.

Вазъи имрӯзаи илми кишвар 
тақозо менамояд, ки ҷиҳати ба ра-
вандҳои ҷаҳони имрӯза мутобиқ 
намудан ва тибқи талаботи замони 
муосир ба роҳ мондани фаъолия-
ти муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти 
олӣ тадбирҳои муассир андешида 
шаванд.

Дар ин самт, вазоратҳои мао-
риф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолиро зарур аст, ки дар 
ҳамкорӣ бо дигар вазорату идо-
раҳо тавассути роҳандозии барно-
маҳои таълими касбу ҳунарҳои 
муосир ва васеъ ҷорӣ намудани 
омӯзиши амалии донишҷӯён бо 
роҳи пайванди илм ва истеҳсолот 
ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу 
сифати омодасозии мутахассисо-
ни соҳаҳои саноат ва технологи-
яҳои иттилоотиву коммуникатси-
онӣ, инчунин, иқтисоди рақамӣ 
тадбирҳои судмандро амалӣ со-
занд.

Ҳамзамон бо ин, вобаста ба таъ-
сиси донишгоҳҳои муштарак бо 
давлатҳои пешрафтаи дунё оид ба 
омӯзиши илмҳои муҳандисиву 
технологӣ ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳодҳои мушаххас манзур 
намоянд.

Ҳозирини арҷманд!
Дар солҳои соҳибистиқлолӣ 

шумораи аҳолии мамлакат аз 5 
миллион нафар дар соли 1991 то 
ба 10 миллион нафар дар моҳи 
июли соли 2022 афзоиш ёфтааст, 
яъне ду баробар зиёд гардидааст.

Барои боз ҳам беҳтар намудани 
сатҳу сифати хизматрасонии тиб-
бӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он бунё-
ди муассисаҳои нав, азнавсозии 
муассисаҳои мавҷуда ва бо таҷҳи-
зоти муосир муҷаҳҳаз гардонида-
ни онҳо зарур мебошад.

Бо ин мақсад, танҳо дар ду соли 
охир аз ҷониби Ҳукумати мамла-
кат ба муассисаҳои тандурустии 
кишвар ба маблағи зиёда аз 1 мил-
лиард сомонӣ беш аз 200 номгӯй 
таҷҳизоту дастгоҳҳои муосир да-
страс карда шудаанд.

Бо вуҷуди он ки дар самти пеш-
гирӣ кардан ва табобати беморон 
дастоварду пешравиҳои муайян ба 
назар мерасанд, вале ҳанӯз масъа-
лаҳои тарбияи кадрҳо, хусусан, 
дар коллеҷҳои тиббии чи давлатӣ 
ва чи хусусӣ, аз рӯйи ҳамаи ихти-
сосҳо бо кадрҳои баландихтисос 
таъмин намудани муассисаҳои 
тандурустӣ ва сатҳи хизматрасонӣ 
ба аҳолӣ беҳбудӣ металабанд.

Вобаста ба ин, бори дигар хо-
тиррасон менамоям, ки рушди са-
ноати дорусозӣ аз ҷумлаи масъа-
лаҳои муҳимтарин мебошад.

Тайи солҳои соҳибистиқлолӣ 
Ҳукумати мамлакат бо мақсади 
дастгирии занону бонувон ва ба-
ланд бардоштани мавқеи онҳо дар 
ҷомеа бисёр тадбирҳои судмандро 
амалӣ намуд.

Ҳоло аз шумораи умумии хиз-
матчиёни давлатӣ 25 фоиз, аз ҷум-
ла кадрҳои роҳбарикунанда қариб 
20 фоизро бонувону занон ташкил 
медиҳанд.

Инчунин, бонувону занон дар 
соҳаи маориф 73 фоиз, тандурустӣ 
71, фарҳанг 47, бонкдорӣ 39, алоқа 
25, аз ҷумла дар соҳаи хизматрасо-
нии иттилоотӣ қариб 40 фоиз ме-

бошанд.
Таъсиси грантҳои президентӣ 

ба густариши фаъолияти соҳибко-
рии занону бонувон мусоидат на-
муд ва онҳо дар баробари беҳтар 
сохтани шароити оилавии худ 
ҳоло ба рушди иқтисоди кишвар 
низ таъсири назаррас расонида 
истодаанд.

Соли 2022 ба зиёда аз 600 ҳазор 
занону бонувон аз ҷониби муасси-
саҳои бонкӣ ба маблағи беш аз 3 
миллиарду 400 миллион сомонӣ 
қарз дода шудааст, ки нисбат ба 
соли 2018-ум 2,4 баробар зиёд ме-
бошад.

Умуман, дар панҷ соли охир ма-
блағи қарзи ба занону бонувон 
пешниҳодшуда 12,1 миллиард со-
мониро ташкил кардааст.

Рақамҳои зикршуда гувоҳи рав-
шани фаъол будани занону бону-
вон дар иқтисодиёти кишвар ме-
бошанд.

Дар 21 соли охир беш аз 504 ҳа-
зор духтарону бонувон муасси-
саҳои ҳамаи зинаҳои таҳсилоти 
касбиро хатм карда, соҳибкасб шу-
даанд.

Аз ин ҳисоб 239 ҳазор нафари 
онҳо соҳиби маълумоти олӣ гар-
дида, ҳоло боз 100 ҳазор нафар 
духтарон дар муассисаҳои таҳси-
лоти олии касбӣ таҳсил карда 
истодаанд.

Мо тасмим дорем, ки ҷалби бо-
нувонро ба корҳои давлатӣ ва 
ҷамъиятӣ минбаъд низ густариш 
бахшем, зеро онҳо дар ҷомеаи мо 
қувваи бузург мебошанд ва мо ба 
неруву ташаббусҳои онҳо ҳамеша 
эътимод дорем.

Мо, ҳамчунин, ба нақши зан – 
модар, ки мавҷуди муқаддас мебо-
шад, ҳамеша арҷ мегузорем, чунки 
ӯ насли инсонро ба вуҷуд меова-
рад, тарбия мекунад ва ба камол 
мерасонад.

Ҷавонони Тоҷикистони соҳиби-
стиқлол неруи созандаи Ватан 
буда, нақши онҳо дар тараққиёти 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷо-
меа бисёр арзишманд ва назаррас 
мебошад.

Мо бо ҷавонони кишвари худ 
ифтихор дорем, зеро онҳо дар 
рушди давлат ва ободии Ватан 
фаъолона саҳм мегузоранд, марзу 
буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя 
мекунанд, ватандӯсту ватанпараст, 
бонангу номусанд ва ба халқу дав-
лати Тоҷикистон содиқ мебошанд.

Маҳз ҷавононанд, ки дар омма-
вигардонии варзиш нақши асосӣ 
дошта, ба шарафи пирӯзиҳои онҳо 
парчами Тоҷикистони маҳбуби мо 
дар гӯшаҳои гуногуни дунё параф-
шонӣ мекунад.

Бо дастгириву ғамхорӣ фаро ги-
рифтани ҷавонон, ҳаллу фасли 
мушкилоти ҳаёти онҳо ва истифо-
даи дурусту оқилона аз ин захираи 
стратегии миллӣ ба хотири ободи-
ву пешрафти Ватан ва таъмини ам-
нияту суботи ҷомеа аз ҷумлаи ма-
съалаҳои муҳимтарине мебошанд, 
ки таҳти таваҷҷуҳи хоссаи Ҳукума-
ти мамлакат қарор доранд, зеро 
Тоҷикистон худ кишвари ҷавонон 
аст.

Мо имсол «Барномаи миллии 
рушди иҷтимоии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2022 – 2026» ва «Барномаи 
давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва 
таҳкими ҳувияти миллии ҷавоно-
ни Тоҷикистон барои солҳои 2023 
– 2027»-ро қабул намудем.

Дар ин замина, зарур аст, ки аз 
ҷониби Кумитаи ҷавонон ва вар-
зиш якҷо бо мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати қабули бар-
номаҳои маҳаллии кор бо ҷавонон 
тадбирҳои амалӣ андешида ша-
ванд.

Ҳозирини гиромӣ!
Рушди устувор ва босуръати 

мамлакат, махсусан, амалӣ наму-
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дани стратегияҳо, барномаҳои да-
розмуддат ва миёнамуҳлати 
кишвар тақозо менамояд, ки зами-
наҳои ҳуқуқии онҳо сари вақт ва 
босифат таъмин карда шаванд.

Ин вазифа аз мақомоти 
ҳуқуқэҷодкунанда, пеш аз ҳама, аз 
парламенти кишвар талаб мена-
мояд, ки фаъолияти худро ҳамаҷо-
ниба тақвият бахшад.

Вазифаҳои дар назди мо қарор-
дошта тақозо менамоянд, ки фаъо-
лияти Маҷлиси Олӣ ҷиҳати қабу-
ли қонунҳои саривақтии мукаммал 
ва босифат боз ҳам тақвият бахши-
да шавад.

Ин масъала дар навбати худ 
ҳамкории доимии парламентро 
бо дигар мақомоти ҳуқуқэҷодку-
нанда, аз ҷумла бо субъектҳои до-
рои ҳуқуқи ташаббуси қонунгу-
зорӣ ва татбиқи ҳуқуқ талаб 
менамояд.

Бо дарназардошти рушди мин-
баъдаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, 
таҳкими кафолатҳои судии субъ-
ектҳои ин муносибатҳо зарур аст, 
ки фаъолияти мақомоти судӣ пай-
васта таҳкиму такмил дода шавад.

Бинобар ин, Суди Олӣ ва Суди 
Олии иқтисодиро зарур аст, ки 
оид ба бартараф намудани камбу-
диву норасоиҳои ҷойдошта, инти-
хобу ҷобаҷогузории дурусти ка-
дрҳо, баланд бардоштани сатҳи 
тахассусӣ ва омодагии касбии су-
дяҳо тадбирҳои муассир анде-
шанд.

Имрӯзҳо гурӯҳҳои террористи-
ву эктремистӣ барои даъват ва 
ҷалб намудани шаҳрвандон ба 
сафҳои худ бо истифода аз техно-
логияҳои муосири иттилоотӣ роҳу 
усулҳои навро истифода карда, ҷа-
вонони камтаҷрибаву ноогоҳро бо 
ғояҳои тундгароӣ гумроҳ месо-
занд.

Аз ин лиҳоз, мақомоти дахл-
дорро зарур аст, ки ҳамоҳангсозии 
фаъолиятро дар самти ошкор ва 
пешгирӣ намудани хавфу ха-
тарҳои террористиву экстремистӣ 
боз ҳам вусъат бахшида, бо роҳи 
тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ 
пеши роҳи гароидани ҷавононро 
ба равияҳои ифротгаро гирифта, 
онҳоро дар рӯҳияи садоқат ба 
халқу Ватан ва эҳтиром ба ар-
зишҳои умумиинсонӣ тарбия на-
моянд.

Дар робита ба ин, ҷиҳати пеш-
гирӣ намудани ҷиноятҳои хусуси-
яти экстремистиву террористидо-
шта ва ҷиноятҳое, ки бо истифодаи 
технологияҳои иттилоотиву ком-
муникатсионӣ содир карда меша-
ванд, зарур аст, ки Маркази ягонаи 
иттилоотӣ таъсис дода шавад.

Аз ин рӯ, ба Прокуратураи ге-
нералӣ, Кумитаи давлатии амния-
ти миллӣ ва Вазорати корҳои до-
хилӣ супориш дода мешавад, ки 
якҷо бо дигар вазорату идораҳо 
масъалаи таъсиси маркази зикр-
шударо омӯхта, пешниҳодҳои ху-
дро ба Ҳукумати мамлакат манзур 
намоянд.

Хизмат дар сафи Қувваҳои Му-
саллаҳ барои ҷавонон мактаби ҷа-
вонмардӣ маҳсуб ёфта, дар рӯҳияи 
ватандӯстиву ватанпарварӣ, худ-
шиносиву худогоҳӣ тарбия наму-
дани хизматчиёни ҳарбӣ ва барои 
онҳо муҳайё намудани шароити 
хуби хизмат, инчунин, риояи тала-
боти ойинномаҳои ҳарбӣ муҳимта-
рин самти сиёсати мудофиавии 
кишвар маҳсуб меёбад.

Вазъи мураккаби ҷаҳони муо-
сир моро водор менамояд, ки 
ҷиҳати суръат бахшидан ба на-
всозӣ ва муҷаҳҳазгардонии Қув-
ваҳои Мусаллаҳ, баланд бардошта-
ни омодабошии ҳарбӣ ва тақвияти 
иқтидори мудофиавии кишвар 
тадбирҳои зарурии иловагиро 
амалӣ намоем.

Бинобар ин, Ҳукумати мамла-
кат, Вазорати мудофиа ва дигар со-

хторҳои низомӣ вазифадор карда 
мешаванд, ки ҷиҳати баланд бар-
доштани иқтидори мудофиавии 
кишвар Консепсияи мудофиаи 
миллиро таҳия ва пешниҳод намо-
янд.

Вакилони муҳтарам!
Ҳозирини гиромӣ!
Имрӯзҳо равандҳои геополи-

тикӣ ҳамоно мураккабу печида 
боқӣ монда, боиси афзоиши мухо-
лифату низоъҳо, шиддат гирифта-
ни рақобат ва талоши кишварҳо 
барои тавсеаи нуфуз дар мин-
тақаҳои гуногуни ҷаҳон гардида-
анд.

Ин ҳолат боиси ба миён омада-
ни таҳдиду хатарҳои бесобиқаи 
амниятӣ гардида, дар маҷмӯъ, ба 
сохтори бунёдии муносибатҳои 
байналмилалӣ таъсири ҷиддӣ ме-
расонад.

Дар чунин шароит Тоҷикистон 
ба хотири таъмин намудани ман-
фиатҳои миллӣ ва ҳифзи ар-
зишҳои анъанавии худ сиёсати хо-
риҷии мутавозин ва санҷидаро 
идома медиҳад.

Дар ин замина, давлати мо азм 
дорад, ки дар асоси сиёсати 
«дарҳои кушода»-и хориҷии худ 
робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории му-
тақобилан судманду созандаи 
дуҷониба ва бисёрҷонибаро бо ҳа-
маи кишварҳои ҷаҳон тавсеа бах-
шида, рушд диҳад.

Соли 2022 Тоҷикистон сисола-
гии барқарор намудани робитаҳои 
дипломатиашро бо аксари дав-
латҳои ҷаҳон таҷлил намуд.

Идомаи робитаҳои фаъол ва 
рушду таҳкими маҷмӯи муноси-
батҳо бо шарикони стратегӣ, анъа-
навӣ ва боэътимод самти муҳим-
ми сиёсати хориҷии моро ташкил 
медиҳад.

Дар баробари ин, мо саъю та-
лошро ҷиҳати таъмин намудани 
рушди устувор ва тақвияти рӯҳияи 
ҳусни ҳамҷаворӣ, эътимод ва дӯ-
стии пойдор дар минтақаи Осиёи 
Марказӣ идома медиҳем.

Тоҷикистон ҳамкориҳои худро 
бо шарикони байналмилалӣ, аз 
ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, 
Созмони ҳамкории Шанхай, Соз-
мони Аҳдномаи амнияти 
дастҷамъӣ, Созмони амният ва 
ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони 
ҳамкории иқтисодӣ, Созмони ҳам-
кории исломӣ ва дигар сохторҳои 
бисёрҷониба ҳамчун узви фаъол 
идома хоҳад дод.

Дар ин раванд, ҳамкории мо бо 
сохторҳои байналмилалии моли-
явӣ ва дигар шарикони рушд дар 
сатҳи баланд қарор дошта, мин-
баъд низ густариш дода мешавад.

Тоҷикистон дар оянда низ дар 
ҳалли масъалаҳои мубрами ҷоме-

аи байналмилалӣ, аз қабили мубо-
риза бо терроризм, ифротгароӣ, 
ҷинояткории муташаккили фаро-
миллӣ, қочоқи силоҳ ва маводди 
мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ, ҳам-
чунин, мутобиқшавӣ ба пайо-
мадҳои тағйирёбии иқлим ва 
рафъи оқибатҳои он саҳми босазо 
хоҳад дошт.

Мо ҷонибдори ҳалли масъа-
лаҳои байналмилалӣ ва низоъҳои 
минтақавӣ бо роҳи муколама ҳа-
стем ва аз тақвияти нақши кали-
дии Созмони Милали Муттаҳид 
дар ин раванд пуштибонӣ меку-
нем.

Боиси қаноатмандист, ки Тоҷи-
кистон дар сатҳи байналмилалӣ 
ҳамчун кишвари ташаббускор дар 
ҳалли масъалаҳои марбут ба обу 
иқлим эътироф шудааст.

14-уми декабри соли ҷорӣ Маҷ-
маи Умумии Созмони Милали 
Муттаҳид дар бораи «Соли бай-
налмилалии ҳифзи пиряхҳо» эъ-
лон кардани соли 2025 ва 21-уми 
март ҳамчун «Рӯзи ҷаҳонии пи-
ряхҳо», ки аз ҷониби Тоҷикистон 
пешниҳод шуда буд, якдилона қа-
рор қабул кард.

Мувофиқи ин қатънома дар 
чаҳорчӯби Созмони Милали Мут-
таҳид Фонди мақсадноки байнал-
милалӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи 
пиряхҳо таъсис ёфта, вобаста ба ин 
мавзӯъ соли 2025 дар шаҳри Ду-
шанбе конфронси сатҳи баланди 
Созмони Милали Муттаҳид баргу-
зор мегардад.

Мояи ифтихор ва сарфарозии 
ҳамаи мост, ки панҷумин ибтико-
ри ҷаҳонии кишвари мо оид ба ма-
съалаҳои об ва иқлим дар миқёси 
сайёра амалӣ хоҳад шуд.

Воқеан, қабули ин қатънома 
дар миқёси ҷаҳон иқдоми муҳим 
ва таърихӣ буда, тавассути он ҷо-
меаи ҷаҳонӣ имкон пайдо меку-
над, ки барои ҳифзи бузургтарин 
манбаъҳои оби ошомиданӣ тад-
бирҳои муштараки зарурӣ анде-
шад.

Бо истифода аз фурсат, ба тамо-
ми кишварҳо, сохторҳои Созмони 
Милали Муттаҳид ва дигар ташки-
лотҳои байналмилаливу мин-
тақавӣ барои дастгирӣ аз ин таша-
ббуси Тоҷикистон миннатдорӣ 
изҳор менамоям.

Бори дигар мардуми шарифи 
Тоҷикистонро ба муносибати қа-
були ин қарори муҳимму таъри-
хии Маҷмаи Умумии Созмони 
Милали Муттаҳид самимона та-
брик мегӯям.

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам аъзои Маҷлиси мил-

лӣ ва вакилони Маҷлиси намоян-
дагон!

Пешрафту дастовардҳои иқти-
содиву иҷтимоии кишвар дар 

солҳои охир ва мушкилоту масъа-
лаҳои ҳалталаби ҳаёти ҷомеа ва 
давлат ин ҷо баён шуданд ва вази-
фаҳо барои бартараф намудани 
онҳо низ муайян гардиданд.

Таъкид менамоям, ки танҳо 
саъю талоши содиқонаву софди-
лона, ҳисси баланди масъулият 
дар назди халқу Ватан ва иқдому 
ташаббусҳои созанда моро ба ҳа-
дафҳои олиамон наздик мерасо-
нанд.

Бовар дорам, ки мардуми ша-
рифу сарбаланд, ватандӯсту ва-
танпарвар ва қавииродаву заҳмат-
дӯсти мо аз уҳдаи иҷрои ҳама гуна 
амалҳои нек ва бартараф намуда-
ни тамоми мушкилот мебароянд, 
Тоҷикистони азизамонро боз ҳам 
ободу зебо ва пешрафта мегардо-
нанд ва барои зиндагии аз имрӯза 
беҳтар шароит фароҳам меова-
ранд.

Ҳар яки мо – роҳбарони сохто-
ру мақомоти давлатӣ ва кулли хиз-
матчиёни давлатӣ дар ин ҷода ма-
съулият дорем ва вазифадорем, ки 
ба халқи азизи Тоҷикистон софди-
лонаву содиқона хизмат кунем.

Яъне мо бояд боз ҳам бештар 
заҳмат кашем ва барномаҳои со-
зандаву нақшаҳои бунёдкоронаи 
барои рушди давлат ва ободии Ва-
тан тарҳрезикардаи худро сари 
вақт ва бо сифати баланд ба анҷом 
расонем.

Мо бояд ватандӯсту ватанпа-
раст бошем ва ҳаргиз фаромӯш на-
созем, ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ 
ва ҳисси баланди миллӣ омили 
асоситарин ва роҳи муҳимтарини 
рушди давлат ва ҷомеа мебошад.

Яъне ҳар яки мо бояд минбаъд 
низ мафҳумҳои «ватандӯстӣ» ва 
«рушд»-ро шиори кору фаъолия-
ти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем.

Илова бар ин, ҳифзи истиқлолу 
озодии Тоҷикистони маҳбубамон 
ва дастовардҳои он – сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ 
бояд қарзи инсонӣ, вазифаи 
шаҳрвандӣ ва рисолати имонии 
ҳар як фарди бонангу номус ва ва-
тандӯсту ватанпарасти ҷомеа бо-
шад.

Мо бояд тамоми донишу таҷри-
ба, маҳорату малака ва саъю тало-
ши худро минбаъд низ ба рушди 
давлати соҳибихтиёрамон ва Вата-
ни аҷдодиамон равона кунем, 
кишвари маҳбубамонро пешраф-
та гардонем ва барои наслҳои оян-
да як мулки обод мерос гузорем.

Ба кулли мардуми шарифи 
Тоҷикистон, ба ҳар кадоми шумо 
– вакилони халқ ва ҳозирини ги-
ромӣ саодати рӯзгор, муваффақи-
ят ва барори кор орзумандам!

Ҳамеша сарбаланду комёб бо-
шед, ҳамватанони азиз!
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6-уми январи соли 2023 љамъба-
сти фаъолияти Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон дар соли 
2022 гузаронда шуд, ки дар кори он  
муовини котиби Шўрои амнияти 

Сарфармондењи Олии Ќуввањои  
мусаллањи Љумњурии Тољикистон  
як гурўњ афсарон бо рутбањои њар-
бии навбатии «полковники гвар-
дия» ва 5 нафар хизматчиёни њар-
бии Гвардияи миллї бо мукофотњои 
давлатї - 1 нафар бо ордени «Ша-
раф дараљаи II» ва 4 нафар бо меда-
ли «Љасорат» сарфароз гардонида 
шуданд. Њамчунин, аз тарафи Фар-
мондењи Гвардияи миллї дар соли 
сипаришуда наздики 800 нафар хиз-
матчиёни њарбї бо рутбањои њарбии 
навбатї ва бо медалњои љашнии 15, 
20 ва 25 солагии Гвардияи миллї 
сарфароз гардонида шуданд».

Фармондењи Гвардияи миллї 
фаъолияти Сарситоди Гвардияи 
миллиро тањлил намуда, диќќати 

фармондењи Гвардияи миллї барои 
ислоњи камбудињо ва бењтар наму-
дани хизмат дар назди масъулин то 
љамъбасти семоњаи аввали соли хо-
ниши 2023 вазифањои мушаххас гу-
зошт.  

Файзуллозода Шараф Љаббор во-
баста ба вазъи мураккаби сиёсї, 
њарбии љањон, тањдиду хатарњо ва 
вазифањои афсарону сарбозон сухан 
карда, њозиринро ба њушёриву зи-
ракї, барои такмил додани дониш, 
омўзиши силоњ, технологияњои нав 
ва садоќату эњтиром ба арзишњои 
миллї њидоят намуд. 

Барои ноил гаштан ба комёбињо 
дар тайёрии љангї, самти корњои 
сиёсї - тарбиявї, хизмати ќўшунњо 
ва бехатарии хизмати њарбї дар 

миллї маљлисро бо суханони роњна-
мои Президенти Љумњурии   Тољи-
кистон аз Паёми навбатї ба Маљли-
си Олии Тољикистон, ки 23 декабри 
соли 2022 ироа гардида буд, љамъ-
баст карданд: «Њар яки мо бояд 
минбаъд низ мафњумњои «ватан-
дўстї» ва «рушд»-ро шиори кору 
фаъолияти њаррўзаи худ ќарор 
дињем» ва вазифањои базиммадо-
штаамонро сарбаландона иљро на-
моем. 

Полковники гвардия 
Хайринисо КОМИЛЗОДА

НАТИЉАЊОИ СОЛИ 2022 ДАР
ЉАЛАСАИ ВАСЕИ ГВАРДИЯИ МИЛЛЇ

Љумњурии Тољикистон Файзуллозо-
да Шараф Љаббор, муовинони фар-
мондењи Гвардияи миллї,  мушови-
рони фармондењ, сардорони раёсату 
шуъбањои алоњидаи Дастгоњи мар-
казї, командирони ќисмњои њарбї 
ва дигар сатњу зинањои гуногуни 
љузъу томњо иштирок намуданд. 

Нахуст фармондењи Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон гене-
рал-лейтенанти гвардия Бобољон 
Љамолзода њозиринро бо рўзномаи 
маљлис шинос намуд. Натиљањои 
фаъолияти Гвардияи миллї дар 
соли 2022 ва вазифањо барои соли 
2023 масъалаи асосии љаласа инти-
хоб гардид.

Ќобили зикр аст, ки то саршавии 
соли хониш дар њама самтњои асо-
сии фаъолияти Гвардияи миллї 
љамъомадњои таълимї-усулї гуза-
ронда шуда, њамчунин њисоботи ко-
мандирони ќисмњои њарбї ва муо-
винони соњавии онњо оид ба 
натиљањои хизмат дар љузъу томњо 
шунида шуд. Дар љамъбасти њар як 
самти фаъолият фармондењи Гвар-
дияи миллї иштирок карда, њисобо-
ти масъулини соњаро шунид. Дар 
асоси њисоботу натиљањои фаъолия-
ти љузъу томњо ва тањлилу 
санљишњои комиссияи маљмуавї, ки 
охири сол дар ќисмњои њарбї фаъо-
лият дошт, њисобот, дастоварду на-
тиљањои хизмат пешнињод гардид, 
инчунин вазифањои минбаъдаи њай-
ати шахсии Гвардияи миллї дар 
соли 2023 манзури њозирин карда 
шуд. 

Чуноне ки фармондењи Гвардияи 
миллї таъкид намуд “тањлилњо њан-
гоми гузаронидани љамъомадњои 
љамъбасти солона дар 
самтњо дар моњи декабри 
соли 2022 нишон дод, ки 
дар давраи њисоботї 
фаъолияти љузъу томњои 
Гвардияи миллї назар ба 
њамин давраи соли 2021 
бењтар гардида, дар ња-
маи самтњои хизмати 
њарбї пешравињо дида 
мешаванд.... Њангоми 
иљрои вазифањои љангї, 
хизматчиёни њарбии 
гвардия аз уњдаи иљрои 
вазифањо сарбаландона 
баромада, барои шуљоат 
ва мардонагї аз љониби 
Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва роњбария-
ти Гвардияи миллї ќадр-
донї карда шуданд. Аз 
љумла, аз љониби Пешвои 
миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон - 

асосиро ба баланд бардоштани њо-
лати омодабошии љангї ва дар њо-
латњои гуногун идора кардани 
љузъу томњо равона кард. Њамчунин 
татбиќи дастуру њидоятњои Сарфар-
мондењи Олии Ќуввањои мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон, назорату 
иљроиши наќшаву чорабинињо, тањ-
лили њолати хизмати ќўшунњо ва бе-
хатарии хизмати њарбї, роњњои ба-
ланд бардоштани мањорату малакаи 
касбї, дурурст ба роњ мондани му-
носибати мураббигї, босамар гуза-
ронидани озмуну сабќатњои 
зењнї-њарбї, варзишї, фарњангї ва 
фароѓатї, пуррагардонии сафњои 
Гвардияи миллї, аз худ намудани 
технологияи иттилоотї, омўзиши 
силоњу воситањои муосири комму-
никатсионї ва монанди ин масъа-
лањо нуктањои асосии маърўзаи 
фармондењи Гвардияи миллиро дар 
бар гирифт. Баъди тањлилу барра-
сии фаъолияти њар як самти хизмат 

соли хониши 2022 дар байни љузъу 
томњои Гвардияи миллї љойњои иф-
тихорї чунин муайян карда шуд: 

- ќисми њарбии 051052 сазовори 
љои якум дониста шуда, бо “Бай-
раќи Сайёр” ва тўњфаи ќиматнок - 
«Оинаи нилгун» сарфароз гардони-
да шуд.

- ќисми њарбии 051060 сазовори 
љои якум дар байни баталёнњо дони-
ста шуда, бо “Байраќчаи Сайёр” ва 
тўњфаи ќиматнок – «Маркази му-
сиќї» сарфароз гардонида шуд. Бо 
њамин тартиб шуъбаи бењтарин, 
гурўњ, рота, взвод, отделенияи 
бењтарин бо тўњфањо ќадрдонї кар-
да шуданд. 

Њамчунин барои иштироки фаъо-
лона, нишон додани мањорати ба-
ланди касбї, ноил гаштан ба комё-
бињо дар мусобиќаи зењнї - њарбї 
дар байни командирони ротањо,  
взводњо ва сержантони ќисмњои 
њарбии Гвардияи миллї, иштирок-
чиёни мусобиќа њавасманд гардони-
да шуданд. Аз љумла, барои ишѓол 
намудани љойи 1-ум дар байни ко-
мандирони ротањо,  капитани гвар-
дия Одиназода Эмомалї Ќурбо-
налї, командири ротаи ќисми 
њарбии 051059 бо «Оинаи нилгун», 
барои ишѓол намудан љойи 1-ум дар 
байни командирони взводњо, лейте-
нанти гвардия Саидзода Мењроб 
Давлатшоњ, аз ќисми њарбии 051059  
бо DVD сарфароз гардонида шу-
данд. 

Бо фармони фармондењи Гварди-
яи миллї хизматчиёни њарбии тибќи 
даъват барои ноил гаштан ба ни-
шондодњои баланд дар самти тай-
ёрии љангї дар соли хониши 2022 бо 
“Ифтихорнома”, “Соати љашнии 
Гвардияи миллї”, “Мактубњои мин-
натдорї ба волидон” ва нишонњои 
сарисинагии варзишї (дараљаи 3) 
њавасманд гардонида шуданд.

Дар охир фармондењи Гвардияи 

Дар вақти ба ҷойҳои серодам 
рафтан аз  ниқобҳои тиббӣ истифо-
да баред. Баъди истифода аз нақли-
ёти ҷамъиятӣ (автобус, троллейбус, 
микроавтобус) дастҳоро бо собун ва  
биниро бо намакоби ширгарм 
шуед. Пеш аз хона баромадан ба 
сӯрохиҳои бинӣ марҳами оксолин 
молед. Ҳавои ҳуҷраро иваз карда,-
фаршро бо латтаи намнок пок кар-
дан муфид мебошад. Ҳарорати хо-
наро бояд муътадил нигоҳ дошт.  
Шустани дастон пеш аз хӯроку баъ-
ди хӯрок бемориҳои сироятӣ,  аз 
ҷумла, зукомро низ пешгирӣ меку-
над.

Ҳангоми атсазанию сулфа пеши 
даҳонро бо рӯймолча гирифтан за-
рур аст.

Истифодаи машруботи спиртию 
тамоку масуниятро заиф карда, 
хавфи гирифторшавии ҳар гуна бе-
мориро меафзояд.

Ҳамчунин, обутоб додани бадан 
дар пешгирии бемориҳо нақши 
муҳим мебозад. Сайругашт дар ҳа-
вои тоза, хоби бароҳати 8-соата 
эҳтимоли гирифторшавӣ ба бемо-
риҳоро кам менамоянд.

Дар давоми рӯз нӯшидани чойи 
сабзи гарм, чойи бобуна, марма-
рак, пудина, нозбӯ бо иловаи асал 
муфид аст. Барои мустаҳкам наму-
дани масуният (иммунитет) чойи 
занҷабил (имбир) бо як қошуқча 
асал фоида дорад.

Агар дар дастархони бемор ме-
ваю сабзавоти тару тоза (сир, пиёз) 
маҳсулоти ширӣ, киви, лимӯ, афле-
сун ва асал бошад, бемор зудтар 
шифо меёбад. Мастобаи серкабу-
дию райҳондор низ фоида дошта, 
шифоёбии беморро метезонанд. 
Ҳангоми зуком истеъмоли қаҳва 
тавсия дода намешавад. 
                                 «РОДМАРДОН»

Чораҳои пешгирӣ аз 
зуком кадомҳоянд?


