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Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муҳтарам аъзои Маҷлиси 
миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон!

Ҳамватанони азиз!
Соли 2018 бо рӯйдодҳои 

ниҳоят муҳимму хотирмони 
худ барои мардуми шарифи 
Тоҷикистон ва давлати соҳи-
бистиқлоли тоҷикон соли воқе-
ан таърихӣ буд.

Бисту дуюми марти соли 
ҷорӣ дар Рӯзи байналмилалии 
захираҳои об татбиқи ташаб-
буси чоруми ҷаҳонии мо дар 
соҳаи об - «Даҳсолаи байнал-
милалии амал «Об барои руш-
ди устувор, солҳои 2018-2028» 
бо иштироки Роҳбари давлат 
дар Маҷмаи умумии Созмони 
Милали Муттаҳид расман оғоз 
гардид.

Дар шароити тағйирёбии 
иқлим, ки масъалаи ҳифзи 
манбаъҳо ва захираҳои оби 
тозаи ошомиданӣ ба яке аз 
мушкилоти асосии мардуми 
сайёра табдил ёфтааст, Тоҷи-
кистон дар ин самт ҳамчун 
кишвари ташаббускор ва пеш-
саф дар арсаи ҷаҳонӣ эъти-
роф гардидааст.

Ба кор андохтани агрега-
ти якуми нерӯгоҳи барқи обии 
“Роғун”, яъне иншооти тақдир-
сози аср ва ояндаи дурахшони 
Тоҷикистон, ки ба шарофати 
он орзуи чандинсолаи мар-
думи шарифу заҳматқарини 
тоҷик амалӣ гардид, ибтидои 
гардиши куллӣ дар таърихи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ва як қадами устувору бузурги 
кишвари мо дар самти раси-
дан ба ҳадафи якуми стра-
тегии миллӣ - истиқлолияти 
энергетикӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳалли масъалаҳои дар 
тӯли зиёда аз ду даҳсола ба-
вуҷудомадаи сиёсиву иқтисо-
дӣ ва тиҷоратӣ бо Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон рӯйдоди сеюми 
таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва маънавии мардум 
мебошад.

Ба ин дастовард мо баъди 
мулоқоту музокироти дуҷони-

ба, сафарҳои давлатии роҳба-
рони ҳар ду давлат ва ба имзо 
расидани созишномаи шари-
кии стратегӣ байни кишварҳои 
бо ҳам дӯсту бародар муваф-
фақ гардидем, ки дар натиҷа 
рафтуомади озодонаи мардум 
таъмин гардида, дар зарфи 
нӯҳ моҳ беш аз дуюним мил-
лион нафар шаҳрвандони ҳар 
ду кишвар ба дидори хешу та-
бори худ муяссар шуданд ва 
ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷо-
ратӣ ва гуманитарӣ бамаротиб 
таҳким ёфтанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон фаъолияти худро ба 
самти ноил шудан ба ҳа-
дафҳои дар Стратегияи мил-
лии рушд пешбинигардида 
равона карда, баланд бардо-
штани сатҳу сифати зиндагии 
мардумро тавассути ҳалли ма-
съалаҳои пешрафти устувори 
иқтисодӣ, тақвияти нерӯи ин-
сонӣ, такмили низоми идораи 
давлатӣ, тавсеаи имкониятҳои 
содиротии мамлакат, беҳтар 
кардани фазои сармоягузорӣ, 
инкишофи бахши хусусӣ ва 
беҳбуди вазъи бозори меҳнат 
ҳадафи олии худ эълон наму-
дааст.

Соли ҷорӣ мо барои ноил 
шудан ба нишондиҳандаҳои 
дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ пеш-
бинишуда қадамҳои устувор 
гузоштем.

Дар натиҷаи амалӣ наму-
дани вазифаҳои дар Паёми 
соли гузашта баёншуда соли 

2018 рушди маҷмӯи маҳсуло-
ти дохилӣ дар сатҳи 7,3 фоиз 
ҷамъбаст гардида, таваррум 
дар сатҳи 5,4 фоиз нигоҳ до-
шта шуд.

Пешрафти соҳаҳои мух-
талифи иқтисодӣ, бахусус, 
бахшҳои истеҳсолӣ таъмин 
гардида, зиёда аз 150 ҳа-
зор ҷойҳои кории нав таъсис 
дода шуданд ва дар се соли 
охир шумораи шахсоне, ки ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ мера-
ванд, 25 фоиз кам гардид.

Даромади пулии аҳолӣ 
11 фоиз зиёд шуда, ҳаҷми па-
сандозҳо дар низоми бонкии 
кишвар нисбат ба соли гуза-
шта 9 фоиз афзуд ва сатҳи 
камбизоатӣ то 29,5 фоиз 
коҳиш ёфт.

Дар соҳаҳои иҷтимоӣ та-
моюлҳои мусбат идома пайдо 
карда, аз ҷумла нишондиҳан-
даи дарозумрии аҳолӣ ба 75 
сол расид ва фавти модару 
кӯдак дар муқоиса бо соли 
1998 мутаносибан 2,1 ва 2,6 
баробар паст гардид.

Шумораи аҳолӣ дар 
кишвар аз 5,4 миллион нафа-
ри соли 1990 ба 9,1 миллион 
нафар дар соли 2018 расид 
ва дар назар аст, ки соли 2023 
аҳолии кишвар ба 10 миллион 
нафар мерасад.

Ин аз мо тақозо менамо-
яд, ки ба ҳалли масъалаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ, аз ҷумла 
беҳтар гардонидани сатҳу си-
фати зиндагии аҳолӣ ва тақви-

26.12.2018, 
шаҳри Душанбе

яти иқтидори истеҳсолии мам-
лакат диққати аввалиндараҷа 
диҳем.

Мо бояд барои беҳтар на-
мудани некӯаҳволии мардум 
обу заминро самаранок исти-
фода бурда, истеҳсоли маво-
ди ғизоиро зиёд намоем.

Аз моҳи сентябри соли 
2018 маоши вазифавии кор-
мандони ташкилоту муасси-
саҳои соҳаҳои буҷетӣ, аз ҷум-
ла илму маориф, тандурустӣ, 
фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ ва 
кормандони дигар ташкилоту 
муассисаҳое, ки аз буҷети дав-
лат маблағгузорӣ карда ме-
шаванд, инчунин, нафақа ва 
стипендия то 15 фоиз баланд 
бардошта шуд.

Аз ҷониби Ҳукумати мам-
лакат барои амалӣ намудани 
ин иқдом дар соли 2019 1,2 
миллиард сомонӣ равона ме-
гардад.

Дар асоси барномаҳои қа-
булгардида мо бояд тарзе заҳ-
мат кашем, ки барои баланд 
бардоштани музди меҳнати 
кормандони соҳаҳои буҷетӣ ва 
нафақа дар солҳои минбаъда 
низ заминаҳои зарурӣ гузошта 
шаванд.

Яъне мо бояд бо роҳи 
зиёд кардани қисми даромади 
буҷет солҳои дигар низ маошу 
нафақаро баланд бардорем.

Дар назар бояд дошт, ки 
қисми даромади буҷети дав-
латӣ аз 6,5 миллиард сомонии 
соли 2010 дар соли 2019 ба 

24 миллиард сомонӣ расони-
да мешавад, ки афзоиши он 
қариб 4 баробар ва ҳиссаи ха-
роҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ 43,7 
фоизро ташкил медиҳад.

Дар буҷети соли 2019 
нисбат ба соли 2018 ба 
соҳаҳои фарҳангу варзиш 17,3 
фоиз, илму маориф 14, суғур-
таи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолӣ 9,5 ва тандурустӣ 7,2 
фоиз зиёд маблағ равона кар-
да мешавад.

Тибқи нақшаҳои тасдиқ-
шуда дар соли 2019 афзоиши 
қисми даромади буҷети дав-
латӣ нисбат ба соли 2018 13 
фоиз, суръати рушди маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ беш аз 7 
фоиз ва таваррум дар сатҳи на 
зиёда аз 7 фоиз таъмин гарди-
да, даромади пулии аҳолӣ на 
кам аз 10 фоиз афзоиш меё-
бад.

Барои босифат иҷро шу-
дани ин вазифаҳо, Ҳукумати 
мамлакатро зарур аст, ки пай-
омадҳои иқтисодиву иҷтимоии 
раванди тағйир ёфтани муно-
сибатҳои иқтисодии байнал-
милалӣ, вазъи бозорҳои мо-
лиявӣ, низоъҳои тиҷоратӣ ва 
таҳримҳоро мунтазам таҳлил 
карда, ҷиҳати пешгирӣ кар-
дани таъсири манфии чунин 
омилҳо ба иқтисоди миллии 
мо тадбирҳои заруриро амалӣ 
гардонад.

Ҳамчунин, дар самти 
муътадил нигоҳ доштани ни-
шондиҳандаҳои асосии макро-
иқтисодӣ, таъмин намудани 
фаъолияти босуботи низоми 
бонкӣ, корхонаҳо ва боз ҳам 
беҳтар гардонидани фазои 
сармоягузорӣ чораҳои қатъӣ 
андешад.

Вазорати молия вазифа-
дор карда мешавад, ки стра-
тегияи идоракунии молияи 
давлатиро бо дарназардошти 
афзалиятҳои кишвар, иҷрои 
сифатноки қисми даромад ва 
хароҷоти буҷет, шаффофияти 
хароҷоти он, инчунин, пеш-
ниҳоди нақшаҳои дурнамои 
ислоҳот дар ин самтҳо татбиқ 
намояд.

Бояд зикр кард, ки низо-
ми бонкӣ дар таъмин кардани 
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рушди иҷтимоиву иқтисодии 
кишвар, бахусус, пешрафти 
соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, 
баланд бардоштани иқтидори 
содиротии кишвар, таъсиси 
ҷойҳои кории нав ва васеъ на-
мудани манбаъҳои иловагии 
даромади буҷети давлатӣ нақ-
ши муҳим мебозад.

Дар 11 моҳи соли 2018 
аз ҷониби низоми бонкӣ ба 
соҳибкорон ва аҳолӣ ба ма-
блағи 7 миллиарду 250 милли-
он сомонӣ қарз дода шудааст, 
ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 201 миллион со-
монӣ ё 3 фоиз зиёд мебошад.

Вобаста ба ин, Бонки 
миллиро зарур аст, ки барои 
зиёд намудани ҳаҷми қарз ба 
бахши хусусӣ ва махсусан, ба 
соҳаҳои истеҳсолӣ, нигоҳ до-
штани суботи низоми бонкӣ, 
беҳтар гардонидани сатҳу си-
фати хизматрасониҳо, омода 
кардани мутахассисони соҳаи 
бонкдорӣ ва баланд бардо-
штани савияи касбии онҳо чо-
раҳои қатъӣ андешад.

Илова бар ин, амалияи 
ҳисоббаробаркунии ғайри-
нақдӣ дар муомилоти пулии 
кишвар вусъат бахшида, ин 
тартиб соли 2019 дар пардох-
ти хизматрасониҳо ва низоми 
савдо ба таври васеъ ҷорӣ 
карда шавад.

Соли 2018 ҳиссаи пули 
нақде, ки берун аз низоми 
бонкӣ дар муомилот қарор до-
рад, дар гардиши умумии пу-
лии кишвар 64 фоизро ташкил 
кард.

Бо дарназардошти раван-
дҳои муосир, мо бояд корро 
ҷиҳати татбиқи иқтисодиёти 
рақамӣ ва дар соҳаҳои иҷти-
моиву иқтисодӣ ҷорӣ кардани 
технологияҳои рақамӣ вусъат 
бахшем.

Мо таъмини истиқлоли-
яти энергетикӣ ва истифодаи 
самарабахши нерӯи барқ, аз 
бунбасти коммуникатсионӣ 
баровардан ва ба кишва-
ри транзитӣ табдил додани 
Тоҷикистон, ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ ва дастрасии аҳо-
лии мамлакат ба ғизои хуш-
сифат, инчунин, вусъатдиҳии 
шуғли пурмаҳсулро ҳамчун 
ҳадафҳои стратегии худ инти-
хоб намуда, нақшаи гузариши 
иқтисодиёти кишварро аз шак-
ли аграрӣ - индустриалӣ ба 
индустриалӣ - аграрӣ амалӣ 
гардонида истодаем.

Дар натиҷаи тадбирҳои 
амалинамудаи Ҳукумати мам-
лакат дар се соли охир ҳиссаи 
соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳ-
сулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 
фоиз афзоиш ёфт.

Дар робита ба ин ва бо 
дарназардошти аҳаммияти 
соҳаи саноат дар ҳалли ма-
съалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва таъсиси ҷойҳои корӣ пеш-
ниҳод менамоям, ки саноа-
тикунонии босуръати кишвар 
ҳадафи чоруми миллӣ эълон 
карда шавад.

Вобаста ба ин, зарур аст, 
ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи 

саноат дар маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ ба 22 фоиз расонида 
шавад.

Барои расидан ба ин мақ-
сад бояд амалишавии барно-
маҳои соҳавии қабулгардида 
ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ 
таҳти назорати қатъӣ қарор 
дода, самаранокӣ ва сифати 
онҳо таъмин карда шавад.

Бинобар ин, роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
бояд фаъолияти худро доир 
ба ҷалби сармояи мустақим, 
бунёди корхонаҳои нави ис-
теҳсолӣ, ба кор андохтани 
корхонаҳои аз фаъолият бо-
змонда ва ташкили ҷойҳои 
корӣ вусъат бахшанд ва доир 
ба вазъи иҷрои корҳо ҳар ним-
сола ба Ҳукумати мамлакат 
ҳисобот пешниҳод намоянд.

Мавҷуд набудани баъзе 
намудҳои ашёи хом дар до-
хили кишвар барои истеҳсоли 
маҳсулоти ниҳоӣ масъалаи 
ҳалталаб мебошад.

Вобаста ба ин, пешниҳод 
менамоям, ки ашёи хоми ба-
рои коркард ва истеҳсоли маҳ-
сулоти ниҳоӣ воридшаванда, 
ба истиснои ашёи хоми дар 
Тоҷикистон истеҳсолшаванда 
ва молҳои зераксизӣ, аз андоз 
аз арзиши иловашуда ва боҷи 
гумрукӣ озод карда шавад ва 
сохторҳои марбута дар да-
воми як моҳ тартиби татбиқи 
имтиёзи мазкурро муайян на-
моянд.

Тадбирҳои ҳавасмандгар-
донӣ доир ба ташкили истеҳ-
солоти ивазкунандаи воридот 
имкон доданд, ки аҳолӣ аз 
ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ 
бо молҳои асосии хӯрокворӣ, 
асбобҳои рӯзгор ва масолеҳи 
сохтмон таъмин гардида, ҳаҷ-
ми воридоти маводи ғизоӣ аз 
хориҷи кишвар дар давоми се 
соли охир қариб се миллиард 
сомонӣ ё 31 фоиз коҳиш дода 
шавад.

Соли ҷорӣ аз 20 номгӯйи 
молу маҳсулоти ба содирот 
нигаронидашуда афзоиши ис-
теҳсоли 15 номгӯйи он таъмин 
гардид.

Вале ба рақобат тобовар 
набудан ва баланд будани ар-
зиши аслии маҳсулоти баъзе 
корхонаҳо, номукаммал буда-
ни роҳҳои ҳифзи манфиатҳои 
содироткунандагон дар хо-
риҷи кишвар то ҳол ба таъмин 
намудани гуногунсамтии ис-
теҳсолот ва содирот мусоидат 
накарда истодааст.

Бинобар ин, Ҳукумати 
Тоҷикистонро зарур аст, ки 
ҳамкории судмандро ҷиҳати 
васеъ намудани имкониятҳои 
содиротӣ ва транзитии мам-
лакат дар самти интиқоли 
транзитии молу маҳсулот ва 
ташкили «долонҳои сабз» бо 
кишварҳои ҳамсарҳад ба роҳ 
монад.

Вазоратҳои корҳои хо-
риҷӣ, рушди иқтисод ва сав-
до, Агентии содирот, раисони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
вазифадоранд, ки фаъолияти 
худро ҷиҳати муаррифӣ кар-

дани маҳсулоти дар Тоҷики-
стон истеҳсолшуда, дарёфти 
бозорҳои содирот, шарикони 
истеҳсоливу тиҷоратӣ ва ҳиф-
зи манфиатҳои соҳибкорони 
ватанӣ дар хориҷи кишвар 
тақвият бахшанд.

Вакилони муҳтарам!
Ислоҳоти иқтисодии 

тайи солҳои охир амалишуда 
ба беҳтар гардидани фазои 
соҳибкориву сармоягузорӣ ва 
ҷалби сармояи хориҷӣ, аз ҷум-
ла сармояи мустақим мусои-
дат карда истодааст.

Ҳоло дар кишвар татбиқи 
70 лоиҳаи сармоягузории дав-
латӣ ба маблағи умумии 30 
миллиард сомонӣ идома до-
рад.

Дар 10 соли охир ба иқти-
содиёти Тоҷикистон дар ҳаҷми 
зиёда аз 33 миллиард сомонӣ 
сармояи мустақими хориҷӣ 
ворид гардидааст, ки қисми 
зиёди он ба рушди соҳаҳои 
энергетика, алоқа, сохтмон, 
истихроҷу коркарди канда-
ниҳои фоиданок ва бунёди ин-
фрасохтор равона шудааст.

Мо барои ноил шудан ба 
ҳадафҳои гузошташуда ҳамко-
риро бо шарикони рушд мин-
баъд низ идома медиҳем ва 
сармояи мустақими ҷалбшу-
даро ба ворид намудани тех-
никаву технологияҳои муоси-
ри истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои 
кории нав ва афзоиши ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти рақобат-
ноки ватанӣ равона мекунем.

Вобаста ба ин, Ҳукума-
ти мамлакатро зарур аст, ки 
фаъолияти худро доир ба беҳ-
созии фазои сармоягузорӣ, 
ҷалби сармояи мустақими хо-
риҷӣ ва муаррифии лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ вусъат бахшад.

Ман андешаҳои худро 
оид ба бисёр масъалаҳои аф-
залиятнок, аз ҷумла танзими 
низоми иҷозатдиҳӣ, санҷиши 
фаъолияти субъектҳои хоҷа-
гидор ва маъмурикунонии ан-
доз 15 октябри соли ҷорӣ дар 
Форуми соҳибкорӣ баён карда, 
масъулонро барои ҳалли кам-
будиҳои ҷойдошта вазифадор 
намудам.

Дар асоси натиҷаҳои дар 
ҷараёни форум бадастомада 
нақшаи чорабиниҳо тасдиқ 
гардидааст ва сохтору мақо-
моти масъул бояд иҷрои онро 
назорат ва таъмин намоянд.

Ҳоло дар кишвар барои 
беҳтар кардани фазои сар-
моягузорӣ ҳамаи намудҳои 
санҷиши фаъолияти субъ-
ектҳои хоҷагидор дар асоси 
арзёбии хавфҳо ба роҳ монда 
шудаанд.

Вале талаботи қонунгу-
зории соҳа аз ҷониби баъзе 
мақомоти санҷиш на ҳама вақт 
риоя мегардад.

Мо соли ҷорӣ бо мақ-
сади бартараф намудани 
санҷишҳои беасосу такрорӣ ва 
фароҳам овардани фазои му-
соид барои рушди соҳибкорӣ 
ба ҳама гуна санҷишҳои фаъо-
лияти соҳибкорони истеҳсолӣ 
дар давоми ду сол мораторий 

эълон намудем, ки аз он қариб 
2000 субъектҳои соҳибкорӣ 
дар соҳаҳои истеҳсолӣ бар-
хурдор гардиданд.

Барои тақвият бахшидан 
ба ин раванд, зарур мешу-
морам, ки солҳои 2019-2020 
тамоми санҷишҳои фаъолия-
ти субъектҳои соҳибкорӣ дар 
соҳаҳои истеҳсолӣ манъ 
карда, муқаррароти Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бо-
раи мораторий ба санҷишҳои 
фаъолияти субъектҳои соҳиб-
корӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ” 
ба ҳамаи мақомоти санҷишу 
назорат ва ҳифзи ҳуқуқ, аз 
ҷумла Прокуратураи гене-
ралӣ, Палатаи ҳисоб, Агентии 
назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсия, Бон-
ки миллӣ ва мақомоти андозу 
гумрук татбиқ карда шаванд.

Ҳамчунин, бо мақса-
ди таъмин намудани риояи 
дақиқи муқаррароти қонунгу-
зорӣ дар самти мораторий ба 
Прокуратураи генералӣ су-
пориш дода мешавад, ки дар 
ҳамкорӣ бо Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи ам-
воли давлатӣ нисбат ба ма-
съулони мақомоти давлатие, 
ки ба фаъолияти соҳибкорон 
беасос дахолат карда, садди 
роҳи рушди соҳибкорӣ меша-
ванд, чораҳои зарурӣ анде-
шад.

Бо мақсади баланд бар-
доштани савияи донишҳои 
ҳуқуқӣ, молиявӣ ва иқтисодии 
соҳибкорон, расонидани кумак 
барои таҳияи лоиҳаҳои тиҷо-
ратӣ ва дарёфти роҳҳои тат-
биқи онҳо, бахусус, ба субъек-
тҳои соҳибкории навтаъсис ва 
ҷалби ҷавонон ба фаъолияти 
соҳибкорӣ Ҳукумати Тоҷики-
стон ҷиҳати дар шаҳру ноҳи-
яҳои кишвар ташкил намудани 
марказҳои хизматрасонӣ, ки 
дар як вақт вазифаи маркази 
таълимии соҳибкоронро иҷро 
мекунанд, чораҳои зарурӣ ан-
дешад.

Дар баробари ин, барои 
бартараф кардани монеаҳои 
маъмурӣ, таъмин намудани 
самаранокии хизматрасо-
ниҳои давлатӣ ба соҳибкорон 
ва аҳолӣ ба Ҳукумати мамла-
кат супориш дода мешавад, 
ки соли 2019 лоиҳаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи хизматрасониҳои дав-
латӣ”-ро таҳия ва пешниҳод 
намояд.

Инчунин, пешниҳод мена-
моям, ки бо мақсади дастгирии 
минбаъдаи соҳибкорон дар 
кишварамон “300 рӯзи ислоҳот 
оид ба дастгирии соҳибкорӣ 
ва беҳтар намудани фазои 
сармоягузорӣ” амалӣ карда 
шавад.

Ҳамватанони азиз!
Дар даҳ соли охир иқти-

дорҳои истеҳсолии низоми 
энергетикии кишвар дар ҳаҷ-
ми 1520 мегаватт зиёд карда 
шуд ва беш аз 1300 километр 
хатҳои интиқоли барқи ба-
ландшиддат сохта, ба истифо-
да дода шуданд.

Аз оғози бунёди нерӯгоҳи 

барқи обии “Роғун” аз ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ 
24 миллиард сомонӣ, танҳо 
соли 2018 3,9 миллиард со-
монӣ азхуд карда шудааст ва 
соли 2019 ба ин мақсад қариб 
4 миллиард сомонӣ пешбинӣ 
гардида, агрегати дуюми он ба 
кор дароварда мешавад.

Моҳи сентябри соли 2018 
мо дар ноҳияи баландкӯҳи 
Мурғоб нерӯгоҳи барқи обии 
«Тоҷикистон»-ро бо иқтидори 
1500 киловатт ба маблағи 80 
миллион сомонӣ ба истифода 
супоридем, ки ба шарофати 
он талабот ба нерӯи барқ дар 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон пурра таъмин кар-
да шуд.

Ҳоло асосноккунии тех-
никии ду нерӯгоҳи барқи обии 
дигар дар ин минтақа, яъне 
Вилояти Мухтори Кӯҳисто-
ни Бадахшон – “Санобод” ва 
“Себзор” бо иқтидори умумии 
211 мегаватт омода гардида, 
корҳо доир ба дарёфту ҷалби 
сармоя бо созмонҳои байнал-
милалии молиявӣ идома до-
ранд.

Ҳукумати кишвар, дар 
баробари бунёди нерӯгоҳҳои 
барқи обии нав, ба масъа-
лаи барқарор намудани иқти-
дорҳои мавҷуда таваҷҷуҳи 
хосса зоҳир менамояд

Зеро дар ҳолати таҷдид 
накардани як қатор нерӯгоҳҳо, 
ки солҳои тӯлонӣ фаъолият 
карда истодаанд, самарано-
кии истеҳсолии онҳо коҳиш 
меёбад.

Бинобар ин, ҳоло таҷди-
ди нерӯгоҳи барқи обии «Сар-
банд» ба маблағи 1,3 милли-
ард сомонӣ идома дорад ва 
соли 2019 таҷдиди нерӯгоҳи 
барқи обии “Қайроққум” дар 
ҳаҷми 1,9 миллиард сомонӣ 
ва марҳалаи якуми таҷдиди 
нерӯгоҳи барқи обии «Норак» 
ба маблағи 3,5 миллиард со-
монӣ оғоз мегардад.

Баъди таҷдиди пурра та-
воноии ин се нерӯгоҳ нисбат 
ба ҳаҷми воқеии имрӯзаи онҳо, 
дар маҷмӯъ, 840 мегаватт аф-
зоиш меёбад.

Танҳо бунёди нерӯгоҳи 
“Роғун” имкон медиҳад, ки 
умри нерӯгоҳи “Норак” садсо-
лаҳо дароз карда шавад.

Ин чунин маънӣ дорад, ки 
ба обанбори “Норак” аз нерӯ-
гоҳи “ Роғун” оби таҳшиншудаи 
соф дохил мегардад ва обан-
бори “Норак” аз гилу лой пур 
намешавад.

Илова бар ин, тавоноии 
нерӯгоҳҳои амалкунандаи ма-
сири дарёи Вахш 4 миллиард 
киловатт - соат меафзояд.

Барои боз ҳам устувор 
гардонидани низоми энер-
гетикии кишвар кор доир ба 
татбиқи лоиҳаи минтақавии 
КАСА-1000 оғоз гардидааст, 
ки маблағи умумии он қариб 
11 миллиард сомонӣ (қисми 
Тоҷикистон 3,4 миллиард 
сомонӣ) буда, соли 2021 ба 
анҷом расонида мешавад.

Ҳамчунин, худи ҳамин 



№ 19 (2068) 26 декабри соли 2018 3

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

сол барои фаъолияти сама-
раноки нерӯгоҳи барқи обии 
“Роғун” дастгоҳи муосири тақ-
симкунандаи элегазӣ, яъне 
зеристгоҳи барқӣ ба маблағи 
530 миллион сомонӣ, хатҳои 
интиқоли барқи 500 – кило-
волта дар ноҳияҳои тобеи 
ҷумҳурӣ (“Роғун – Душанбе”) 
ба маблағи қариб 750 милли-
он сомонӣ ва 220 - киловолтаи 
«Айнӣ - Рӯдакӣ» ба маблағи 
250 миллион сомонӣ ба исти-
фода супорида шуданд.

Соли ҷорӣ мо на танҳо ба-
рои ноил шудан ба истиқлоли-
яти энергетикӣ қадами устувор 
гузоштем, балки бори аввал 
дар 27 соли соҳибистиқло-
лии кишварамон ду соли охир 
мардуми мамлакатро пурра 
бо барқ таъмин намуда, дар 
ҳаҷми қариб 3 миллиард кило-
ватт - соат нерӯи барқ содирот 
кардем.

Дар баробари ин, Ҳукума-
ти мамлакат ҷиҳати ислоҳоти 
идоракунии соҳа, яъне таҳияи 
низоми нави ҳисоби хароҷоти 
истеҳсолу интиқол ва тақсимо-
ти нерӯи барқ ва бо истифода 
аз низоми электронӣ ҷорӣ на-
мудани механизми муосири 
баҳисобгирӣ ва ҷамъоварии 
маблағи нерӯи барқи истифо-
дашуда бояд тадбирҳои зару-
риро амалӣ намояд.

Вазорати энергетика ва 
захираҳои об якҷо бо Ширка-
ти “Барқи Тоҷик” вазифадо-
ранд, ки ҷиҳати кам кардани 
талафоти нерӯи барқ чораҳои 
қатъӣ андешанд.

Вобаста ба масъалаҳои 
рушди энергетика мехоҳам 
таъкид намоям, ки истифодаи 
иқтидорҳои бузурги гидроэ-
нергетикии Тоҷикистон барои 
таъмин намудани кишварҳои 
минтақа бо нерӯи барқи аз 
лиҳози экологӣ тоза- яке аз 
асосҳои рушди “иқтисоди 
сабз”- метавонад ба кам гар-
дидани партовҳои гази карбон 
ба атмосфера мусоидати ҷид-
дӣ намояд.

Ҳоло Тоҷикистон, тибқи 
арзёбии созмонҳои байнал-
милалӣ доир ба истеҳсоли 
нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ 
тоза дар ҷаҳон ҷойи шашумро 
ишғол мекунад.

Кишвари мо имконият до-
рад, ки баъди ба кор андохта-
ни иқтидорҳои нав, аз ҷумла 
нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” аз 
лиҳози фоизи истеҳсоли нерӯи 
барқ аз манбаъҳои таҷдидша-
ванда дар ҷаҳон ба ҷойи дуюм 
ё сеюм барояд.

Ин саҳми Тоҷикистон 
дар ҳалли яке аз мушкилоти 
глобалӣ – кам кардани пар-
товҳои гази карбон ба ҳавои 
атмосфера ва коҳиш додани 
оқибатҳои манфии гармшавии 
иқлим хоҳад буд.

Дар робита ба ин, ҳамчу-
нин, зарур аст, ки мо ба ма-
съалаҳои ҳифзи муҳити зист, 
олами набототу ҳайвонот, 
вазъи экологӣ ва бо ин мақсад 
таҷдиди назар кардану такмил 
додани қонунгузории соҳа ва 
баланд бардоштани маърифа-

ти экологии аҳолӣ муносибати 
ҷиддӣ зоҳир кунем.

Хотирнишон месозам, ки 
ҳифзи муҳити зист, дар айни 
замон, яке аз роҳҳои асосии 
ҷалби сайёҳон мебошад.

Ҳозирини гиромӣ!
Дар шароити Тоҷикистон, 

ки 93 фоизи қаламрави он аз 
кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақ-
лиёту коммуникатсия барои 
таъмин намудани рушди иҷти-
моиву иқтисодӣ аҳаммияти бу-
зург доранд.

Дар давраи соҳиби-
стиқлолӣ дар кишвар аз ҳисо-
би лоиҳаҳои давлатии сармо-
ягузорӣ беш аз 2100 километр 
роҳҳои мошингарди дорои 
аҳаммияти байналмилаливу 
ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 
километр роҳҳои мошингарди 
дохилӣ аз ҳисоби дигар сар-
чашмаҳои маблағгузорӣ бунё-
ду таҷдид карда шуданд.

Танҳо соли 2018 сохтмону 
таҷдиди қариб 200 километр 
роҳи дохиливу байналмилалӣ 
ва 45 пул ба анҷом расонида 
шуд.

Ҳоло дар соҳаи нақлиёт 
ба маблағи умумии 7,5 милли-
ард сомонӣ 14 лоиҳаи давла-
тии сармоягузорӣ амалӣ шуда 
истодааст.

Тайи солҳои охир дар 
натиҷаи бунёди шоҳроҳҳои 
мошингарди байналмилалӣ 
ва пайвастани Тоҷикистон 
бо роҳҳои Ҷумҳурии Марду-
мии Чин, Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон, Ҷумҳурии Қирғи-
зистон, кушода шудани роҳи 
оҳан ва 16 гузаргоҳи сарҳадӣ 
бо Ӯзбекистон кишвари мо аз 
бунбасти коммуникатсионӣ 
раҳоӣ ёфт ва ҳадафи дуюми 
стратегиамон амалӣ гардид.

Минбаъд Ҳукумати 
кишвар бояд доир ба тавсеаи 
минбаъдаи шабакаи долонҳои 
нақлиётӣ ва тақвияти инфра-
сохтори нақлиётӣ, баромадан 
ба бандарҳои баҳрӣ, бунёди 
терминалҳои наздисарҳадӣ 
ва марказҳои логистикӣ, на-
всозии заминаҳои моддиву 
техникӣ ва таҷдиди паркҳои 
нақлиётӣ, инчунин, афзоиши 
ҳамлу нақли молу маҳсулот 
тадбирҳои иловагӣ андешад.

Ҳамчунин, бо мақсади 
афзоиш додани ҳамлу нақли 
одамон ва ҳаҷми боркашонӣ 
бо дарназардошти мавқеи му-
соиди ҷуғрофии Тоҷикистон 
ҷиҳати ба масири транзити 
ҳавоӣ табдил додани кишвар 
чораҳои заруриро роҳандозӣ 
намояд.

Ҳадафи стратегии дигар, 
ки ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва 
афзун гардонидани иқтидори 
содиротии кишвар таъсири 
бевосита мерасонад, ҳифзи 
амнияти озуқаворӣ тавассути 
рушди соҳаи кишоварзӣ мебо-
шад.

Бо мақсади таъмин на-
мудани пешрафти соҳаи ки-
шоварзӣ ва ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ аз ҳисоби лоиҳаҳои 
давлатии сармоягузорӣ ва 
буҷети давлат дар давраи 

соҳибистиқлолӣ беш аз 12 
миллиард сомонӣ равона кар-
да шудааст.

Дар натиҷаи тадбирҳои 
андешидаи Ҳукумат ҳаҷми 
умумии маҳсулоти кишоварзӣ 
се баробар зиёд гардид, яъне 
аз 7,4 миллиард сомонии соли 
2000 ба 21,3 миллиард сомонӣ 
дар соли 2018 расонида шуда, 
содироти маҳсулоти соҳа мун-
тазам афзоиш ёфта истода-
аст.

Дар баробари ин, за-
рур аст, ки барои расидан ба 
мақсадҳои гузошташуда дар 
самти рушди соҳа ва таъсиси 
ҷойҳои корӣ ба масъалаи ни-
гоҳдорӣ ва коркарди маҳсуло-
ти кишоварзӣ диққати бештар 
дода шавад.

Ҳоло ҳиссаи ночизи пах-
таи истеҳсолшуда дар дохили 
кишвар коркард шуда, имкони-
ятҳои мавҷуда, алалхусус, дар 
самти таъсиси ҷойҳои корӣ 
дар соҳаи нассоҷӣ ба таври 
кофӣ истифода нашудаанд.

Мувофиқи маълумоти 
оморӣ солҳои охир ҳамагӣ 10-
12 фоизи нахи пахта дар дохи-
ли кишвар коркард мешавад.

Соли 2018 содироти нахи 
пахта назар ба соли гузашта 
ду баробар афзудааст.

Бинобар ин, бояд аз ҳи-
соби самаранок истифода 
бурдани замин, ба гардиши 
кишоварзӣ ворид намудани 
заминҳои бекорхобида ва аз-
худкунии заминҳои нав, ба-
ланд бардоштани ҳосилно-
кии зироатҳо ва рушди соҳаи 
тухмипарварӣ, зиёд кардани 
масоҳати гармхонаҳои дои-
мамалкунанда ва шумораи 
сардхонаҳо барои нигоҳдории 
меваю сабзавот оид ба беҳтар 
намудани таъминоти бозори 
истеъмолӣ бо маҳсулоти бо-
сифати кишоварзӣ ва афзун 
намудани ҳаҷми содироти 
маҳсулоти он чораҳои қатъӣ 
ва фаврӣ андешида шаванд.

Ҳамчунин, Вазорати ки-
шоварзӣ ва Академияи ил-
мҳои кишоварзӣ вазифадо-
ранд, ки дар ҳамкорӣ бо дигар 
вазорату идораҳо ва мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ иҷрои барномаҳои 
қабулшудаи соҳаро таъмин 
карда, доир ба корҳои иҷрошу-
да ҳар шаш моҳ ба Ҳукумати 
мамлакат маълумот пешниҳод 
намоянд.

Илова бар ин, зарур аст, 
ки аз ҳисоби заминҳои бекор-
хобидаву доманакӯҳҳо май-
дони боғу токзор, аз ҷумла 
боғҳои интенсивӣ мунтазам 
зиёд карда шавад.

Дар 27 соли соҳиби-
стиқлолӣ 190 ҳазор гектар 
заминҳои корам аз гардиши 
кишоварзӣ бароварда шуда, 
майдони заминҳои наздиҳав-
лигӣ дар кишвар 135 ҳазор 
гектар, аз ҷумла аз ҳисоби 
заминҳои обӣ 52 ҳазор гектар 
зиёд шудааст.

Яъне ба як миллиону 400 
ҳазор оила барои бунёди ман-
зилҳои истиқоматӣ замин тақ-

сим карда дода шудааст ва ба 
ҳисоби миёна беш аз 7 мил-
лион нафар сокинони кишвар 
шароити манзилиашонро 
беҳтар кардаанд.

Бо ин мақсад дар 70 соли 
то замони истиқлолият ҳамагӣ 
77 ҳазор гектар замин тақсим 
карда шуда буд.

Мо бояд азхудкунии за-
минҳои навро вусъат бахшида, 
майдони заминҳои корамро 
зиёд, яъне майдони заминҳои 
аз гардиши кишоварзӣ берун-
шударо барқарор кунем, то ин 
ки бо дарназардошти афзои-
ши аҳолӣ талаботи мардумро 
бо маводи ғизоӣ таъмин намо-
ем.

Қабули “Барномаи ис-
лоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 
2016-2025”, ки ҳадафи асо-
сии он гузариш ба идораку-
нии муосири захираҳои об ва 
ҷалби сармоягузориҳои нав 
барои ҳалли мушкилоти об 
дар кишвар ба ҳисоб мера-
вад, иқдоми саривақтӣ буда, 
яке аз масъалаҳои асосие, 
ки таваҷҷуҳи махсусро талаб 
менамояд, таъминоти аҳолӣ 
бо оби босифати ошомиданӣ 
мебошад.

Зеро об сарчашмаи ҳаёт 
ва манбаи асосии саломатии 
инсон мебошад.

Бо вуҷуди он ки Тоҷики-
стон дорои захираҳои бузурги 
об мебошад, таъминоти аҳо-
лии деҳоти кишвар бо оби бо-
сифати ошомиданӣ беҳбудии 
ҷиддиро талаб менамояд.

Ҳукумати Тоҷикистон дар 
ҳамкорӣ бо шарикони рушд 
татбиқи 17 лоиҳаи давлатии 
сармоягузориро дар самти 
обтаъминкунии аҳолӣ дар ҳаҷ-
ми 2,4 миллиард сомонӣ оғоз 
кардааст, ки 50 фоизи онҳо то 
имрӯз амалӣ гардидаанд.

Дар самти кишоварзӣ ва 
обёрии замин 35 лоиҳа ба ма-
блағи умумии 5,4 миллиард 
сомонӣ татбиқ шуда истода-
аст.

Аммо чунонки таҳлилҳо 
нишон медиҳанд, зиёда аз 80 
фоизи маблағ барои рушди 
шабакаҳои обрасонии марка-
зи шаҳру ноҳияҳо равона ме-
гардад.

Зарур аст, ки ба ҳалли 
ин масъала дар деҳот низ та-
ваҷҷуҳи бештар зоҳир карда 
шавад, зеро беш аз 73 фоизи 
аҳолӣ дар он ҷо зиндагӣ меку-
над.

Мо бояд таъсири рӯ-
зафзуни оқибатҳои тағйирё-
бии иқлимро ба вазъи корҳо 
дар самти расидан ба идораи 
устувори захираҳои об ҳаме-
ша дар мадди назар дошта 
бошем.

Маълум аст, ки тағйиро-
ти глобалии иқлим ба ҳаҷми 
захираҳои оби нӯшокии тоза 
ва сифати он таъсири манфӣ 
расонида, кишварҳо ва мин-
тақаҳои мухталифи оламро ба 
вазъи ташвишовари экологӣ 
дучор месозанд.

Дар баробари ин, бар 

асари зиёд шудани аҳолӣ дар 
минтақаи мо ва умуман, дар 
сатҳи глобалӣ, талабот ба за-
хираҳои об босуръат афзоиш 
меёбад.

Ин ду омил дар назди мо 
вазифаҳои нави маҷмӯиро ме-
гузорад.

Зимнан, таъкид менамо-
ям, ки сиёсати давлати Тоҷи-
кистон дар соҳаи об, дар айни 
замон, ба ҳалли масъалаҳои 
мубрами иҷтимоиву иқтисодии 
минтақаи Осиёи Марказӣ низ 
нигаронида шудааст.

Мо омодаем, ки захи-
раҳои бузурги оби нӯшокиа-
монро ба манфиати минтақа 
мавриди баҳрабардорӣ қарор 
диҳем.

Такроран таъкид месо-
зам, ки истифодаи оқилонаи 
танҳо захираҳои нодири кӯли 
баландкӯҳи Сарез, ки 17 мил-
лиард метри мукаабро дар 
бар мегирад, имкони таъмини 
дарозмуддату устувори аҳо-
лии минтақаи моро бо оби бо-
сифати нӯшокӣ медиҳад.

Дар доираи нақшаи чо-
рабиниҳо оид ба амалигардо-
нии даҳсолаи амал барои об 
тасмим гирифта шуд, ки ҳар як 
соли ин даҳсола ба баррасии 
ҳамаҷониба ва ҳаллу фасли 
тадриҷии мушкилоти марбут 
ба об бахшида шавад.

Аз ҷумла, тибқи нақшаи 
корҳои созандагиву ободонӣ 
ба муносибати 30-солагии ис-
тиқлолияти давлатӣ дар ба-
робари сохтмон ва таъмиру 
тармими иншооти таъиноти 
иҷтимоӣ, инчунин, мушкило-
ти таъминоти аҳолӣ бо оби 
босифати ошомиданӣ дар 
маҳалҳои аҳолинишин, мах-
сусан, деҳот бояд ҳал карда 
шаванд.

Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон гар-
дидани соли 2018 ба дарки 
аҳаммияти самтҳои мазкур 
дар ҳаёти иҷтимоиву иқти-
содии мардум такони ҷиддӣ 
бахшида, шумораи сайёҳоне, 
ки соли 2018 ба Тоҷикистон 
омаданд, нисбат ба соли 2017 
дуюним баробар афзуд, вале 
барои расидан ба ҳадафҳои 
пешбинишуда як сол басанда 
нест.

Дар баробари ин, соли 
ҷорӣ “Стратегияи рушди сай-
ёҳӣ барои давраи то соли 
2030” қабул гардид ва имко-
ниятҳои сайёҳии Тоҷикистон 
то ҳадди имкон муаррифӣ 
шуданд, лекин барои рушди 
инфрасохтори соҳа дар ҳа-
маи минтақаҳои кишвар бояд 
тадбирҳои иловагӣ андешида 
шаванд.

Бо мақсади вусъат бахши-
дан ба ҳалли масъалаҳои зи-
кршуда ва бо дарназардошти 
зарурати инкишофи инфра-
сохтори деҳот пешниҳод ме-
намоям, ки солҳои 2019-2021 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
карда шаванд.

Мақсади асосӣ аз ин пеш-
ниҳод амалигардонии тало-
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шҳои Ҳукумати мамлакат ба 
хотири боз ҳам обод кардани 
Тоҷикистон ва ҳалли масъа-
лаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи 
беҳтар намудани инфрасох-
тор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои 
маорифу тандурустӣ, таъсиси 
ҷойҳои корӣ, таъмин кардани 
аҳолии деҳот бо оби босифати 
ошомиданӣ, бунёду таҷдиди 
роҳҳои маҳаллӣ, рушди ин-
фрасохтори сайёҳӣ ва инки-
шофи ҳунарҳои мардумӣ, ба 
талаботи муосир мутобиқ со-
хтани сатҳи хизматрасонӣ ва 
баланд бардоштани некӯаҳво-
лии мардум дар ҳар як деҳа ва 
маҳалли аҳолинишин мебо-
шад.

Ҳукумати мамлакатро 
зарур аст, ки барои расидан 
ба мақсадҳои зикршуда дар 
самти мазкур ва ҳамзамон бо 
ин, ҷиҳати муаррифии мавзеъ-
ҳои нодири сайёҳӣ, ҳифз, инки-
шоф ва истифодаи оқилонаи 
захираҳои табиӣ, ҳайвоноту 
наботот ва мероси таърихиву 
фарҳангӣ, фароҳам овардани 
шароит барои сайёҳии эколо-
гӣ, табобатӣ, варзишию шикор 
ва кӯҳнавардӣ тадбирҳои ило-
вагӣ андешад.

Таъкид месозам, ки раи-
сони вилоятҳо ва шаҳру ноҳи-
яҳо барои вусъат бахшидан ба 
корҳои ободониву бунёдкорӣ, 
рушди инфрасохтори деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
ва бо ин мақсад ҷалб намуда-
ни сармояи ватаниву хориҷӣ 
масъулияти бевосита дошта, 
бо ҷойи корӣ таъмин кардан 
ва соҳиби касбу ҳунар гардо-
нидани мардум низ вазифаи 
аввалиндараҷаи онҳо мебо-
шад.

Бо арзи эҳтирому сами-
мият ва миннатдорӣ ба мар-
думи шарифи Тоҷикистон, аз 
ҷумла соҳибкорону тоҷирон 
ва дигар шахсони хайрхоҳу 
ҳимматбаланд барои таша-
ббусҳои созанда мехоҳам як 
нуктаро таъкид намоям: ба 
раванди созандагии Ватан ҳар 
як шаҳрванди бонангу номус 
бояд саҳмгузор бошад ва ҳар 
фарди ҷомеа бояд касбу ҳу-
наре дошта бошад, ки бо ис-
тифода аз он зиндагии худро 
пеш барад.

Мо барои ҳар шахсе, ки 
мехоҳад касбу ҳунар, нияту 
нақша ва қобилияту истеъ-
доди худро амалӣ гардонад, 
яъне ҷиҳати худтатбиқкунии 
шаҳрвандон шароити мусоид 
фароҳам меорем

Мо ҳар амали некеро, 
ки ба шукронаи истиқлоли-
яту озодӣ ва соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, 
барои худамон, фарзандона-
мон, наслҳои ояндаамон, Ва-
тани азизу маҳбубамон – Тоҷи-
кистон мекунем, зеро ин Ватан 
ва ин давлат аз худи мост ва 
онро ба ҷойи мову шумо каси 
дигар обод намекунад.

Муҳтарам аъзои Маҷлиси 
миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон!

Ҳамватанони азиз!

Таҳким бахшидани иқти-
дори илмии кишвар, ҷорӣ кар-
дани ихтироот дар истеҳсолот, 
устувор гардонидани пояҳои 
моддиву техникии муасси-
саҳои таълимӣ, баланд бар-
доштани сифати таълим дар 
ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷал-
би боз ҳам васеи истеъдодҳои 
ҷавон ба омӯзиши технологи-
яҳои муосир ва корҳои эҷоди-
ву техникӣ вазифаи муҳимта-
рини соҳаҳои илму маориф 
мебошад.

Аз ин рӯ, мо ба соҳаҳои 
илму маориф эътибори авва-
линдараҷа дода, ислоҳотро 
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
бомаром идома медиҳем ва 
мушкилоти мавҷударо давра 
ба давра бартараф мекунем.

Мо, пеш аз ҳама, ба ин-
кишофи зинаи таҳсилоти то-
мактабӣ диққати ҷиддӣ дода, 
бояд шумораи муассисаҳои 
томактабиро бамаротиб зиёд 
намоем ва барои рушди қоби-
лияти зеҳнии кӯдакон шароити 
мусоид фароҳам созем.

Дар доираи барномаҳои 
давлатӣ ва бо иштироки аҳолӣ 
дар се соли оянда беш аз 1050 
муассисаи таҳсилоти томакта-
бӣ ва умумӣ бунёд карда ме-
шавад, ки қисми зиёди онҳо 
дар деҳоти кишвар пешбинӣ 
гардидааст.

Бо вуҷуди ин, ба Ҳукумати 
мамлакат, Вазорати маориф 
ва илм, раисони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо супориш дода 
мешавад, ки рушди муасси-
саҳои таълимӣ, аз ҷумла муас-
сисаҳои томактабӣ ва то соли 
2021 ба 30 фоиз расонидани 
фарогирии кӯдаконро ба зи-
наи таҳсилоти томактабӣ таъ-
мин намоянд.

Танҳо соли 2018 дар 
кишвар аз ҳисоби ҳамаи сар-
чашмаҳо 151 муассисаи таҳ-
силоти умумӣ бо зиёда аз 73 
000 ҷойи нишаст сохта, ба ис-
тифода дода шуд ва ин раванд 
дар оянда низ идома хоҳад 
ёфт.

Мо ислоҳоти низоми ҳа-
маи зинаҳои таҳсилро мин-
баъд низ давом дода, усулҳои 
фаъоли таълимро ҷорӣ меку-
нем ва ба сатҳу сифати таъ-
лим эътибори аввалиндараҷа 
медиҳем.

Дар робита ба ин, Вазора-
ти маориф ва илм, Хадамоти 
назорат дар соҳаи маориф ва-
зифадор карда мешаванд, ки 
дар ҳамкорӣ бо раисони вило-
ятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар 
ниҳодҳои ҷамъиятӣ назоратро 
ҷиҳати баланд бардоштани 
сатҳу сифати дониш дар ҳа-
маи зинаҳои таҳсилот пурзӯр 
намоянд.

Ҳамзамон бо ин, Вазо-
рати маориф ва илм якҷо бо 
Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо ва дигар сохтору мақо-
моти дахлдор то соли 2020 
масъалаи норасоии кадрҳои 
омӯзгориро пурра ҳаллу фасл 
намояд.

Бояд гуфт, ки дар соҳаи 
маориф ду проблемаи асосии 

ҳалталаб вуҷуд дорад. Якум, 
норасоии кадрҳои соҳибкасби 
омӯзгорӣ ва дуюм, баланд 
бардоштани сатҳу сифати таъ-
лим дар тамоми муассисаҳои 
таҳсилоти кишвар.

Мо заҳмати устодону 
омӯзгоронро ҳамеша баланд 
арзёбӣ мекунем ва ғамхори-
ро дар ҳаққи онҳое, ки дар ин 
соҳа хизматҳои шоиста карда-
анд, идома медиҳем.

Лекин пешрафти ҷомеа, 
тараққиёти илму техника ва 
технология тақозо мекунад, ки 
онҳо низ барои баланд бардо-
штани сатҳи касбияти худ мун-
тазам кӯшиш кунанд.

Агар омӯзгор сатҳи балан-
ди касбият надошта бошад, 
мо ҳеҷ гоҳ ва бо ягон восита 
сифати таълиму тарбияро 
беҳтар карда наметавонем.

Бинобар ин, ба Вазорати 
маориф ва илм зарур аст, ки 
фаъолияти курсҳои такмили 
ихтисоси омӯзгоронро боз ҳам 
тақвият бахшад.

Илова бар ин, ҳамаи кор-
мандони соҳаи маориф, аз 
дастгоҳи вазорат ва сохторҳои 
маҳаллии он то устодону омӯз-
горони муассисаҳои таълимӣ, 
сарфи назар аз шакли моли-
кият, дар тамоми қаламрави 
кишвар ҳар се сол як мароти-
ба аз аттестатсия гузаронида 
шаванд.

Ҳанӯз соли 2003 Фармони 
Президенти кишвар дар бораи 
такмили таълим ва омӯзиши 
забонҳои русиву англисӣ қа-
бул шуда буд. Вале таҳлилҳо 
нишон медиҳанд, ки натиҷаҳо 
дар ин масъала чандон қонеъ-
кунанда нестанд.

Агар мо хоҳем, ки бо ҷо-
меаи пешрафтаи башар ба-
робар қадам гузорем, бояд ба 
ин масъала эътибори ҷиддӣ 
диҳем.

Аз ин лиҳоз, ба Ҳукумати 
мамлакат, вазоратҳои маориф 
ва илм, рушди иқтисод ва сав-
до, Академияи илмҳо супориш 
дода мешавад, ки дар нимсо-
лаи аввали соли 2019 барно-
маи нави такмили таълими 
забонҳои русӣ ва англисиро 
барои давраи то соли 2030 
таҳия ва пешниҳод намоянд.

Бори дигар хотирнишон 
месозам, ки мо ин корро барои 
худамон, яъне ба хотири ба-
ланд бардоштани сатҳи маъ-
рифат ва тавсеаи ҷаҳонбинии 
наврасону ҷавонони кишвар 
мекунем, на бо мақсади дигар.

Мо ба солимии ҷомеа ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ 
диққати махсус дода, инфра-
сохтори муассисаҳои тиббӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолиро мун-
тазам тавсеа ва таҳким бах-
шида истодаем.

Ҳоло дар 19 шаҳру ноҳи-
яи мамлакат «Барномаи ка-
фолатҳои давлатӣ оид ба 
таъмини аҳолӣ бо кумаки тиб-
бию санитарӣ дар ноҳияҳои 
таҷрибавии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои солҳои 2017-2019» 
амалӣ гардида истодааст ва 

ин таҷриба давра ба давра 
тамоми кишварро фаро меги-
рад.

Илова бар ин, дар даво-
ми се соли оянда дар кишвар 
беш аз 560 беморхонаву мар-
казҳои саломатӣ ва дигар ин-
шооти соҳаи тандурустӣ бунёд 
карда мешаванд.

Бо вуҷуди пешравиҳо, 
ҳоло низ баъзе камбудиҳо, аз 
ҷумла дар масъалаи расони-
дани кумаки аввалияи тиббӣ, 
ки аз ҳисоби буҷет маблағгу-
зорӣ мешавад, ба мушоҳида 
мерасанд.

Аз арзу шикоятҳои со-
кинони мамлакат ба унвони 
Дастгоҳи иҷроияи Президент 
бармеояд, ки дар баъзе му-
ассисаҳои тиббӣ ҳангоми 
расонидани кумаки аввалияи 
тиббӣ аз соҳибони шахсони 
бемору корафтода маблағ ва 
доруворӣ талаб карда меша-
вад, ки ин хилофи қонун мебо-
шад.

Яке аз масъалаҳое, ки бо 
вуҷуди таъкидҳои доимӣ ис-
лоҳ нашуда истодааст, ҳоло 
ҳам паст будани сатҳу сифати 
хизматрасонӣ ва муоширати 
табибон мебошад ва роҳба-
рони Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вази-
фадоранд, ки дар ин самт тад-
бирҳои муассир андешанд.

Соли ҷорӣ бо мақсади 
пурзӯр намудани ҷавобгарии 
маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои 
ғайриқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ворид намудан 
ва ба муомилот баровардани 
дорувории бесифат ё муҳлати 
истифодааш гузашта ё истеҳ-
сол кардани онҳо дар мам-
лакат, инчунин, дар натиҷаи 
фаъолияти тиббӣ ба бемо-
риҳои сироятӣ гирифтор шу-
дани мизоҷон ба қонунгузорӣ 
тағйирот ворид карда шуд.

Прокуратураи генералӣ, 
Вазорати тандурустӣ ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар 
мақомоти дахлдор бояд иҷрои 
талаботи қонунро таъмин кар-
да, дар роҳи содиршавии ин 
гуна қонуншиканиҳо садди 
устувор гузоранд.

Ҳоло дар кишвар 149 ҳа-
зор нафар шахсони маъюб, аз 
ҷумла 15 ҳазор нафар маъю-
бони гурӯҳи якум, қариб 27 
ҳазор нафар маъюбони то 18-
сола ва 71 ҳазор нафар яти-
мон умр ба сар мебаранд.

Маблағи умумие, ки ҳар 
моҳ аз ҳисоби буҷети давлат 
танҳо ба ятимон пардохта ме-
шавад, беш аз 12 миллион со-
мониро ташкил медиҳад.

Мо дар оянда низ ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоӣ, аз ҷум-
ла ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои 
осебпазири аҳолӣ, дар навба-
ти аввал ятимону маъюбон, 
шахсони бесаробонмондаву 
эҳтиёҷманд ва нафақахӯрону 
собиқадоронро аз ҷумлаи ва-
зифаҳои муҳимтарини худ ме-
шуморем.

Мо дар замони соҳи-

бистиқлолӣ ба рушди соҳаи 
фарҳанг ҳамчун таҷассумгари 
симои маънавии халқ, мут-
таҳидсозандаи нерӯҳои зеҳнӣ, 
баёнгари таърихи гузаштаву 
муосир, ойину анъана, дигар 
муқаддасоти миллӣ ва ташак-
кулдиҳандаи одобу ахлоқи 
ҳамида эътибори доимӣ ме-
диҳем.

Қобили зикр аст, ки хусу-
сан, солҳои охир таваҷҷуҳ ба 
ҳифзи забони давлатӣ, сунна-
ту арзишҳо ва либоси миллӣ 
зиёд шудааст.

Дар даврони истиқлоли-
яти давлатӣ ойину ҷашнҳои 
миллӣ ва арзишҳои фарҳан-
гие, ки дар давоми асрҳо яго-
нагии маънавии мардумро 
ҳифз мекарданд, аз қабили 
Наврӯз, Меҳргон, Сада, Шаш-
мақом, Фалак, атласу адрас, 
чакан ва монанди инҳо эҳё 
гардиданд.

Бо талошҳои пайвастаи 
Ҳукумати мамлакат қисме аз 
онҳо, аз ҷумла Шашмақом ва 
Наврӯз ба Феҳристи меро-
си ғайримоддии ЮНЕСКО ва 
шаҳри қадимаи Саразм, Парки 
миллии Тоҷикистон ба Феҳри-
сти мероси моддии ташкилоти 
зикршуда ворид гардиданд ва 
соли оянда мусиқии Фалак, 
ёдгории таърихии Ҳулбук ва 
ҷашнҳои Меҳргону Сада низ 
ба ин созмони бонуфузи бай-
налмилалӣ пешниҳод карда 
мешаванд.

Чанде пеш бо қарори Ас-
самблеяи генералии ЮНЕСКО 
боз яке аз намунаҳои беҳта-
рини ҳунарҳои мардумии мо 
- чакан ба Феҳристи мероси 
фарҳанги ғайримоддии ба-
шарӣ шомил гардид.

Аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 
эътироф гардидани мероси 
таърихиву фарҳангии мо дар 
айни замон эътирофи тоҷикон 
ҳамчун миллати тамаддунсозу 
фарҳангӣ мебошад.

Мо тасмим гирифтем, ки 
соли 2020 ҷашни яке аз ёдго-
риҳои бостонии кишварамон 
- шаҳри қадимаи Саразмро 
доир намоем.

Ин чорабинӣ имкон ме-
диҳад, ки мо маданияти беш 
аз 5500 - солаи аз ҷониби 
доираҳои илмии ҷаҳон эъти-
рофшудаи худро ба ҷаҳониён 
ба таври шоиста муаррифӣ 
созем.

Моро зарур аст, ки ёдго-
риҳои таърихии худро ҳифз 
кунем, обод гардонем ва ба 
онҳо ҳамчун ҷузъи таркибии 
сарнавишти миллати куҳанбу-
нёдамон муносибат намоем.

Ин қарзи мо дар назди 
таърих ва наслҳои оянда ме-
бошад.

Вакилони муҳтарам!
Мо минбаъд низ мақоми 

занонро дар ҷомеа баланд 
бардошта, мавқеи онҳоро дар 
татбиқи сиёсати иҷтимоии 
давлат дастгирӣ менамоем.

Дар замони соҳиби-
стиқлолӣ як қатор стратегияву 
барномаҳои давлатӣ дар ин 
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самт амалӣ гардида, барои 
фаъолияти занон имкони-
ятҳои васеъ фароҳам оварда 
шуданд.

Барои мисол метавон аз 
ду соҳаи иҷтимоӣ – маориф 
ва тандурустӣ ёдовар шуд, ки 
солҳои охир дар ин сохторҳо 
шумораи занону духтарон ба-
маротиб афзоиш ёфтааст.

Тибқи маълумоти оморӣ 
соли 1991 дар соҳаи маори-
фи кишвар аз 95 ҳазор нафар 
кормандон ҳамагӣ 52 фоизро 
занону духтарон ташкил медо-
данд.

Соли 2018 ин нишон-
диҳанда ба 70 фоиз расида-
аст.

Дар соҳаи тандурустӣ 
соли 1998 аз 45 ҳазор нафар 
кормандон 25 ҳазор нафари 
онҳо занону духтарон буданд.

Ин нишондиҳанда соли 
ҷорӣ аз шумораи умумии кор-
мандони соҳа, ки 80 ҳазор 
нафарро ташкил мекунанд, 
ба 51 ҳазор нафар расидааст, 
ки нисбат ба солҳои пеш хеле 
зиёд мебошад.

Имрӯз шумораи занон дар 
сафи хизматчиёни давлатӣ 
афзоиш ёфта, соли 2018 дар 
мансабҳои роҳбарикунанда 19 
фоиз ва дар ҳайати хизматчи-
ёни давлатии мақомоти мар-
казӣ ва сохторҳои тобеи онҳо 
25 фоизро занону духтарон 
ташкил медиҳанд.

Мо ба азму ирода ва ма-
съулиятшиносии занон ҳамчун 
нерӯи бузурги ҷомеа эътимоди 
комил дорем.

Баробари ин, медонем, 
ки зан модар аст, яъне ягона 
мавҷудест, ки инсонро ба дунё 
меорад ва ба ӯ ҳаёт мебах-
шад.

Ба ин хотир, мо масъул 
ҳастем, ки ба ин мавҷуди офа-
рандаи инсоният арҷ гузорем, 
ранҷу машаққат ва заҳмату 
хизматҳои ӯро қадр намоем.

Ҳамзамон бо ин, аз мода-
рону бонувони кишвар даъват 
ба амал меорем, ки дар рио-
яи қонунҳои миллиамон «Дар 
бораи танзими анъана ва ҷаш-
ну маросими миллӣ» ва «Дар 
бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» боз ҳам фаъол бо-
шанд, фарзандонро ба зинда-
гии мустақилона омода карда, 
онҳоро ба роҳи дурусти зин-
дагӣ ҳидоят намоянд, сарфаю 
сариштакориро, ки яке аз хис-
латҳои беҳтарини миллати қа-
димаи мост, риоя кунанд, дар 
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ҳа-
меша пешсаф бошанд, расму 
ойин, анъанаву суннатҳо ва 
фарҳанги миллиамонро ҳифз 
намоянд.

Бонувону модарони мо 
бояд, муҳимтар аз ҳама, барои 
поку беолоиш нигоҳ дошта-
ни забони тоҷикӣ, ки мо онро 
маъмулан забони модарӣ ме-
номем, кӯшиш карда, ба на-
слҳои оянда одоби муошират 
ва суханвариро бо ин забони 
ширину шоирона омӯзонанд.

Бори дигар ба падару мо-
дарони азиз муроҷиат карда, 
аз онҳо хоҳиш менамоям, ки 
ба таълиму тарбияи фарзан-
дон аҳаммияти аввалинда-
раҷа диҳанд.

Ҷавонон мояи ифтихор 
ва сарбаландии Тоҷикистони 
азиз мебошанд.

Мо ба ҷавонон эътимоди 
комил дорем, дастгирии са-
мимонаи онҳоро аз сиёсати 
пешгирифтаи давлату Ҳукумат 
қадрдонӣ мекунем ва нақши 
арзишмандашонро дар ҳамаи 
ҷанбаҳои ҳаёти кишвар эҳсос 
менамоем.

Ман ба ҷавонони кишвар 
барои дастгириашон аз сиёса-
ти давлату Ҳукумат ва хизмати 
содиқонаашон миннатдории 
самимӣ баён мекунам.

Имрӯз қисми асосии хиз-
матчиёни ҳарбӣ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқро ҷавонон ташкил 
медиҳанд.

Аз 23 ҳазор нафар бунёд-
корони иншооти азими аср – 
нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” 
чил фоизашон ҷавонони то 
сисола мебошанд.

Ҳукумати Тоҷикистон ба-
рои ҷавонон тавассути омма-
вигардонии варзиш, таблиғи 
тарзи ҳаёти солим ва омода-
созии варзишгарони касбӣ аз 
ҳамаи имкониятҳо истифода 
мекунад.

Танҳо соли 2017 дар 
шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба 
маблағи 175 миллион сомонӣ 
300 иншооти соҳаи варзиш 
сохта, ба истифода супорида 
шуд.

Имсол ин раванди созан-
да вусъати тоза пайдо карда, 
230 иншооти навбунёди вар-
зиш мавриди баҳрабардорӣ 
қарор дода шуд.

Шумораи умумии иншо-
оти варзишии дар зарфи даҳ 
соли охир, яъне солҳои 2008-
2018 ба истифода додашуда 
ба зиёда аз 9300 расидааст.

Ҳисси баланди миллӣ, 
худшиносиву худогоҳӣ, ватан-
дӯстиву ватанпарастӣ ва са-
доқати ҷавонони мо ба Ватан, 
миллат ва обу хоки сарзамини 
аҷдодӣ гарави амнияту осои-
ши ҷомеа, пешрафти давлат 
ва ободии имрӯзу фардои 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
мебошад.

Дар шароити ҷаҳони 
пурҳаводиси муосир бисёр 
муҳим аст, ки ҷавонони мо 
мисли солҳои 90-уми асри 
гузашта фирефтаи таблиғо-
ти нерӯҳои ифротгарои динӣ 
ва бадхоҳони миллати тоҷик 
нагарданд, ҳамеша зираку ҳу-
шёр ва барои ҳимояи манфи-
атҳои халқи тоҷик ва давлати 
тоҷикон омода бошанд.

Ҳозирини арҷманд!
Рушди минбаъдаи ҷомеа 

тақозо менамояд, ки бо мақ-
сади танзими ҳамаҷонибаи 
муносибатҳои ҷамъиятӣ қо-
нунҳои амалкунанда мунтазам 
такмил дода шаванд.

Чунин тарзи танзими 

ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки 
мақомоти ҳокимияти иҷроия 
фаъолияти худро асосан ба 
идоракунии давлатӣ равона 
созанд.

Аз ин рӯ, ба субъектҳои 
ҳуқуқэҷодкунанда, аз ҷумла 
вакилони парламент зарур 
аст, ки сифати қонунҳои амал-
кунанда ва ба сатҳи рушди 
иқтисодиву иҷтимоии кишвар 
мутобиқ будани онҳоро мун-
тазам таҳлил карда, лоиҳаи 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии ба 
талаботи рӯз мувофиқро таҳия 
намоянд.

Тавре ки маълум аст, ба-
ланд бардоштани сатҳи маъ-
рифати ҳуқуқии аҳолӣ оми-
ли асосии эъмори давлати 
ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрван-
дӣ ва таъмин намудани воло-
ияти қонун мебошад.

Бинобар ба охир расида-
ни муҳлати Барномаи таълим 
ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрван-
дон барои солҳои 2009–2019 
зарур мешуморам, ки барои 
даҳсолаи минбаъда барномаи 
нав таҳия ва қабул карда ша-
вад.

Пешрафти минбаъдаи ҷо-
меа ва амалӣ намудани мақса-
ду вазифаҳои дарпешистода 
кафолати ҳамаҷонибаи адола-
ти судиро талаб мекунад.

Зарур аст, ки барномаи 
нави ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ 
таҳия карда, дар доираи он 
сохтор ва фаъолияти мақомо-
ти судӣ такмил дода шавад ва 
ҷиҳати баррасии босифату са-
ривақтии парвандаҳо ва иҷрои 
санадҳои қабулнамудаи мақо-
моти судӣ чораҳои мушаххас 
андешида шаванд.

Бо ин мақсад, Суди кон-
ститутсионӣ, Суди Олӣ, Суди 
Олии иқтисодӣ, Вазорати ад-
лия ва Хадамоти иҷро дар 
муҳлатҳои кӯтоҳтарин бар-
номаи нави ислоҳоти судиву 
ҳуқуқиро барои солҳои 2019-
2021 таҳия ва пешниҳод со-
занд.

Дар паёмҳои қаблӣ ва 
дигар суханрониҳо ман анде-
шаҳои худро доир ба афзоиши 
хатари терроризм ва экстре-
мизм дар ҷаҳони муосир изҳор 
карда будам.

Шиддати ин хатару таҳди-
дҳои ҷаҳонӣ, мутаассифона, 
имрӯз ҳам паст нашудааст.

Аз тарафи мақомоти ҳиф-
зи ҳуқуқ вақтҳои охир дастгир 
шудани гурӯҳҳои ҷиноятие, 
ки мехостанд дар минтақаҳои 
сарҳадӣ ва дохили Тоҷикистон 
амалҳои террористӣ анҷом 
диҳанд, гувоҳи ин гуфтаҳост.

Бинобар ин, мақомо-
ти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
низомиро зарур аст, ки бо 
ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва 
баланд бардоштани донишу 
малакаи касбӣ, инчунин, бо 
истифода аз шаклу усулҳои 
муосир муборизаро бар зид-
ди терроризм ва экстремизм, 
зуҳуроти ҷинояткории мута-
шаккили фаромиллӣ, қочоқу 
муомилоти ғайриқонунии ма-
води мухаддир ва дигар қонун-

шиканиҳо тақвият диҳанд.
Дар ин раванд, диққати 

асосӣ бояд ба пешгирӣ наму-
дани терроризму экстремизм, 
шомилшавии шаҳрвандони 
мамлакат ба созмону ҳара-
катҳои террористиву экстре-
мистӣ ва ба Ватан баргардо-
нидани шахсони гумроҳшуда 
равона карда шавад.

Аз ин рӯ, ба Прокуратураи 
генералӣ, Вазорати корҳои 
дохилӣ ва Кумитаи давлатии 
амнияти миллӣ супориш дода 
мешавад, ки дар ҳамкорӣ бо 
Вазорати адлия ҷиҳати так-
мили заминаҳои ҳуқуқии пеш-
гирӣ кардани экстремизм ва 
таҳияи тарзу усулҳои муосири 
муқовимат бо ин зуҳурот дар 
муҳлати се моҳ лоиҳаи Қону-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи муқовимат бо экстре-
мизм» - ро таҳия ва ба Ҳуку-
мати мамлакат пешниҳод на-
моянд.

Таҷриба нишон медиҳад, 
ки бартараф намудани ман-
баъҳои маблағгузории тер-
роризм, яъне муомилоти ғай-
риқонунии маводи мухаддир 
омили муҳимми пешрафт дар 
роҳи мубориза бо ин ҷинояти 
даҳшатнок ба ҳисоб меравад.

Бинобар ин, Агентии назо-
рати маводи нашъаовар, Сар-
раёсати Қӯшунҳои сарҳадии 
Кумитаи давлатии амнияти 
миллӣ, Вазорати корҳои до-
хилӣ ва дигар сохтору мақомо-
ти давлатӣ вазифадоранд, ки 
дар самти мубориза бар зидди 
гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир тадбирҳои иловагӣ 
андешанд.

Ба роҳ мондани мубо-
ризаи қатъӣ бо амалҳои кор-
рупсионӣ шарти муҳимми 
фароҳам овардани фазои 
ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа 
ва таҳкими эътимоди мардум 
нисбат ба сохтору мақомоти 
давлатӣ мебошад.

Бинобар ин, Агентии назо-
рати давлатии молиявӣ ва му-
бориза бо коррупсия, Палатаи 
ҳисоб, Прокуратураи генералӣ 
ва дигар субъектҳои ваколат-
дори соҳа бояд ҳамкориро бо 
аҳолӣ беҳтар ба роҳ монда, 
ҷиҳати гузоштани садди усту-
вор дар роҳи амалҳои кор-
рупсионӣ тадбирҳои муассир 
андешанд.

Ҳамзамон бо ин, якҷо бо 
Вазорати адлия лоиҳаи Қону-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди 
коррупсия”-ро, ки соли 2005 
қабул шудааст, вобаста ба ша-
роити имрӯза дар таҳрири нав 
таҳия ва пешниҳод намоянд.

Муроҷиатҳои сокинони 
кишвар ба Дастгоҳи иҷроияи 
Президент нишон медиҳанд, 
ки фаъолияти баъзе мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
дар ин самт ба таври дахл-
дор ба роҳ монда нашудааст 
ва шахсони мансабдор вако-
латҳои худро тибқи талаботи 
қонун амалӣ намесозанд.

Аз ин лиҳоз, Прокуро-
ри генералиро зарур аст, ки 

якҷо бо роҳбарони вазорату 
идораҳо, вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо риояи ҳатмии Қону-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи муроҷиатҳои шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ”-ро аз ҷониби 
шахсони мансабдор ва дигар 
хизматчиёни давлатӣ таъмин 
карда, ҳар нимсола ба Даст-
гоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот 
пешниҳод намояд.

Зарур медонам бори 
дигар таъкид намоям, ки 
пешрафти босуботи давлат ва 
ҷомеа, пеш аз ҳама, ба таъ-
мини амният, волоияти қонун, 
таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ 
ва риояи ҳуқуқу озодиҳои ин-
сон ва шаҳрванд асос меёбад.

Таъмин намудани тарти-
боти ҳуқуқӣ, амнияти давлат, 
суботу оромии ҷомеа, ҳиф-
зи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, инчунин, мубориза 
бо ҷинояткорӣ вазифаи бево-
ситаи хизматӣ ва қарзи виҷдо-
нии ҳар як корманди мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад.

Аз ин рӯ, тамоми корман-
дони мақомоти судӣ, прокура-
тура, корҳои дохилӣ, амният, 
агентиҳои назорати маводи 
нашъаовар, назорати давла-
тии молиявӣ ва мубориза бо 
коррупсия бо мақсади таъмин 
намудани тартиботи ҷамъ-
иятӣ, суботу оромии ҷомеа, 
пешгирӣ ва сари вақт ошкор 
кардани ҷиноятҳо, муайян 
ва бартарафсозии сабабу 
омилҳои содиршавии онҳо чо-
раҳои ҷиддӣ андешанд.

Барои расидан ба ин ҳа-
дафҳо кормандони мақомо-
ти ҳифзи ҳуқуқ бояд, пеш аз 
ҳама, худашон талаботи қо-
нунҳоро дар кору фаъолияти 
хеш қатъиян риоя намоянд ва 
дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ 
намунаи ибрат бошанд.

Вазъияти имрӯзаи ҷаҳон 
ва минтақа тақозо менамояд, 
ки Қувваҳои Мусаллаҳи мам-
лакат, бахусус, ҷузъу томҳои 
Қӯшунҳои сарҳадӣ ҳамеша 
дар ҳолати омодабош қарор 
дошта бошанд.

Мо ба Қувваҳои Мусал-
лаҳи кишварамон эътимоди 
комил дорем ва дилпурем, ки 
онҳо минбаъд низ истиқлолия-
ту озодии Тоҷикистони маҳбу-
бамон, амнияти давлат ва 
суботу оромии мардуми моро 
чун сипар ҳимоя мекунанд.

Таъкид менамоям, ки 
вазъи сайёра дар ду-се соли 
оянда боз ҳам мураккаб ме-
шавад.

Бинобар ин, роҳбарони 
ҳамаи сохторҳои низомӣ ва 
хизматчиёни ҳарбӣ бояд ба 
баланд бардоштани сатҳи 
омодагии касбӣ, садоқат ба 
халқу Ватан, тарбияи кадрҳо, 
риояи ойинномаву низомно-
маҳо, интизоми ҳарбӣ, таъ-
мини амнияти давлату ҷомеа 
ва тартиботи ҳуқуқӣ эътибори 
доимӣ диҳанд.

Садди аввали мубориза 
бо терроризм, ҷиноятҳои му-
ташаккили фаромиллӣ ва қо-
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чоқи маводи мухаддир маҳз 
сарҳади давлатӣ мебошад.

Дар ин замина, мехоҳам 
бори дигар хотиррасон намо-
ям, ки ҳифзи сарҳад вазифаи 
танҳо сарҳадбонон нест.

Ҳар як фарди ватандӯст 
бояд дар ҳифзи марзу буми 
Ватан, таъмини амнияти дав-
лат ва оромиву суботи ҷомеа 
бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои низомӣ ҳамкорӣ на-
мояд.

Ҳукумати мамлакат ҷиҳа-
ти фароҳам овардани шароити 
мусоиди хизмат ба Қувваҳои 
Мусаллаҳ, аз ҷумла Қӯшунҳои 
сарҳадӣ тамоми чораҳои зару-
риро андешида истодааст.

Тайи панҷ соли охир ба-
рои ҷузъу томҳои Қӯшунҳои 
сарҳадӣ 170 иншооти нав со-
хта шуданд.

Танҳо дар хатти сарҳади 
давлатӣ бо Афғонистон, ки қа-
риб 1400 километрро ташкил 
медиҳад, зиёда аз 100 иншо-
оти ҳифзи сарҳад ба фаъоли-
ят оғоз намуданд.

Суботу оромии ҳамсоя-
кишварамон - Афғонистон ба-
рои мо мисли обу ҳаво зарур 
аст ва Тоҷикистон аз рӯзҳои 
аввали соҳибистиқлолӣ талош 
меварзад, ки дар ин кишвари 
дӯст сулҳи пойдор барқарор 
гардад.

Гузашта аз ин, тайи 
солҳои зиёд Тоҷикистон ҳам-
чун сипар на танҳо амнияти 
худ, балки бехатарии минтақа, 
кишварҳои пасошӯравӣ ва ав-
рупоиро аз паҳншавии маводи 
мухаддир, силоҳ, террориз-
му экстремизм ва муҳоҷира-
ти ғайриқонунӣ таъмин карда 
истодааст.

Аз ин рӯ, мо чи аз тариқи 
минбарҳои байналмилалӣ ва 
чи дар доираи гуфтушунидҳо 
бо роҳбарони кишварҳои хо-
риҷӣ ва созмонҳои байналми-
лалӣ пайваста даъват ба амал 
меорем, ки ба қазияи Афғони-
стон таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир 
карда шавад.

Мо кӯшишҳои Ҳукумати 
Афғонистони дӯст ва ҷомеаи 
ҷаҳонро ҷиҳати роҳандозӣ на-
мудани раванди музокироти 
сулҳ дар кишвар, ба эътидол 
овардани вазъи сиёсиву ни-
зомӣ ва таъмини рушди иҷти-
моиву иқтисодии он ҳамаҷо-
ниба пуштибонӣ мекунем ва 
бори дигар изҳор медорем, ки 
қазияи Афғонистон танҳо роҳи 
ҳалли низомӣ надорад.

Ҷангу низоъ ва мухолифа-
ти мусаллаҳона даҳшат аст, 
қатлу куштори одамони бегу-
ноҳ аст, қашшоқиву бенавоӣ, 
бадбахтӣ, касодии иқтисодӣ 
ва шикасти низоми қонунияту 
давлатдорист.

Мо даҳшати ҷанги 
шаҳрвандии солҳои 90-уми 
асри гузаштаро, ки душмано-
ни миллати тоҷик ба сари мо 
таҳмил карда буданд, ҳаргиз 
фаромӯш намекунем ва бо ит-
минон изҳор медорем, ки мар-
думи мо дигар ба доми фиреби 
душманону бадхоҳони миллат, 

ки то ҳанӯз аз ҳадафҳои ғараз-
ноки худ даст накашидаанд, 
гирифтор намешаванд.

Аз ин рӯ, мо ҳамеша ҷо-
нибдори сулҳ дар саросари 
ҷаҳон ҳастем ва хоҳонем, ки 
тамоми мухолифату низоъҳо, 
дар кадом минтақа ё кишваре, 
ки набошанд, танҳо бо роҳҳои 
осоишта ва музокирот ҳаллу 
фасл карда шаванд.

Ҳозирини муҳтарам!
Ҳимояи манфиатҳои мил-

лӣ ҳамчун ҳадафи асосии 
сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ҳанӯз дар иб-
тидои истиқлолияти давлатӣ 
дар асоси усули муносибатҳои 
баробарӣ ва дӯстӣ бо тамоми 
кишварҳои ҷаҳон муайян ва 
поягузорӣ гардида буд, боқӣ 
мемонад.

Консепсияи сиёсати хо-
риҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки ҳоло татбиқ шуда истода-
аст, идомаи мантиқии ин самт 
буда, ба сатҳи сифатан нав 
бардоштани робитаҳои бай-
налмилалии кишвари моро 
дар шароити нави рушди 
ҷаҳонӣ таъмин менамояд.

Вазъи ноустувори ҷаҳони 
муосир дар шароити шиддат 
ёфтани рақобатҳои геосиёси-
ву геоиқтисодӣ ва афзоиши 
таҳдиду хатарҳои глобалӣ 
аҳаммияти таҳкиму густариши 
муносибатҳои байналмилали-
ро дучанд менамояд.

Бинобар ин, мо ҳам-
кориҳои фарогирро бо 
кишварҳои дуру наздик ва 
созмонҳои байналмилаливу 
минтақавӣ идома дода, ҷиҳати 
пешбурди самарабахши онҳо 
пайваста кӯшиш хоҳем кард.

Мо ба таҳкими робитаҳои 
дӯстӣ ва рушди ҳамкориҳои 
гуногунҷанба дар минтақаи 
Осиёи Марказӣ аҳаммияти ав-
валиндараҷа медиҳем.

Густариш ва таҳкими 
муносибатҳо бо кишварҳои 
Осиёи Марказӣ, чун анъана, 
дар асоси дӯстиву эътимод, 
ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории 
судманд ба роҳ монда шуда, 
ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, 
ҳамчунин, рафъи мушкилоти 
муштарак равона гардидааст.

Хурсандибахш аст, ки 
баъди ба ҳайси Президенти 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон интихоб 
шудани муҳтарам Мирзиёев 
Шавкат Мирамонович дар 
раванди рушди шарикии гу-
ногунҷанбаи минтақавӣ тамо-
юлҳои мусбат вусъат гириф-
та, ғояи он мазмуну муҳтавои 
нави амалӣ касб мекунад.

Бори дигар бо қаноатман-
дӣ хотирнишон месозам, ки 
соли 2018 дар муносибатҳои 
дуҷониба бо кишвари ҳамҷа-
вор ва дӯсти мо - Ӯзбекистон 
таҳаввулоти таърихӣ рух до-
данд ва мо тамоми масъа-
лаҳои ҳалталабу шиддатноке-
ро, ки тайи зиёда аз бист соли 
охир байни ду кишвар ба миён 
омада буданд, пурра ҳаллу 
фасл карда, ҳамкориҳоямонро 
ба сатҳи шарикии стратегӣ ба-
ровардем.

Вазорати корҳои хориҷӣ 
ва дигар сохтору мақомоти 
дахлдори кишвар вазифадор 
карда мешаванд, ки ҷиҳати 
вусъат бахшидан ба ҳамко-
риҳои созандаву дарозмудда-
ти Тоҷикистон бо кишварҳои 
минтақа ва дигар шарикони 
анъанавӣ ҳадафмандона чо-
раҷӯӣ намоянд.

Дар сиёсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳким 
ва густариши робитаҳо дар 
доираи сохторҳои ҳамкории 
байналмилаливу минтақавӣ, 
ҳамчунин, созмонҳои байнал-
милалии молиявӣ ҷойгоҳи хос-
са дорад.

Чунонки зикр намудам, 
соли ҷорӣ татбиқи амалии 
ташаббуси чоруми ҷаҳонии 
мо доир ба масъалаҳои об 
– Даҳсолаи байналмилалии 
амал “Об барои рушди усту-
вор, солҳои 2018-2028” оғоз 
гардид, ки барои расидан ба 
ҳадафҳои рушди устувори 
марбут ба захираҳои об дар 
ҳамаи сатҳҳо заминаи зарурӣ 
ва васеъ фароҳам меорад.

Ҳамагӣ чанд рӯз пеш, 
яъне 20 декабри соли 2018 
Маҷмаи умумии Созмони Ми-
лали Муттаҳид лоиҳаи қатъно-
маи пешниҳоднамудаи Тоҷи-
кистонро таҳти унвони “Шарҳи 
миёнамуҳлати фарогири ҷа-
раёни татбиқи Даҳсолаи бай-
налмилалии амал “Об барои 
рушди устувор”, солҳои 2018-
2028” якдилона ва бо ҳамму-
аллифии 190 кишвари узви 
созмон қабул кард.

Ин қатънома ҷараёни 
баррасии миёнамуҳлати даҳ-
соларо ба танзим даровар-
да, баргузории ду чорабинии 
муҳимми ҷаҳониро пешбинӣ 
менамояд:

Якум, баргузории Кон-
фронси Созмони Милали Мут-
таҳид доир ба Шарҳи миёна-
муҳлати фарогири ҷараёни 
татбиқи Даҳсолаи байналми-
лалии амал “Об барои рушди 
устувор”, солҳои 2018-2028” аз 
22 то 24 марти 2023;

Ва дуюм, ҷаласаи сатҳи 
баланди Маҷмаи умумии Соз-
мони Милали Муттаҳид ҷиҳати 
мусоидат ба татбиқи ҳадафу 
вазифаҳои марбут ба захи-
раҳои об дар моҳи марти соли 
2021.

Ҳамин тавр, бо иқдоми ҷо-
ниби мо мавзӯи захираҳои об 
дар рӯзномаи Созмони Мила-
ли Муттаҳид устувор гардида, 
бори аввал чорабинии сатҳи 
баланду фарогири созмон дар 
масоили захираҳои об баъди 
зиёда аз чил соли баргузории 
нахустин Конфронси созмон 
дар соҳаи об аз ҷониби Даби-
ри кулли он даъват карда ме-
шавад.

Бинобар ин, моро зарур 
аст, ки ҳамчун ҷониби ташаб-
бускори масъалаҳои вобаста 
ба об дар сатҳи глобалӣ бома-
ром амалӣ гардонидани ҳада-
фу вазифаҳои даҳсолаи навро 
мунтазам пайгирӣ кунем.

Ҳамватанони азиз!

Авзои сиёсии сайёра ҳоло 
бисёр ноорому бесубот ва бо-
иси ташвишу нигаронии ҷид-
дии ҷомеаи ҷаҳон гардидааст.

Чунонки дар чандин сухан-
рониҳои худ иброз намудам, 
кӯшишҳои азнавтақсимкунии 
ҷаҳон, мусаллаҳшавии боши-
тоб, қудратталабӣ, бархӯрди 
манфиатҳои иқтисодиву тиҷо-
ратӣ ва ҷиноятҳои киберӣ то-
рафт шиддат гирифта, ҷаҳон-
ро ба марҳалаи нави ҷанги 
сард кашонидаанд ва имрӯз 
баъзе сиёсатмадорону кор-
шиносон ҳатто доир ба хатари 
ҷанги сеюми ҷаҳон ҳарф меза-
нанд.

Ин вазъият самарано-
кии мубориза бо хатару таҳ-
дидҳои замони муосирро, ки 
ҳамдигарфаҳмӣ ва талошҳои 
муштараки ҳамаи кишварҳои 
ҷаҳонро тақозо менамояд, 
коҳиш дода, баръакс, боиси 
пуштибонӣ ёфтани гурӯҳҳои 
террористиву ифротгаро аз 
ҷониби баъзе доираҳо ва ис-
тифодаи ин нерӯҳои даҳшат-
нок ба муқобили минтақаву 
давлатҳои алоҳида мегардад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
эътирофи нақши калидӣ ва ҳа-
моҳангсози Созмони Милали 
Муттаҳид ва ниҳодҳои дахл-
дори он Стратегияи ҷаҳонии 
созмонро оид ба мубориза 
алайҳи терроризм ва конвен-
сияҳои зиддитеррористии он, 
қатъномаҳои Шӯрои амният 
ва Маҷмаи умумиро асоси 
муборизаи муштарак бо тер-
роризму ифротгароӣ дониста, 
омодагии худро ҷиҳати тақвия-
ти минбаъдаи ҳамкорӣ дар ин 
арса изҳор менамояд.

Ба ин хотир, Тоҷикистон 
талошҳои худро вусъат бах-
шида, дар самти муборизаи 
самарабахш бар зидди хата-
ру таҳдидҳои замони муосир, 
чун пештара, шарики табиии 
ҳамаи давлатҳои дунё ва соз-
монҳои байналмилаливу мин-
тақавӣ хоҳад буд.

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам аъзои Маҷлиси 

миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон!

Пешрафту дастовардҳои 
иқтисодиву иҷтимоии кишвар 
дар солҳои охир, камбудиву 
мушкилоти дар ҳаёти давлат 
ва ҷомеа, инчунин, дар фаъ-
олияти баъзе зинаҳои идо-
ракунӣ ҷойдошта ин ҷо баён 
шуданд ва вазифаҳо барои 
бартараф намудани онҳо низ 
муайян гардиданд.

Таъкид месозам, ки танҳо 
саъю талоши софдилона, ҳис-
си масъулият дар назди халқу 
Ватан ва иқдому ташаббусҳои 
созанда моро ба ҳадафҳои му-
айяннамудаамон наздик меку-
нанд.

Бовар дорам, ки мардуми 
шарифу сарбаланд, ватан-
дӯсту ватанпарвар ва қави-
иродаву заҳматдӯсти мо аз 
уҳдаи бартараф кардани ҳа-
маи мушкилот ва иҷрои ҳама 
гуна амалҳои нек мебароянд, 
Тоҷикистони азизамонро боз 

ҳам ободу зебо ва пешрафта 
мегардонанд ва барои зинда-
гии арзандаи ҳар фарди Ватан 
шароити мусоид фароҳам ме-
оранд.

Соли 2021 мо ҷашни бу-
зурги 30–солагии истиқло-
лияти давлатии Тоҷикистони 
маҳбубамонро таҷлил меку-
нем.

Мо барои истиқболи шо-
истаи ин ҷашни муқаддасу 
мубораки миллӣ корҳои зиё-
ди ободониву созандагиро ба 
нақша гирифтаем.

Дар ин марҳалаи барои 
ояндаи кишварамон сарна-
виштсоз ҳар яки мо - аз Роҳ-
бари давлат, аъзои Ҳукумат 
ва вакилони парламент сар 
карда, то роҳбарони ҳамаи со-
хтору мақомоти давлатӣ, ра-
исони вилоятҳо, шаҳру ноҳи-
яҳо ва хизматчиёни давлатӣ 
вазифадорем, ки як масъалаи 
муҳимро ҳамеша дар хотир 
дошта бошем: тибқи Консти-
тутсия халқ сарчашмаи ҳоки-
мияти давлатӣ мебошад, яъне 
ҳокимият ба халқ тааллуқ до-
рад.

Бинобар ин, ҳар яки мо 
- роҳбарони тамоми сохтору 
мақомоти давлатӣ ва кулли 
хизматчиёни давлатӣ бояд ба 
халқ содиқона хизмат кунем, 
на халқ ба мо.

Яъне мо бояд боз ҳам 
бештар заҳмат кашем, ба 
халқи азизамон содиқонаву 
самимона ва бо виҷдони пок 
хизмат кунем, нақшаҳои бу-
нёдкоронаи худро сари вақт 
ва бо сифати баланд ба анҷом 
расонем.

Мо бояд ташаббускор бо-
шем, тамоми кӯшишу ғайрат, 
донишу малака ва қобилияти 
ташкилотчигии худро барои 
раҳнамоӣ кардани мардуми 
шарифи Тоҷикистон ва ҳар як 
фарди бонангу номуси ҷомеа 
ба корҳои ободонӣ сафарбар 
намоем.

Мо бояд аз истиқлоли-
яту озодӣ ва соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ шукрона ку-
нем, шукронаи Ватани соҳи-
бихтиёру маҳбубамонро ба 
ҷо орем, онро сидқан дӯст 
дорем, ба давлати соҳиби-
стиқлоламон содиқ бошем, 
ҳамаи саъю талоши худро ба 
хотири пешрафтаву нерӯманд 
гардонидани он ва дар арсаи 
байналмилалӣ боз ҳам баланд 
бардоштани нуфузу эътибори 
Тоҷикистони азизамон равона 
кунем.

Ин аст, муроҷиати ман ба 
шумо – мардуми азизу шараф-
манди Тоҷикистон, вакилони 
мақоми олии қонунгузори мам-
лакат, аъзои Ҳукумат ва кулли 
хизматчиёни давлатӣ!

Ба ҳар кадоми шумо, ва-
килони халқ, ҳозирини гиромӣ 
ва кулли мардуми шарифи 
Тоҷикистон саодати рӯзгор ва 
барори кору комёбӣ орзуман-
дам!

Ҳамеша сарфарозу сар-
баланд бошед, ҳамватанони 
азиз!
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Мулоқоти ректор бо сафири Полша

11-уми декабр ректори 
донишгоҳ д.и.т., профес-
сор Гулзода М.Қ. Сафири 
фавқуллода ва мухтори 
кишвари Лаҳистон (Полша) 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷаноби Пётр Ивашкевичро 
ба ҳузур пазируфт. Дар 
рафти вохӯрӣ ҷонибҳо ба 
роҳ мондани ҳамкориҳои 
мутақобилан судманди 
муассисаҳои олии тиббии 
Ҷумҳурии Лаҳистон бо 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 

Синоро мавриди баррасӣ 
қарор доданд. Зимни суҳ-
бат ректори донишгоҳ ҳава-
смандии роҳбарияти таъ-
лимгоҳи олиро ба тақвияти 
муносибатҳо бо муасси-
саҳои олии ин кишвар баён 
намуд. Ҷонибҳо дар рафти 
мулоқот оид ба мусоида-
ти мутахассисони соҳаи 
тибби ду кишвар ҷиҳати 
иштирок дар барномаи 
мубодилаи академӣ, инчу-
нин гузаронидани корҳои 

Вахш – сарчашмаи 
нуру ободї

Чархњои бузур-
ги силсиланерўгоњњои 
барќию обї: Сарбанд, 
Норак, Сангтўда, Бой-
ѓозї ва Роѓун, ки сох-
тмонаш идома дорад, 
мањз аз оби Вахш гардон 
мешавад.

Аз ин бармеояд, ки 
масъалаи экологии њав-
заи дарёи Вахш яке аз 
масъалањои муњими љо-
меаи мост. Зеро имрўз 
масъалаи њифзи захи-
рањои об дар радифи 
масъалањои пойдории 
сулњ дар љањон, таъмини 
ањолї бо озуќа, гардиши 
ѓайриќонунии маводи 
нашъадор, танзими ма-
соили демографї, тер-
роризми байналмилалї 
баррасї мешавад. Ёдо-
вар бояд шавем, ки яке 
аз пештозони иќдомњои 
љадид доир ба њифзи об 
ва масоили марбут ба он 
Тољикистон аст. 

Дарёи Вахш аз ќа-
торкўњњои Олой сарчаш-
ма гирифта, ќисми зиёди 
њавзаи он дар њудуди ќа-
торкўњњои Олойу Помир 
воќеъ гаштааст. Мин-
баъд њамчун шохобаи 
калонтарини Амударё 
људо шуда, дар натиљаи 
якшавии дарёњои Ќи-
зилсўю Муксў бо номи 
Сурхоб ба њудуди ноњи-
яи Рашт ворид мешавад. 
Њангоми њамроњшавии 
рўди Хингоб аз ќисмати 
чап дарё номи Вахшро 
мегирад. Хулоса, Вахш 
нишебиву фарози зиё-
деро тай намуда, 170 км 
болотар аз резишгоњи 
худ ба води Вахш мера-
сад. Манбаи ѓизои он 
асосан пирях ва барф 
мебошад. 

Дар њавзаи ин дарё 
569 кўли хурду калон 
мављуд аст, ки масоњати 
умумии онхо 17,4 кило-
метрро ташкил дода, дар 
баландии 2800-3500 метр 
аз сатњи бањр љойги-
ранд. Дар њавзаи Вахш 
барфтўдањо ва пиряхњои 
азим мављуд буда, дарё 
асосан аз онњо ѓизо ме-
гирад. Ин маълумот њам 

љолиб аст, ки дар њавзаи 
дарёњои Вахш, Хингов, 
Муксў, Ванљ ва Язѓулом 
зиёда аз 5000 километри 
квадратї майдони ях-
бандї мављуд аст. 

Захираи калони дарё 
барои обёрии заминњо 
ва гидроэнергетика ис-
тифода бурда мешавад. 
Вахш дар навбати худ 
ба шохобањои Ќизилсў, 
Сурхоб, Муксў, Ќоќсў, 
Ярхич, Ёсуман, Сор-
боѓ, Сангикор, Обихии 
тоб, Сурхсў, Обимазор, 
Раѓноб људо мегардад. 
Дар соњили дарё нохи-
яњои Нуробод, Роѓун, 
Балљувон, Файзобод, 
Норак, Данѓара, Ёвон, 
Сарбанд, Абдурањмони 
Љомї, Хуросон, Вахш, 
Ќўрѓонтеппа, Љалолуд-
дини Балхї, Дўстї ва 
Ќубодиён љойгир шуда, 
оби онро барои корњои 
хољагї ва нўшидан исти-
фода мебаранд. 

То имрўз дар аксари 
минтаќањои назди дарё 
барои истифодаи оќи-
лонаи об њисобкунакњо 
насб шудаанд ва масъу-
лони соњањои дахлдор 
барои назорати дурусти 
истифодаи об ва аз пар-
товњою ифлосињои ди-
гар эмин нигањ доштан 
чорањои лозимиро меан-
дешанд. 

Ёдовар шудан ба-
маврид аст, ки захираи 
калони об дар обанбори 
Нерўгоњи барќии обии 
Норак мањз аз дарёи 
Вахш захира гардидааст. 

Мо пешнињод мекар-
дем, ки дар соњили ин 
дарё минтаќањои сайёњ 
ба кор оѓоз кунанд. Ин 
иќдом агар аз як тараф 
ба муаррифии ин гўшаи 
зебоманзари кишвар 
сабаб шавад, аз љони-
би дигар даромади хуб 
ва љойњои нави корњои 
мавсимиро ба ањолї фа-
роњам меорад. 

Далер Аслонов
мудири каф. тарбияи 

ҷисмонӣ

машваратӣ ҷиҳати пеш-
ниҳоди лоиҳаҳои байнал-
милалии илмӣ-таълимӣ ба 
Комиссияи Иттиҳоди Авру-
по ва амалигардонии онҳо 
дар муассисаҳои олии ду 
кишвар ибрози андеша на-
муданд.

Ҳамзамон, Сафири 
фавқуллода ва мухтори 
Ҷумҳурии Лаҳистон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷа-
ноби Пётр Ивашкевич 
қайд намуд, ки мутахас-
сисони тоҷик метавонанд 
бурсияҳои таҳсилиеро, ки 
ҳамасола аз ҷониби Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Лаҳистон 
ба мутахассисони соҳаи 
тиб ҷудо карда мешавад, 
истифода намуда, малака 
ва таҷрибаи касбии худро 
сайқал диҳанд.

Дар охир ректори до-
нишгоҳ меҳмонро бо фаъ-
олият ва дастовардҳои 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино шинос намуд.  

Азбаски фанни биохимия яке аз 
фанҳои муҳимтарин барои муттахасиси 
соҳаи тиб ба ҳисоб меравад, аз ҳар як 
омӯзгор малакаву маҳорати баландро та-
лаб менамояд, то ин ки ба донишҷӯ дони-
ши мукаммал дода тавонад. Аз ин рӯ ка-
федраи биохимияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино аз аввали соли таҳсил чун 
солҳои пешин иқдом гирифтааст, ки ҳар 
ҳафта як маротиба дар рӯзҳои ба омӯз-
горони ҷавон мувофиқ, яъне пеш аз ба 
дарси нав даромадан оиди мавзӯи оян-
да семинар – тренинг гузаронида шавад. 
Ин семинарҳо хело ҳам шавқовар гуза-
шта устодони ҷавон аз он баҳра мебар-
доранд. Ин кори нек аз тарафи устодони 

Ҷавонони муосир бар зидди 
терроризм ва ифротгароӣ

Ёрӣ ба устодони ҷавон

Дар баробари пешравии илму 
техника, ки ба ҳаёти одамон як қатор 
беҳбудиҳоро пеш меоварад, инсони-
ятро хатари дигари хусусияти сиёсӣ ва 
идеологдошта, таҳдид менамояд. Ин 
зуҳуроти номатлуб асосан худро дар   
мафкураи ҷавонон   ба осонӣ ҷой на-
муда истодааст. Ин ҷараёнҳо хусусияти 
динӣ ва сиёсӣ дошта, тамоми мардуми 
оламро таҳдид мекунанд. Ҳадафи асо-
сии онҳо ба сафҳои худ бештар ҷаво-
нонро ҷалб намуда, нақшаю ақидаҳои 
манфури худро амалӣ сохтан мебошад.

     Бо мақсади пешгирии ҷавонон 
аз шомилшавӣ ба ин гуна гуруҳҳои иф-
ротӣ дар нақша- чорабиниҳои тарбия-
вии факултети тиббӣ як қатор чораби-
ниҳо ба нақша гирифта шудаанд.

   Санаи 19 - уми декабри соли ҷорӣ 
дар кафедраи биологияи тиббӣ бо асо-
сҳои генетика дар гурӯҳҳои кураторӣ 
дарси кушод дар мавзӯи «Терроризм ва 
эксремизм дар ҷаҳони муосир» баргу-
зор гардид. Дар дарс донишҷӯёни кур-
си 1-уми гуруҳҳои 39,40,41,42,43,44,45,46 
ва 47-и факултети тиббӣ ва саркурато-

рону кураторҳо иштирок доштанд. Доир 
ба мавзӯъ аз ҷониби куратори гуруҳи 41, 
устоди калони кафедра Бурҳонова З.У. ва 
донишҷӯёни гурўҳ намоиши презентатсия 
ва маърӯзаҳои пурмазмун пешкаш карда 
шуд. Дар охир донишҷӯён баромад карда, 
ҷонибдории худро дар хониши хубу аъло 
ва дур будан аз чунин гуруҳҳои ифротга-
ро, дӯст доштани Ватани худ ва ҳифзи он 
арзёбӣ намуданд.

Деканати факултети тиббӣ

собиқадор махсусан аз тарафи д.и.б., про-
фессор Сабурова А.М. гузаронида мешавад. 
Сабурова А.М. доимо дар талоши он мебо-
шанд, ки омӯзгори ҷавон зиёдтар омӯзад ва 
мавзӯҳои фанро ба пуррагӣ аз худ намояд. 

Дар кафедра доимо бо омӯзгорони ҷавон 
саволу ҷавоб гузаронида шуда, ҳангоми гу-
заронидани машғулиятҳо ба рафти дарсҳои 
онҳо  назорат бурда мешавад. Гумон меку-
нем, ки ин иқдом як намуди ёрӣ ва дастгирӣ 
ба омӯзгори ҷавон мебошад. 

М.С. Махсудова,
мудири кафедраи биохимия

н.и.х., дотсент

Водии Вахш яке аз водиҳои пурвусъату зе-
боманзари Тоҷикистон аст, ки дар шукуфо-
иву ободонии он дарёи Вахш ҳамеша нақши 
калидӣ доштааст. Ин дарё ба ҷуз аз обёриву 
сарсабзии диёр, инчунин дар нурафшонии хо-
надони тоҷикон саҳми бузурге дорад.
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Зевар дар озмун ҳунарҳояшро намоиш дод

Донишҷӯи курси 4 факултети тиббӣ 
Муродова Зевар, ки  ғолиби даври аввали 
озмуни Ҷумҳуриявии “Ҷавондухтари ҳу-

 «Авҷи зуҳал»-дар 
қатори маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА

Филми «Марди роҳ» ба 
донишҷӯёну омӯзгорон 
таассуроти нек бахшид

Маҷаллаи илмӣ - ама-
лии «Авҷи Зуҳал»-и ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
ба рӯйхати нашрияҳои 
тақризшавандаи Комисси-
яи олии аттестатсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шо-
мил гардид. 

Ин иқдоми нек бешубҳа 
минбаъд дар рушду тақвияти 
фаъолияти илмии устодони 

Рӯзи 19 декабри соли 
2018 бо ташаббуси раёса-
ти донишгоҳ дар      4 толо-
ри барҳаво филми ҳуҷҷатии 
«Марди роҳ»-ро донишҷӯёну 
омӯзгорони ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино дастаҷамъ-
она тамошо карданд.

Филми мазкур аз ҳаёт 
ва фаъолияти ибратбах-
ши Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳикоят намуда, саҳи-
фаҳои дурахшони барқарор-
созии Ҳукумати қонунӣ дар 
Тоҷикистон, ҷаҳду талошҳои 
Пешвои муаззами миллат ба-
рои мустаҳкамсозии пояҳои 
давлатдории тоҷикон дар 

Миллати тоҷик таъ-
рихи қадима ва 
дорои фарҳанги 

тамаддунофар мебошад. Бо 
ба даст овардани истиқлоли-
ят дар ҷумҳурӣ масъалаҳои 
эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз 
самтҳои афзалиятноки Ҳукума-
ти кишвар гардида,  аз ҷони-
би давлат, бахсус Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон вусъат ва ривоҷи тоза 
гирифт. «Консепсияи рушди 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷики-
стон» қабул гардида, дар за-
минаи он «Барномаи рушди 
фарҳанги Тоҷикистон барои 
солҳои 2008-2015», «Барно-
маи рушди ҳунарҳои бадеии 
халқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои солҳои 2009-2015» 
ва «Барномаи ҳифзи мероси 
фарҳангии ғайримоддии халқи 
тоҷик барои солҳои 2013-
2020» қабул гардида, ҷиҳати 
иҷрои он барномаи махсус 
дар шароити ҷаҳонишавӣ ва 
оммавӣ гардидани фарҳангҳо 
дар тамоми кишвар силсила 
тадбирҳо андешида шуданд. 
Чунончи, бо дастгирии Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар кишвар фестивали ҷумҳу-
риявии «Ҷилваи чакан-хандаи 
ҳусн» доир гардид. Мақсад аз 
баргузории ин чорабинї тарғи-
би суннату анъанаҳои миллӣ 
ва фарҳанги чандинҳазорсо-
лаи ниёгон, таҳкими ҳисси худ-
шиносиву худогоҳии миллӣ, 

ватандўстӣ ва шукргузорӣ аз 
ваҳдату амну суботи кишвар 
мебошад.

Куртаи чакан. Ин куртаест, 
ки таърихи ҳазорсола дорад. 
Куртаи чакан, асосан 2 кате-
гория дорад ва онро бештар 
дар қисми ҷанубии Тоҷики-
стон мушоҳида кардан мум-
кин аст. Бештар куртаи халқии 
духтарони тоҷик буда, яке аз 
намунаҳои беҳтарин аст ва он 
метавонад номи «Попурӣ»-ро 
низ гирад. Ин намуди либо-
сро духтарон дар ҷашну идҳои 
миллӣ бахсус ҷашни Наврўз ба 
бар мекунанд. Дўхтани чакан 
аз 3 то 7 рўзро талаб мена-
мояд. Ҳангоми дўхтани он аз 
риштаҳои ранга истифода ме-
шаванд.

Чакан зеби ҳар бонуи 
тоҷик буда, дар тамоми хона-
водаи минтақаи ҷанубу шимол 
пироҳани чакан ва чодару рўй-
моли чаканро дидан мумкин 
аст.

Зимнан, дар ҷаласаи 13-
уми Кумитаи байнидавлатии 
ЮНЕСКО оид ба ҳифзи мероси 
фарҳанги ғайримоддӣ, ки дар 
Ҷумҳурии Маврикий баргузор 
шуд, номинатсияи «Санъати 
гулдӯзии чакан дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон» расман дар 
феҳристи репрезентативии 
мероси фарҳанги ғайримод-
дии ЮНЕСКО сабт гардид. Дар 
ин ҷаласа беш аз 800 нафар 
намояндагон аз 120 мамлака-
ти ҷаҳон иштирок намуданд. 
Дар ин ҷаласа номинатси-

яи «Санъати гулдўзии чакан 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
ки соли 2017 пешниҳод шуда 
буд, мавриди баррасӣ қарор 
гирифт. Дар баррасӣ намоян-
даҳои кишварҳои Қазоқистон, 
Озарбойҷон, Арманистон, Фа-
ластин, Сенегеал, Филиппин, 
Чин, Ҷамайка, Ҷибути, Ҷопон, 
Камерун ва чанде ба сухан 
баромада, номинатсияи «Ча-
кан»-ро дастгирӣ ва тавсиф 
намуданд. Ҳамин тариқ, дар 
вақти овоздиҳӣ аксарият ба ҷо-
нибдории номинатсияи «Санъ-
ати гулдўзии чакан» овоз до-
данд ва номиниатсияи мазкур 
ба Феҳристи репрезентативии 
мероси фарҳанги ғайримоддӣ 
расман сабт карда шуд.

Сомонаи ЮНЕСКО дар 
муаррифии чакан менависад: 
«Чакан як навъи гулдӯзии мил-
лӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва 
абрешимӣ аст, ки бештар дар 
байни занону духтарони тоҷик 
ривоҷ ёфтааст. Дар вилояти 
Хатлони Тоҷикистон чакан як 
ҷузъи муҳими либоси арӯсу до-
мод ба шумор меравад. Дар ин 
ҷо домодҳо тоқии худро бо гул-
дӯзиҳои чакан оро медиҳанд 
ва занону духтарон дар рӯзҳои 
тӯй ва иду маросим куртаву 
эзори чакан ба тан мекунанд. 
Санъати чакан аз насл ба насл 
бо шеваи устод-шогирд ба ме-
рос мондааст».

Маврид ба ёдоварист, ки 
ду сол пеш ЮНЕСКО оши па-
лав ва Ҷашни Наврӯзро низ ба 
рӯйхатти мӯътабари мероси 
ғайримоддии инсоният шомил 
карда буд.

То имрӯз Рӯйхати мероси 
фарҳангии ғайримоддии баша-
рият, ки соли 2008 бо ҳадафи 
ҳифзи суннатҳо ва арзишҳои 
халқҳои гуногуни олам таъ-
сис шудааст, 509 номгӯи урфу 
одатҳо ва ҳунарҳои миллӣ аз 
122 кишвари дунёро дар бар 
мегирад. 

Зуҳра Турсунова,
 шуъбаи иттилоот ва 

нашрия

Чакан – намунае аз осори қадим

нарманди сол” бахшида ба “Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” гашта буд, 
дар даври ҷамъбастии ин озмун иштирок 
намуд. 

Озмуни ҷамъбастӣ 14 декабри соли 2018 
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №31 
ноҳияи Шоҳмансур баргузор гардид.

Муродова Зевар ҳунарҳои дастии худро ба 
мисоли расмкашӣ, ороиши меъмории кӯза, бо-
фтан, мӯҳрачинӣ, парпечи кӯдак, алласароӣ ва 
тайёр намудани хӯриши бо номи “Тани сиҳат” 
пешкаш намуд. Аз тарафи донишгоҳ 20 нафар 
донишҷӯдухтарони фаъоли шӯъбаи бонувон низ 
иштирок намуда, Муродова Зеварро дастгирӣ 
карданд.

 Шӯрои бонувон

донишгоҳ нақши муассире 
хоҳад гузошт. 

Чи хеле ки дар суҳбат 
муҳаррири масъули маҷал-
ла, н.и.т., дотсент А.И.Юсу-
фов қайд кард, нашрияи маз-
кур соли 2010 бо мақсади бо 
забони тоҷикӣ таҳия намудан 
ва ба чоп расонидани  мақо-
лаҳои илмии олимони  До-
нишгоҳ, донишмандони тиб-
би муосир ва дигар соҳаҳои 
ба илми тиб алоқаманд таъ-
сис ёфта, дар он то имрӯз 
зиёда аз 900 мақолаи илмӣ 
нашр шудаанд.

Мавриди зикр аст, ки 
солҳои охир тавассути кӯ-
шишу талошҳои аҳли эҷоди 
маҷалла мазмуну муҳтавои 
он хеле беҳтар гашта, та-
ваҷҷуҳи олимони донишгоҳ 
ба таҳияи мақолаҳои илмӣ 
ба забони давлатӣ зиёд ме-
гардад. 

«Ворисони Сино»

давраи соҳибистиқлолиро ба 
тамошобин намоиш медиҳад. 
Мавриди қайд аст, ки омӯзго-
рон ва донишҷӯёни донишгоҳ 
ба филми «Марди роҳ» мароқи 
зиёд зоҳир намуда, онро бо 
завқи калон тамошо намуданд 
ва таасуроти нек бардоштанд.

Намоиши якҷояи чунин 
филмҳои таърихӣ дар ташак-
кули ҷаҳонбинии ҷавонон, 
баланд бардоштани ҳисси 
худшиносии онҳо ва ҳидоя-
ти насли ҷавон ба корҳои со-
зандагию бунёдкорӣ нақши 
босазо мегузорад ва аминем, 
ки филми мазкур дар ин кори 
наҷиб нақши босазои худро 
мегузорад.

  «Ворисони Сино»


