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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 на-
мояндагон!

Ҳамватанони азиз!
Соле, ки сипарӣ шуда исто-

дааст, дар таърихи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол бо дастоварду 
пешравиҳои ноилшудаи халқа-
мон ба сифати боз як соли боба-
рор сабт мегардад.

Татбиқи чорабиниҳои 
“Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дав-
раи то соли 2030” ва “Барномаи 
миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-
2020” ҷиҳати расидан ба ҳада-
фи олии мо, яъне баланд бар-
доштани сатҳу сифати зиндагии 
мардуми шарифи кишварамон 
мусоидат намуд.

Соли 2019 суръати афзо-
иши воқеии маҷмӯи маҳсуло-
ти дохилӣ 7,5 фоизро ташкил 
намуд ва ин нишондиҳанда аз 
ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми ис-
теҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 
андозаи 13,4 фоиз, маҳсулоти 
кишоварзӣ 7,1 фоиз, гардиши 
савдо 8 фоиз ва хизматрасо-
ниҳои пулакӣ 1,6 фоиз таъмин 
карда шуд.

Дар ҳафт соли охир рушди 
иқтисодиёти кишвар ҳамасола 
ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7 
фоиз таъмин гардида, маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ аз 45,6 мил-
лиард сомонӣ ба 78 миллиард 
афзоиш ёфт.

Дар ин давра ҳаҷми умумии 
даромади буҷет қариб ду баро-
бар афзуда, аз 12 миллиард 
сомонии соли 2013 ба 23 милли-
ард сомонӣ баробар шуд.

Тайи солҳои зикршуда да-
ромади пулии аҳолӣ беш аз ду 
баробар ва музди меҳнати миё-
наи як корманд 2,4 баробар аф-
зоиш пайдо кард.

Бақияи пасандозҳо дар ни-
зоми бонкии кишвар соли 2019 
беш аз 9,5 миллиард сомониро 
ташкил карда, дар ҳафт соли 
охир 45 фоиз зиёд гардид.

Сатҳи камбизоатӣ ба 27,5 
фоиз паст шуда, дарозумрии 
миёнаи шаҳрвандон то 75 сол 
боло рафт.

Ҳамзамон бо ин, тибқи 
таҳлилҳо дар замони соҳиби-
стиқлолӣ нишондиҳандаи уму-

мии фавт қариб ду баробар, аз 
ҷумла фавти кӯдакони синни то 
панҷсола 3,2 баробар кам шуда-
аст.

Дар ин давра аҳолии Тоҷи-
кистон аз панҷуним миллион қа-
риб ба 9,5 миллион нафар раси-
да, беш аз 70 фоиз афзудааст.

Саҳми бахши хусусӣ дар 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 
2013-ум 54 фоиз буд ва ин ни-
шондиҳанда соли 2019 ба 70 
фоиз расонида шуд.

Яъне нишондиҳандаҳои 
дар соли 2013 пешбининаму-
даи барномаи номзад ба Прези-
денти кишвар барои 7 сол, дар 
маҷмӯъ, иҷро гардиданд.

Ҳукумати кишвар вазифа-
дор карда мешавад, ки минбаъд 
ба ҷанбаҳои сифатии рушди 
иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи 
инсонӣ, бо истифода аз техно-
логияҳои муосир ва ҷорӣ наму-
дани инноватсия вусъат дода-
ни истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, 
баланд бардоштани фаъолно-
кии иқтисодии аҳолӣ, такмили 
низоми дастгирии соҳибкориву 
сармоягузорӣ ва тавсеаи иқти-
содиёти рақамӣ диққати авва-
линдараҷа диҳад.

Шиддат гирифтани рақо-
бати тиҷоратӣ миёни кишварҳо 
моро вазифадор месозад, ки 
дар самти пешгӯии хавфҳо ва 
коҳиш додани таъсири онҳо ба 
иқтисоди миллӣ, инчунин, ба-
ланд бардоштани рақобатнокии 
маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ 
тадбирҳои зарурӣ андешем.

Дар робита ба ин, ба Ҳуку-
мати мамлакат супориш дода 
мешавад, ки соли 2020 ҷиҳати 
ба 87,4 миллиард сомонӣ расо-

нидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсуло-
ти дохилӣ бо суръати афзоиши 
он дар сатҳи 7,8 фоиз ва дар 
ҳаҷми 26 миллиард сомонӣ таъ-
мин кардани қисми даромади 
буҷет чораҳои зарурӣ андешад.

Ҳукуматро, ҳамчунин, зарур 
аст, ки дар 7 соли оянда суръати 
афзоиши воқеии маҷмӯи маҳ-
сулоти дохилиро дар як сол 7-8 
фоиз, афзоиши ҳаҷми онро беш 
аз 1,8 баробар ва ба ҳар сари 
аҳолӣ 1,7 баробар таъмин наму-
да, ҷиҳати ба 45 фоиз расонида-
ни ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ 
ва то 18 фоиз паст намудани 
сатҳи камбизоатӣ нақшаҳои тас-
диқгардидаро босифат амалӣ 
намояд.

Ҳоло мо дар давраи анҷо-
мёбии марҳалаи аввали “Стра-
тегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то 
соли 2030” ва оғози марҳалаи 
дуюми он қарор дорем.

Вобаста ба ин, ба Ҳукумати 
мамлакат супориш дода меша-
вад, ки то охири соли 2020 бар-
номаи миёнамуҳлати рушдро 
барои солҳои 2021-2025 қабул 
намояд.

Ҳукумати мамлакат, инчу-
нин, вазифадор карда мешавад, 
ки бо мақсади ҳарчи зудтар ҷорӣ 
кардани технологияҳои рақамӣ 
дар соҳаҳои иқтисодиву иҷти-
моӣ, ки дар Паёми соли гузашта 
таъкид гардида буд, консепсияи 
иқтисодиёти рақамӣ ва дар асо-
си он барномаи миёнамуҳлати 
рушди иқтисодиёти рақамиро 
қабул ва амалӣ созад.

Мақомоти давлатӣ дар 
шароити иқтисоди бозаргонӣ 
ва рақамигардонии фаъолияти 
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идоракуниву истеҳсолот бояд 
сиёсати ягонаи иқтисодиро 
танҳо бо истифодаи механизм 
ва шаклу усулҳои муосир ба тан-
зим дароранд.

Дар мулоқоте, ки ман бо 
кормандони мақомоти молия, 
андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва 
бонкҳо доштам, ҷиҳати таҳияи 
Кодекси андоз дар таҳрири нав 
супориши қатъӣ додам.

Масъулонро зарур аст, ки 
ҳангоми таҳияи он ҳавасманд-
созии истеҳсолкунандагони 
ватанӣ, боз ҳам соддаву омма-
фаҳм гардонидани маъмурику-
нонии андоз ва беҳтар кардани 
фазои сармоягузориро пешбинӣ 
намоянд.

Мо бояд ба рушди бахши 
хусусӣ таваҷҷуҳи аввалинда-
раҷа зоҳир карда, заминаи яго-
наи ҳуқуқиро барои ҳамаи ишти-
рокчиёни фаъолияти иқтисодӣ, 
сарфи назар аз шакли моликия-
ти онҳо, муҳайё созем.

Ҷиҳати ҳимояву дастгирии 
фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷал-
би сармоя аз ҷониби Ҳукумати 
кишвар дар се соли охир дар 
соҳаҳои саноати сабук, кишо-
варзӣ, дорусозӣ, парандапар-
варӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва 
дигар бахшҳои афзалиятнок 
иловатан 30 намуди имтиёзу са-
букиҳо ҷорӣ карда шуданд.

Танҳо солҳои 2016-2018 
маблағи умумии имтиёзҳои ҷо-
ришуда беш аз 15 миллиард 
сомониро ташкил намуд, ки ин 
саҳми Ҳукумати мамлакат ба 
рушди соҳибкорӣ дар соҳаҳои 
иқтисодиву истеҳсолӣ мебошад.

Илова бар ин, дар заминаи 
ислоҳоти татбиқнамудаи Ҳуку-

мати мамлакат дар се соли охир 
шумораи санҷиши фаъолияти 
субъектҳои хоҷагидор шаш ба-
робар кам шудааст.

Агар соли 2016 шумораи 
чунин санҷишҳо қариб 300 ҳа-
зорро ташкил дода бошад, соли 
ҷорӣ ҳамагӣ 48 ҳазорро ташкил 
кардааст.

Ҳадафи мо аз такмили қо-
нунгузорӣ, ки ба дастгирӣ ва 
рушди бахши хусусӣ, махсусан, 
истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ра-
вона гардидааст, ҷорӣ намудани 
низоми дақиқи андозбандӣ, сод-
да гардонидани расмиёти иҷо-
затдиҳиву иҷозатномадиҳӣ ва 
кам кардани шумораи онҳо, ба 
талаботи замони муосир муто-
биқ намудани тартиби пешниҳо-
ди хизматрасониҳои давлатӣ ва 
роҳандозии чораҳои ҳавасманд-
гардонӣ мебошад.

Ба Ҳукумат ва парламенти 
кишвар зарур аст, ки ҳангоми 
баррасӣ ва такмили қонунгу-
зорӣ, махсусан, зимни таҳияи 
Кодекси андоз дар таҳрири нав 
ба ин масъалаҳо диққати авва-
линдараҷа диҳанд.

Ҳукумати Тоҷикистон ба 
сармоягузории соҳаҳои иқти-
содиёт ҳамчун воситаи асосии 
саноатикунонии босуръат та-
ваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, 
дар самти беҳтар гардонидани 
фазои сармоягузорӣ ва ҷалби 
ҳарчи бештари сармояи му-
стақим тадбирҳои мушаххасро 
амалӣ карда истодааст.

Дар солҳои 2013-2019 ба 
соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти 
кишвар 57,3 миллиард сомонӣ 
сармояи хориҷӣ ворид гарди-
дааст, ки қариб 30 миллиард 
сомонии он сармояи мустақим 
мебошад.

Тибқи санадҳои қабулшу-
да ҷалби сармояи хусусӣ бояд 
афзоиш ёфта, соли 2020 ҳиссаи 
он нисбат ба маҷмӯи маҳсуло-
ти дохилӣ ба 10 фоиз расонида 
шавад.

Солҳои 2013-2019 барои 
амалисозии афзалиятҳои дар 
барномаҳо муайяншуда 80 ло-
иҳаи давлатии сармоягузорӣ 
татбиқ гардида, ба иқтисодиёти 
мамлакат зиёда аз 13,2 милли-
ард сомонӣ сармояи давлатӣ 
равона карда шудааст.

Ҳоло дар кишвар 66 лоиҳаи 
давлатии сармоягузорӣ амалӣ 
шуда истодааст, ки маблағи уму-
мии онҳо 32,4 миллиард сомо-
ниро ташкил медиҳад.
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Дар соли 2020 татбиқи боз 
23 лоиҳаи нави давлатии сармо-
ягузорӣ ба маблағи 3,8 милли-
ард сомонӣ оғоз меёбад.

Кумитаи давлатии сар-
моягузорӣ ва идораи амволи 
давлатӣ, вазорату идораҳо ва 
роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳоро зарур аст, ки бо исти-
фода аз захираву имкониятҳои 
иқтисодии кишвар фаъолияти 
худро ҷиҳати беҳтар намудани 
фазои сармоягузориву соҳиб-
корӣ ва истифодаи воситаҳои 
дастгириву ҳавасмандгардонии 
соҳибкорон ҷоннок намоянд.

Инчунин, ҳамкориро бо 
ширкатҳои ватаниву хориҷӣ бо 
мақсади ҷалби сармояи му-
стақим барои ташкили корхо-
наҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, 
бахусус, дар соҳаҳои саноати 
сабук ва хӯрокворӣ тақвият бах-
шанд.

Ба Ҳукумати мамлакат су-
пориш дода мешавад, ки барои 
дастгирии соҳибкории хурду ми-
ёна, махсусан, дар соҳаҳои ис-
теҳсолӣ ва содироткунандагони 
ватанӣ ҷиҳати иҷрои вазифаҳои 
Фонди дастгирии соҳибкорӣ 
бонк таъсис диҳад.

Ҳамзамон бо ин, зарур аст, 
ки барои фаъолияти самарабах-
ши қарздиҳии ин бонк ҷудо кар-
дани маблағ аз буҷети давлат 
ҳамасола зиёд карда шавад.

Сиёсати давлат дар 
соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ 
дар ояндаи наздик бояд ба се 
самти асосӣ - ҳавасмандгардо-
нии содирот, таъмин намудани 
гуногуншаклии истеҳсолоти ба 
содирот нигаронидашуда ва 
соддагардонии расмиёти савдо 
равона гардад.

Дар робита ба ин, Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо, Хада-
моти гумрук, Агентии содирот, 
Палатаи савдо ва саноатро за-
рур аст, ки корҳоро ҷиҳати тат-
биқи равзанаи ягонаи амалиёти 
содиротиву воридотӣ ва тран-
зитӣ суръат бахшида, дар ма-
съалаи шомил шудан ба низоми 
умумии бархурдорӣ аз имтиёзҳо 
ва “долонҳои сабз” тадбирҳои 
амалиро ба роҳ монанд.

Ҳарчанд ки дар сохтори со-
дирот молу маҳсулоти истеҳсо-
ли корхонаҳои кишвар зиёда аз 
450 номгӯйро ташкил дода, ҳис-
саи содирот дар гардиши сав-
дои хориҷӣ аз 18,9 фоизи соли 
2013 ба 27,4 фоиз дар соли 2019 
расидааст, вале ин ҳоло ҳам қо-
неъкунанда нест. Яъне суръати 
афзоиш ҳанӯз паст мебошад.

Дар ин давра ҳаҷми соди-
роти семент, риштаи пахтагӣ, 
маъдану консентратҳо, қолинҳо 
ва баъзе намудҳои дигар афзо-
иш ёфта, содироти алюминийи 
аввалия, нахи пахта, меваю са-
бзавот ва консерва бо сабабҳои 
гуногун коҳиш ёфта истодааст.

Ҳукумати мамлакат вази-
фадор аст, ки дар солҳои мин-
баъда тамоми захираҳоро ба 
баланд бардоштани иқтидори 
содиротии кишвар, зиёд наму-
дани ҳиссаи маҳсулоти ниҳоии 
саноатӣ дар ҳаҷми содирот ва 
аз байн бардоштани монеаҳои 
маъмурии мавҷуда равона со-
зад.

Яке аз масъалаҳои ҳалта-
лаб дар пешбурди содирот му-
аррифӣ нагардидани маҳсулоти 
истеҳсоли ватанӣ ва иштироки 
нокифоя дар намоишгоҳҳои 
байналмилалӣ мебошад ва аз 

масъулон, аз ҷумла Палатаи 
савдо ва саноат тақозо менамо-
яд, ки дар ин самт корро ҷоннок 
намоянд.

Бо ин мақсад ва ҷиҳати 
дастрасӣ ба маълумот оид ба 
номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва 
корхонаҳои истеҳсолкунанда 
зарур аст, ки портали савдои 
Тоҷикистон такмил дода шуда, 
корхонаҳои саноатӣ барои му-
аррифии маҳсулот ва пайдо на-
мудани шарикони хориҷӣ сомо-
наҳои интернетии худро таъсис 
диҳанд.

Вазорати саноат ва техно-
логияҳои нав бояд бо истифода 
аз таҷрибаи байналмилалӣ ва 
бо мақсади муаррифии маҳсу-
лоти ватанӣ маълумоти дахл-
дорро бо зикри номи корхона, 
номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва 
дигар иттилооти зарурӣ мунта-
зам ба нашр расонад.

Имрӯз дар берун аз кишвар 
имконияти пайдо кардани маъ-
лумоти кофӣ доир ба корхо-
наҳои саноатӣ ва маҳсулоти аз 
лиҳози экологӣ тозаи Тоҷики-
стон маҳдуд аст.

Сомонаҳои интернетии кор-
хонаҳо роҳи аз ҳама самараноки 
муаррифии маҳсулоти саноатӣ 
ба ҳисоб мераванд. Роҳи дига-
ри пешниҳоди маҳсулот барои 
фурӯш иштирок дар намоиш-
гоҳҳои маҳсулоти саноатӣ дар 
кишварҳои хориҷӣ мебошад. 
Яъне аз ҳамаи воситаҳо бояд 
васеъ истифода карда шавад.

Дар робита ба ин, Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо, Аген-
тии содирот ва Палатаи савдо 
ва саноат вазифадор карда 
мешаванд, ки барномаи рушди 
содиротро барои солҳои 2021-
2025 таҳия ва ба баррасии Ҳу-
кумати кишвар пешниҳод намо-
янд.

Илова бар ин, бояд гуфт, 
ки масъалаи дастрасии соҳиб-
корон, махсусан, молистеҳсол-
кунандагон ба захираҳои моли-
явии дарозмуҳлат ва нисбатан 
арзон то ҳанӯз ҳамчун масъалаи 
ҳалталаб боқӣ мемонад.

Низоми бонкӣ бояд ба руш-
ди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, 
фаъолнокии бахши хусусӣ ва 
гардиши савдои хориҷӣ му-
соидат намояд ва сарчашмаи 
асосии дастгирии молиявии ҳа-
дафҳои давлат бошад.

Бинобар ин, Бонки миллӣ 
вазифадор карда мешавад, ки 
ҷиҳати муайян намудани саба-
бҳои кам ҷалб гардидани сармо-
яи дохиливу хориҷӣ барои таш-
кили бонкҳои нав ва камшавии 
сармояи оинномавии бонкҳои 
амалкунанда чораҳои зарурӣ 
андешида, сиёсати пуливу қар-
зиро ба рушди устувори иқтисо-
ди миллӣ ва афзоиши содирот 
равона намояд.

Бонки миллии Тоҷикистон 
якҷо бо Бонки давлатии амонат-
гузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- “Амонатбонк” бояд ҷиҳати ба 
таври назаррас зиёд намуда-
ни ҳаҷми қарздиҳӣ ба соҳаҳои 
иқтисодиёт, алалхусус, бахшҳои 
истеҳсолӣ ва паст кардани фо-
изи он чораҳои таъхирнопазир 
андешад.

Бонки миллӣ вазифадор 
аст, ки якҷо бо мақомоти дахл-
дори давлатӣ барои дар доираи 
нишондиҳандаҳои пешбини-
шуда нигоҳ доштани сатҳи та-
варрум тадбирҳои мушаххасро 
амалӣ гардонад.

Инчунин, бо мақсади таъ-
сиси намояндагии бонкҳои 
алоҳидаи кишварҳои шарик 
ҷиҳати таъмини шароити беҳтар 
барои фаъолияти корхонаҳои 
истеҳсолӣ бо сармояи шарикон 
чораҷӯӣ намояд.

Вакилони муҳтарам!
Мо саноатикунонии босуръ-

атро ҳамчун ҳадафи чоруми 
стратегии кишвар қабул кардем, 
зеро рушди саноат барои таъ-
мин намудани устувории иқтисо-
диёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, 
баланд бардоштани иқтидори 
содиротии мамлакат ва рақобат-
нокии он замина мегузорад.

Дар натиҷаи тадбирҳои ан-
дешидашуда дар 7 соли охир 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти са-
ноатӣ қариб 3 баробар (аз 10 
миллиард сомонӣ ба 27,5 мил-
лиард сомонӣ) ва ҳиссаи соҳа 
дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии 
кишвар 5,1 банди фоизӣ (аз 12,6 
ба 17,7 фоиз) зиёд гардидааст.

Вале нишондиҳандаҳои 
соҳа ҷиҳати иҷрои босифати 
барномаҳои қабулгардида ҳанӯз 
нокифоя буда, корҳо дар самти 
баланд бардоштани рақобат-
нокии маҳсулоти истеҳсоли ва-
танӣ, татбиқи сиёсати мусоидат 
ба содирот ва воридотивазкунӣ 
қонеъкунанда нестанд.

Аз ин лиҳоз, роҳбарони ва-
зоратҳои саноат ва технологи-
яҳои нав, рушди иқтисод ва сав-
до, кишоварзӣ, корҳои хориҷӣ, 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ, Ку-
митаи рушди маҳал ва Агентии 
содирот бояд якҷо бо роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо доир 
ба интихоби минтақаҳо тибқи 
занҷираи “ашёи хом - истеҳсоли 
маҳсулоти ниҳоӣ - дарёфти бо-
зори фурӯш” тадбирҳои зарурӣ 
андешанд.

Кумитаи давлатии сармо-
ягузорӣ ва идораи амволи дав-
латӣ, Агентии содирот якҷо бо 
роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо ҷиҳати баланд бар-
доштани малакаи соҳибкорон 
дар самти омода намудани нақ-
шаҳои пешбурди фаъолият мун-
тазам чораҷӯӣ намоянд.

Бо мақсади таҳияи ло-
иҳаҳои сармоягузорӣ дар асоси 
ашёи хоми ватанӣ ва пешниҳо-
ди онҳо ба сармоягузорон бояд 
дар назди Корхонаи воҳиди дав-
латии “Тоҷинвест” - и Кумитаи 
сармоягузорӣ ва идораи амволи 
давлатӣ бо ҷалби мутахасси-
сони дохиливу хориҷӣ воҳиди 
алоҳидаи қарордодӣ таъсис 
дода шавад.

Бо талошҳои Ҳукумати 
мамлакат дар панҷ соли охир бо 
ширкатҳои сармоягузории хо-
риҷӣ ва ватанӣ 14 созишномаи 
сармоягузорӣ ҷиҳати ҷалби сар-
мояи мустақим ба маблағи беш 
аз 14 миллиард сомонӣ ба имзо 
расонида шудааст, ки бо татбиқи 
онҳо 20 корхонаи нави истеҳ-
солӣ бунёд карда мешавад.

Ҳоло дар соҳаи энергетика 
12 лоиҳаи давлатии сармоягу-
зорӣ ба маблағи умумии 16,1 
миллиард сомонӣ татбиқ шуда 
истодааст.

Дар доираи ин лоиҳаҳо мо 
ду агрегати нерӯгоҳи барқи обии 
«Роғун»-ро ба кор андохтем.

Соли 2019 таҷдиди нерӯ-
гоҳҳои барқи обии «Норак» ва 
«Қайроққум» ба маблағи 5,5 
миллиард сомонӣ оғоз гардида, 
татбиқи чунин лоиҳа дар нерӯ-

гоҳи барқи обии “Сарбанд” ба 
маблағи 1,3 миллиард сомонӣ 
идома дорад.

Таҷдиди нерӯгоҳи барқи 
обии “Сарбанд” аввали соли 
2021 ба анҷом расида, дар на-
тиҷа иқтидори он қариб 45 мега-
ватт зиёд карда мешавад.

Имрӯз корҳо барои оғози 
бунёди нерӯгоҳи барқи обии 
“Себзор” дар ноҳияи Роштқалъ-
аи Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон босуръат идома до-
ранд.

Бо ин мақсад, Ҳукумат беш 
аз 470 миллион сомонӣ сармояи 
давлатиро равона менамояд ва 
мо ният дорем, ки ин иншооти 
муҳимро соли 2022 ба истифода 
супорем.

Амалишавии лоиҳаҳо дар 
соҳаи энергетика имкон дод, ки 
ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар 
7 соли охир, яъне солҳои 2013-
2019 - ум 1,3 баробар (аз 16 
миллиард ба зиёда аз 20 мил-
лиард киловатт - соат) афзоиш 
ёбад.

Дар робита ба ин масъала, 
Ҳукумати мамлакатро вазифа-
дор месозам, ки ба истифодаи 
самаранок ва сарфакоронаи 
нерӯи барқ тавассути баҳра-
бардорӣ аз технологияҳои кам-
масраф, бунёди иқтидорҳо ва 
шабакаҳои нави барқ, таҷди-
ду барқарорсозии шабакаҳои 
мавҷуда, ҷорӣ намудани низо-
ми муосири назорату баҳисоб-
гирӣ ва коҳиш додани талафоти 
нерӯи барқ тадбирҳои зарурӣ 
андешад.

Бунёди инфрасохтори нақ-
лиёт барои ба кишвари тран-
зитӣ табдил додани Тоҷикистон 
ва осон намудани содироти маҳ-
сулоти ватанӣ ниҳоят муҳим ме-
бошад.

Имрӯзҳо дар соҳаи нақли-
ёт 11 лоиҳаи давлатии сармоя-
гузорӣ ба маблағи умумии беш 
аз 8,5 миллиард сомонӣ татбиқ 
шуда истодааст.

Соли 2020 лоиҳаҳои таҷдид 
ва бунёди қитъаи Обигарм-Ну-
рободи шоҳроҳи Ваҳдат-Қара-
миқ (яъне Лахш) ба маблағи 3,5 
миллиард сомонӣ, Қалъаихумб 
- Ванҷ бо арзиши лоиҳавии 2,2 
миллиард сомонӣ, Ҳулбук - Те-
мурмалик ба маблағи 200 мил-
лион сомонӣ ва сохтмони пули 
ҳафтуми дарёи Панҷ миёни 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исло-
мии Афгонистон дар мавзеи 
Кокул бо 18 километр роҳи мо-
шингард ба маблағи 70 миллион 
сомонӣ ва дигар лоиҳаҳо оғоз 
меёбанд.

Ҳоло таҷдиду сохтмони 
роҳҳои мошингарди Душанбе - 
Бохтар, Ҳуҷанд - Исфара, Кӯлоб 
- Шамсиддин Шоҳин, Шкев - 
Қалъаихумб, Кӯлоб - Муъмино-
бод ба маблағи беш аз 4 мил-
лиард сомонӣ идома дошта, 
роҳҳои зикршуда то ҷашни 30 
- солагии истиқлолияти давлатӣ 
ба истифода дода мешаванд.

Вазорати нақлиёт вазифа-
дор карда мешавад, ки якҷо бо 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ ҷиҳа-
ти дарёфти маблағҳои сармоя-
гузорӣ барои бунёди долонҳои 
зидди тарма дар қитъаҳои 
осебпазири роҳи мошингарди 
Душанбе - Чаноқ ва беҳтарсозии 
имкониятҳои нақби “Истиқлол” 
тадбирҳои зарурӣ андешад.

Ҳамчунин, Вазорати нақ-
лиёт корҳоро дар самти таҳияи 

лоиҳаҳои таҷдиду азнавсозии 
роҳи мошингарди Хуҷанд - Ко-
нибодом, Бохтар - Данғара - 
Кӯлоб, Бохтар - Носири Хусрав 
ва роҳҳои дигар ҷоннок намояд.

Бояд гуфт, ки танҳо дар се 
соли охир тибқи нақшаи корҳои 
ободониву бунёдкорӣ ба истиқ-
боли 30 - солагии истиқлолия-
ти давлатӣ дар шаҳру деҳоти 
кишвар аз ҳисоби соҳибкорону 
шахсони саховатпеша ва аҳолӣ 
1450 километр роҳҳои ҷумҳури-
явию маҳаллӣ ва 108 пул бунёду 
таҷдид карда шуданд.

Чунин корҳо, ки гувоҳи 
фаъолнокии баланди мардуми 
кишвар ба хотири ояндаи неки 
Ватани маҳбубамон ба ҳисоб 
мераванд, ҳоло бомаром идома 
доранд.

Масалан, Бобоҷонов Муҳиб 
- сокини 80-солаи ноҳияи Рашт 
якҷо бо фарзандонаш соли гуза-
шта 42 километр ва имсол 16 ки-
лометр роҳро азнавсозӣ карда, 
толори варзиш, пул, чоҳҳои об-
кашӣ ва чор хонаи истиқоматӣ 
барои маъюбон ва оилаҳои кам-
бизоат сохта, ҳоло ба масофаи 
10 километр хатти оби нӯшокӣ 
кашида истодааст ва мақсад до-
рад, ки дар шаҳри Душанбе як 
корхонаи бузурги нассоҷӣ бунёд 
намояд.

Аз ҷониби соҳибкори ва-
танӣ Абдухалил Ғуломов дар 
ноҳияи Фирдавсии шаҳри Ду-
шанбе сохтмони мактаб барои 
2400 ҷойи нишаст дар як баст 
ба маблағи беш аз 35 миллион 
сомонӣ оғоз шудааст.

Аз ҷониби ҳамин соҳибкор 
як сол қабл дар деҳаи Шаҳри-
стони ноҳияи Рӯдакӣ бинои за-
монавии муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ барои 1280 хо-
нанда бо харҷи 21 миллион со-
монӣ сохта, ба истифода дода 
шуд.

Ҳамчунин, аз ҷониби ин 
соҳибкор дар шаҳри Кӯлоб би-
нои муассисаи таҳсилоти миё-
наи умумӣ ба маблағи 35 мил-
лион сомонӣ барои 2500 ҷойи 
нишаст бунёд шуда истодааст, 
ки соли 2021, яъне дар арафаи 
таҷлили 30 - солагии истиқлоли-
яти давлатӣ ба истифода дода 
мешавад.

Дар ду-се сол барои 6200 
толибилм ҷойи таҳсилу шароити 
сатҳи баланд муҳайё кардани як 
соҳибкор лоиқи таҳсину офарин 
аст.

Дар ин самт роҳбарони 
ширкатҳои истеҳсолӣ низ фаъол 
мебошанд.

Аз ҷониби Ширкати “Чунгт-
сай Моҳир семент” дар ноҳияи 
Синои шаҳри Душанбе сохтмони 
мактаб барои 2400 ҷойи нишаст 
ба маблағи 45 миллион сомонӣ 
оғоз карда шуда, дар арафаи 
таҷлили 30-солагии истиқлоли-
яти давлатӣ мавриди баҳрабар-
дорӣ қарор дода мешавад.

Ширкати “Чунгтсай Моҳир 
семент” соли 2016 дар деҳоти 
Даҳанаи ноҳияи Ёвон мактаби 
таҳсилоти умумиро барои 640 
хонанда ба маблағи 13 миллион 
сомонӣ сохта, ба истифода до-
дааст. Ин ширкат, дар маҷмӯъ, 
қариб 1000 ҷойи кории доимӣ 
муҳайё кардааст.

Ин гуна иқдому ташаб-
бусҳо, ки имрӯзҳо аз ҷониби 
садҳо нафар соҳибкорону шах-
сони ҳимматбаланд амалӣ шуда 
истодаанд, ҳамеша қобили таҳ-
сину дастгирӣ мебошанд. Воқе-
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ан, вазифаи муқаддаси ҳар яки 
мост, ки ба хотири пешрафти 
минбаъдаи Тоҷикистони азиза-
мон ва фароҳам овардани ша-
роити зиндагии арзанда барои 
сокинони кишвар саъю талош 
намоем.

Вобаста ба нақшаи корҳои 
ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо рушди соҳаи сохтмон 
бараъло ба назар мерасад.

Сохтмон яке аз соҳаҳои 
муҳимми иҷтимоиву иқтисодӣ, 
инъикоскунандаи рушди кишвар 
ва сатҳу сифати зиндагии мар-
дум мебошад.

Бо мақсади беҳтар наму-
дани пешбурди фаъолият дар 
соҳаи меъмориву шаҳрсозӣ 
ва сохтмон санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии соҳа такмил дода шуда-
анд.

Танҳо дар давоми ҳафт 
соли охир ба маблағи беш аз 
37 миллиард сомонӣ фондҳои 
асосӣ ба кор андохта, қариб 8 
миллион метри мураббаъ ман-
зилҳои истиқоматӣ ва иншооти 
дигар ба истифода дода шуда-
анд.

Дар замони соҳиби-
стиқлолӣ бо дарназардошти 
афзоиши шумораи аҳолии 
мамлакат ва бо мақсади ҳалли 
мушкилоти иҷтимоии мардуми 
кишвар 135 ҳазор гектар замин 
барои бунёди манзили истиқо-
матӣ тақсим карда, дода шуд.

Доир ба ин масъала таъкид 
менамоям, ки ҳангоми бунёди 
манзилҳои истиқоматӣ ва иншо-
оти гуногун бояд санъати меъ-
морӣ риоя гардида, барои боз 
ҳам беҳтару зебо гардидани си-
мои шаҳру деҳот кӯшиш ба харҷ 
дода шавад.

Дар робита ба ин, Кумитаи 
меъморӣ ва сохтмон, мақомо-
ти иҷроияи маҳаллии ҳокимия-
ти давлатӣ ва дигар мақомоти 
марбутаро зарур аст, ки дар 
вақти таҳияи нақшаҳои шаҳра-
ку деҳот, банақшагирии бунёди 
иншооти иҷтимоиву сайёҳӣ ва 
иншооти дигар риояи ҳатмии 
қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва 
сохтмон, истифодаи васеи сун-
нату унсурҳои меъмории миллӣ 
ва сифати масолеҳи сохтмонро 
таъмин намоянд.

Ҳамчунин, масъулонро 
зарур аст, ки барои таъмини 
рушди соҳаи сохтмон ҷиҳати 
ба стандартҳои муосир мутобиқ 
гардонидани сифати иншооти 
сохташаванда ва омода намуда-
ни кадрҳои сатҳи баланди соҳаи 
меъморӣ дар дохил ва хориҷи 
кишвар тадбирҳои иловагӣ ан-
дешанд.

Бо истифода аз фурсат, ба 
тамоми мардуми шарифи Тоҷи-
кистон, аз ҷумла соҳибкорон ва 
шахсони ҳимматбаланд барои 
корҳои ободонии то имрӯз ама-
ликардаашон бори дигар изҳори 
сипосу миннатдорӣ менамоям.

Ба ҳамаи сокинони мам-
лакат муроҷиат мекунам, ки то 
ҷашни муқаддасу бузурги 30 - 
солагии истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистони маҳбубамон ҳар 
як оила ба масъалаи таҷдиду 
азнавсозӣ, тозаву озода ва обо-
ду зебо гардонидани манзили 
зист, кӯчаву хиёбон ва ҳамаи 
маҳалҳои аҳолинишин кӯшиш 
намояд.

Мо бояд ин ҷашни мубора-
ки миллиамонро дар шароити 
аз имрӯза беҳтар ва бо дасто-
везҳои арзандаи миллати нек-

номамон истиқбол намоем.
Ҳамватанони азиз!
Маҷмаи Умумии Созмони 

Милали Муттаҳид бо дастгирии 
ташаббуси чаҳоруми мамлакати 
мо дар кишварҳое, ки норасоии 
об дар онҳо зиёд аст, як силсила 
барномаҳоро амалӣ карда исто-
дааст.

Дар ин росто, мо низ ҳамчун 
пешоҳанги ин амал дар Тоҷи-
кистон дар доираи “Барномаи 
ислоҳоти соҳаи оби Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-
2025” доир ба таъмин кардани 
аҳолии кишвар бо оби босифати 
ошомиданӣ як силсила корҳоро 
анҷом додем.

Дар самти таъминоти аҳолӣ 
бо оби босифати ошомиданӣ ва 
обёрии заминҳои кишоварзӣ дар 
ҳамкорӣ бо шарикони рушд 52 
лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 
дар ҳаҷми 7,8 миллиард сомонӣ 
татбиқ шуда истодааст.

То имрӯз дар 23 шаҳру 
ноҳияи кишвар, аз ҷумла дар 
аксари шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Суғд татбиқи лоиҳаҳои сармоя-
гузории давлатӣ доир ба обтаъ-
минкунӣ дар ҳаҷми 1,5 милли-
ард сомонӣ ба анҷом расида, 9 
лоиҳаи дигар ба маблағи боз 1,5 
миллиард сомонӣ идома дорад.

Дар натиҷа дар шаҳрҳои 
Душанбе, Хуҷанд, Ваҳдат, Ҳи-
сор ва ноҳияҳои Панҷу Мир Сай-
ид Алии Ҳамадонӣ мушкилоти 
таъмини аҳолӣ бо оби босифати 
нӯшокӣ асосан ҳал гардидааст.

Аммо сифати иҷрои корҳо 
дар доираи лоиҳаҳои сармоя-
гузории давлатӣ ва таъминоти 
сокинони чандин шаҳру ноҳияи 
кишвар бо оби ошомиданӣ ҳанӯз 
моро қонеъ карда наметавонад.

Бо вуҷуди он ки Тоҷикистон 
кишвари сероб мебошад, дар 
шароити имрӯза ва бо дарна-
зардошти манфиатҳои наслҳои 
оянда мо бояд роҳҳои истифо-
даи самараноку сарфакорона 
ва муносибати эҳтиёткорона бо 
захираҳои обро васеъ ҷорӣ на-
моем.

Дар шароите, ки пайо-
мадҳои тағйирёбии иқлим акса-
ри мамолики дунёро ба ташвиш 
овардаанд, олимони моро зарур 
аст, ки ба ин масъалаи глобалӣ 
бештар аҳаммият диҳанд.

Ба Академияи илмҳо зарур 
аст, ки дар ҳамкорӣ бо олимо-
ни кишварҳои дигар дар самти 
пайомадҳои тағйирёбии иқлим 
таҳқиқоту омӯзиш гузаронида, 
дастовардҳои кишварро дар ин 
самт ҳамаҷониба муаррифӣ на-
мояд.

Ба ҷаҳониён шарҳ додани 
аҳаммияти ташаббусҳои Тоҷи-
кистон дар соҳаи об, пеш аз 
ҳама, вазифаи олимони кишвар 
мебошад.

Дар Тоҷикистон истеҳсоли 
98 фоизи нерӯи барқ ба соҳаи 
гидроэнергетика рост меояд.

Бинобар ин, кишвари мо аз 
ҳисоби нишондиҳандаи партови 
газҳои гулхонаӣ дар ҷаҳон ҷойи 
135 - умро ишғол менамояд, ки 
ин мақоми хеле баланд ва саҳ-
ми арзишманди Тоҷикистон дар 
ҳалли мушкилоти глобалӣ мебо-
шад.

Ин чунин маънӣ дорад, ки 
ҳаҷми партови газҳои гулхонаӣ 
дар Тоҷикистон ба ҳар як нафа-
ри аҳолӣ дар миқёси минтақа 
камтарин буда, саҳми муносиби 
мо дар беҳдошти вазъи эколо-
гии минтақа ва сайёра мебошад.

Дар нигоҳ доштани сатҳи 
пасттарини партовҳои зара-
ровар ба мо истифодаи васеи 
манбаъҳои барқароршавандаи 
энергия, асосан гидроэнергети-
ка мусоидати ҷиддӣ менамояд.

Хотирнишон месозам, ки 
истифодаи васеи манбаъҳои 
барқароршавандаи энергия, 
бахусус, захираҳои об яке аз 
сарчашмаҳои асосии тавлиди 
“энергияи сабз” ва рушди “иқти-
соди сабз” ба ҳисоб меравад.

Бо пурра ба кор даромада-
ни нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” 
Тоҷикистон дар миқёси олам ба 
қатори се кишвари аввали тав-
лидкунандаи “энергияи сабз” 
шомил мегардад.

Дар ҳудуди Тоҷикистон 13 
ҳазор пиряхҳои хурду бузург, аз 
ҷумла дарозтарин ва бузургта-
рин пиряхи дар хушкӣ ҷойгир-
шудаи дунё бо номи Федченко, 
ки дарозии он 76 километрро 
ташкил медиҳад, мавҷуд буда, 
масоҳати умумии онҳо 6 фоизи 
ҳудуди кишварро дар бар меги-
рад.

Дар чил соли охир аз таъ-
сири гармшавии иқлим беш аз 
ҳазор пирях об шуда, пурра аз 
байн рафтааст.

Ҳолати кунунии пиряхҳо 
тақозо менамояд, ки якҷо бо со-
хторҳои байналмилаливу мин-
тақавӣ, аз ҷумла дар самти таш-
кил намудани экспедитсияҳои 
омӯзиши вазъи онҳо тадбирҳо 
андешида шаванд.

Дар солҳои минбаъда пай-
омадҳои манфии тағйирёбии 
иқлим ба соҳаи кишоварзӣ низ 
меафзояд.

Сол ба сол афзоиш ёфтани 
масоҳати заминҳои бекор, биё-
боншавӣ ва камобиву хушксолӣ 
боиси торафт паст шудани ҳо-
силнокии зироатҳои кишоварзӣ 
мегардад.

Моро зарур аст, ки мадани-
яти баланди заминдориро риоя 
намуда, ҷиҳати истифодаи са-
мараноку сарфакоронаи об ба-
рои обёрии заминҳо, ҷорӣ наму-
дани технологияҳои каммасраф 
дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи 
захираҳои об тадбирҳои доимӣ 
андешем.

То имрӯз дар самти азхудку-
нии заминҳои нави обёришаван-
да, барқарорсозии заминҳои аз 
гардиши кишоварзӣ берунмонда 
ва рушди соҳаи кишоварзӣ дар 
минтақаҳои гуногуни кишвар 12 
лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 
дар ҳаҷми қариб 2 миллиард со-
монӣ татбиқ гардидааст ва ҳоло 
чунин лоиҳаҳо ба маблағи 665 
миллион сомонӣ идома доранд.

Бо вуҷуди ин, ҳар сол май-
дони беш аз 40 ҳазор гектар за-
мин дар ҳолати ғайриқаноатбах-
ши мелиоративӣ қарор мегирад.

Вазорати кишоварзӣ, Аген-
тии беҳдошти замин ва обёрӣ 
якҷо бо мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
вазифадоранд, ки дар самти 
пешгирӣ кардани аз гардиши ки-
шоварзӣ баромадан ва шӯрша-
вии заминҳо тадбирҳои доимӣ 
андешанд.

Роҳбарони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо вазифадоранд, 
ки якҷо бо Вазорати кишоварзӣ 
ҷиҳати зиёд кардани майдони 
кишти зироатҳо, ташкили гар-
мхонаву сардхонаҳо ва беҳтар 
намудани таъминоти бозори 
истеъмолӣ бо маҳсулоти хушси-

фати ватании аз лиҳози экологӣ 
тоза, коркарди маҳсулоти соҳа 
ва афзоиш додани ҳаҷми соди-
рот чораҳои қатъӣ андешанд.

Аз як қитъаи замин гириф-
тани на як-ду, балки се-чор ҳо-
сил, баланд бардоштани ҳосил-
нокии зироатҳо ва рушди соҳаи 
тухмипарварӣ низ аз ҷумлаи 
масъалаҳои муҳимми фаъолия-
ти олимон ва кишоварзон дар ин 
самт ба ҳисоб меравад.

Ҳамватанони арҷманд!
Рушди соҳаи сайёҳӣ самти 

афзалиятноки сиёсати давлати 
мо ба ҳисоб рафта, ҷиҳати боз 
ҳам тараққӣ додани он аз ҷони-
би Ҳукумати мамлакат вобаста 
ба пардохти андоз ва боҷҳои 
гумрукӣ як қатор имтиёзҳо пеш-
бинӣ гардидаанд.

Аллакай, дар зарфи соли 
якуми эълон гардидани “Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳу-
нарҳои мардумӣ” дар деҳоти 
мамлакат як қатор пешравиҳо 
ба назар расида, рушди сайёҳӣ 
ва омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ 
идома ёфта истодааст.

Бо вуҷуди ин, мо бояд суръ-
ати ободонӣ ва бунёдкориро боз 
ҳам вусъат бахшем, мушкилоти 
чойдоштаро бартараф созем 
ва барои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва тақвияти омӯзиши ҳунарҳои 
мардумӣ тадбирҳои иловагиро 
роҳандозӣ намоем.

То имрӯз дар кишвар зиёда 
аз 200 ширкати сайёҳӣ фаъо-
лият дошта, 15 лоиҳаи инфра-
сохтори сайёҳӣ аз имтиёзҳои 
пешбинишуда бархурдор гарди-
дааст.

Дар нуҳ моҳи соли ҷорӣ 
беш аз як миллион нафар сай-
ёҳон аз мавзеъҳои нодири 
кишвари мо дидан кардаанд, ки 
нисбат ба соли гузашта 20 фоиз 
зиёд мебошад.

Зарур аст, ки дар соли 2020 
ва солҳои минбаъда шароити 
инфрасохтори сайёҳӣ дар ҳа-
маи мавзеъҳои сайёҳӣ беҳтар 
карда, сатҳу сифати хизматра-
сонӣ боз ҳам баланд бардошта 
шавад.

Бо мақсади рақобатпазир 
гардонидани соҳа дар бозори 
ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст, 
ки мутахассисони забондон, 
донандаи фарҳангу таърих ва 
технологияҳои муосирро омода 
кунем, кормандони ширкатҳои 
сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷу-
монҳо ва дигар мутахассисони 
соҳаро мутобиқ ба талаботи бо-
зори сайёҳӣ ба воя расонем.

Рушди сайёҳӣ ва тарби-
яи кадрҳои баландихтисос дар 
ин самт ба пешрафти иқтисоди 
миллии кишвар такони ҷиддӣ 
бахшида, шумораи сайёҳонро 
ба мамлакат зиёд менамояд ва 
барои таъсиси ҷойҳои корӣ им-
кони бештар фароҳам меорад.

Ба хотири муҳайё кардани 
шароити муосири таълимӣ ба-
рои тарбияи кадрҳо пешниҳод 
менамоям, ки дар заминаи До-
нишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 
Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ 
ва хизмат таъсис дода шавад.

Бовар дорам, ки ба хотири 
рушди ин соҳаи муҳим тамоми 
сохторҳои давлатӣ, соҳибкорон, 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташки-
лоту созмонҳои ғайриҳукуматӣ 
якҷо фаъолият намуда, ҷиҳати 
муаррифии арзандаи Тоҷики-
стони азиз талоши бештар ме-
кунанд.

Бо мақсади боз ҳам беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ 
ва ҳавасмандгардонии соҳибко-
рони хориҷие, ки ба иқтисодиёти 
Тоҷикистон зиёда аз як миллион 
доллари амрикоӣ сармоягузорӣ 
менамоянд, пешниҳод меша-
вад, ки ба онҳо аз ҷониби Вазо-
рати корҳои хориҷӣ ва намоян-
дагиҳои дипломатии Тоҷикистон 
дар хориҷи кишвар раводиди 
бисёркаратаи панҷсола дода 
шавад.

Дар доираи «Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ», ҳамчунин, бо мақ-
сади ҷалби ҳарчи бештари 
сайёҳон, пешниҳод мегардад, 
ки ба шаҳрвандони давлатҳои 
хориҷие, ки ҳуқуқи бо тарти-
би содда гирифтани раводиди 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд, 
раводиди навъи сайёҳии бисёр-
карата дода, муҳлати он то 60 
рӯз дароз карда шавад.

Илова бар ин, бо мақса-
ди соддагардонии рафтуомади 
ҳамватанони бурунмарзие, ки 
зодагони Тоҷикистон мебошанд, 
раводиди бисёркаратаи сесола 
дода шавад.

Вазорати корҳои хориҷӣ 
ҷиҳати татбиқи пешниҳодҳои 
зикргардида лоиҳаи санади 
меъёрии ҳуқуқии дахлдорро ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳод 
созад.

Ҳамчунин, Кумитаи рушди 
сайёҳиро зарур аст, ки бо мақ-
сади тарғиби бештари омилҳои 
таърихиву фарҳангӣ, кӯҳна-
вардӣ, истироҳативу табобатӣ 
ва экологии Тоҷикистон барои 
ҷалби сайёҳони хориҷӣ бо ис-
тифода аз таҷрибаи кишварҳои 
дар ин соҳа пешрафта пеш-
ниҳодҳои мушаххас манзур на-
мояд.

Дӯстони азиз!
Мо то имрӯз барои пешраф-

ти соҳаҳои илму маориф, танду-
рустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷа-
вонон, занон ва оила ва руш-
ди варзиш корҳои зиёдеро ба 
анҷом расонидем.

Дар марҳалаи куну-
нии пешрафти Тоҷикистон ба 
соҳаҳои илму маориф афзали-
яти аввалиндараҷа дода ме-
шавад, зеро онҳо дар таҳкими 
пояҳои давлати демократӣ ва 
ҳуқуқбунёду дунявӣ нақши кали-
дӣ мебозанд.

Соли ҷорӣ ба маблағи 500 
миллион сомонӣ 130 муассисаи 
таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 32 
ҳазор ҷойи нишаст ба истифода 
супорида шуд.

Аз ин шумора 32 муасси-
са бо қариб 10 ҳазор ҷойи ни-
шаст аз ҳисоби соҳибкорону 
шаҳрвандони саховатпешаи 
кишвар ба маблағи беш аз 122 
миллион сомонӣ бунёд шуда, 
ҳиссаи онҳо дар сохтмон ва таъ-
миру азнавсозии муассисаҳои 
соҳаи маориф ва дигар бахшҳо 
рӯз ба рӯз афзуда истодааст.

Соли 2020 сохтмони 181 
муассисаи таҳсилоти умумӣ дар 
ҳаҷми 900 миллион сомонӣ бо 
муҳайё намудани 54 ҳазор ҷойи 
нишаст пешбинӣ шудааст.

То ҷашни 30 - солагии ис-
тиқлолияти давлатӣ 128 муасси-
саи томактабӣ ва 338 муассисаи 
таҳсилоти умумӣ бунёд гардида, 
дар маҷмӯъ, 1332 муассисаи 
таълимӣ ва томактабӣ тармиму 
таҷдид карда мешавад.

Илова бар ин, ҳоло бо саъю 
кӯшиши соҳибкорон зиёда аз 
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400 муассисаи фарҳангӣ, 105 
беморхонаву дармонгоҳ, 257 
маркази саломатӣ ва 467 бун-
гоҳи тиббӣ бунёд ва таъмиру 
азнавсозӣ шуда истодааст.

Ман аз номи худ ва Ҳукума-
ти Тоҷикистон ба кулли марду-
ми кишвар, аз ҷумла ба ҳамаи 
соҳибкорони ватаниву бурун-
марзиамон ва дигар шахсони 
ҳимматбаланд, ки дар амалӣ шу-
дани Амри Роҳбари давлат дар 
бунёду таҷдиди роҳу пулҳо ва 
иншооти иҷтимоӣ, аз ҷумла му-
ассисаҳои маориф ва фарҳангу 
тандурустӣ, коргоҳу корхонаҳои 
истеҳсолӣ, хатҳои обрасонӣ ва 
дигар корҳои хайр саҳми ва-
тандӯстона гузошта истодаанд, 
миннатдории самимӣ изҳор ме-
намоям.

Роҳбарону кормандони 
соҳаи маорифро зарур аст, ки 
дар баробари чунин дастги-
риҳои давлат ва афроди ватан-
дӯст сатҳу сифати таълимро 
дар ҳар як муассисаи таълимӣ, 
сарфи назар аз шакли молики-
яти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои 
таҳсилот баланд бардоранд.

Инчунин, назорати азхуд-
кунии донишҳои замонавиро 
пурзӯр гардонида, наврасону ҷа-
вононро ба мутолиаи китобҳои 
бадеиву илмӣ ташвиқ намо-
янд, қобилияти эҷодии онҳоро 
тақвият бахшанд ва ба таълими 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир 
намоянд.

Вобаста ба ин, пешниҳод 
менамоям, ки ба хотири боз ҳам 
беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши 
илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ, инчунин, барои тавсеаи 
тафаккури техникии насли нав-
рас солҳои 2020 -2040 “Бистсо-
лаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф” эълон 
карда шаванд.

Вазорати маориф ва илм, 
Академияи илмҳо ва дигар ва-
зорату идораҳое, ки дар сохто-
рашон муассисаҳои таълимӣ 
доранд, вазифадор карда меша-
ванд, ки нақшаи чорабиниҳоро 
доир ба ин масъала дар муҳла-
ти се моҳ ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳод намоянд.

Инчунин, пешниҳод ме-
намоям, ки ҳамасола олимпи-
адаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, 
шаҳрӣ ва ноҳиявиро оид ба ил-
мҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳ-
силот баргузор намуда, ғолибо-
ни озмунҳо аз ҷониби вазорату 
идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳо-
кимияти давлатии вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо аз лиҳози модди-
ву маънавӣ қадрдонӣ ва ҳавас-
манд гардонида шаванд.

Мардуми мамлакат барои 
иҷрои ниёзҳои динии худ дар як 
муддати кӯтоҳи соҳибистиқлолӣ 
зиёда аз 5 ҳазор масҷид бунёд 
карданд.

Акнун вақти он расидааст, 
ки маъракаи бунёди мактабҳо 
ва боғчаву кӯдакистонҳоро ву-
съат бахшида, дар ин кори хайр 
ҳама якҷо саъю талош кунем ва 
саҳми худро барои ояндаи дав-
лату миллат гузорем, яъне ғами 
фарзандонамонро хӯрем.

Ислоҳи ин мушкилоти ҷо-
меа, ки давлат ба он афзалият 
медиҳад, вазифаи ҳар як соки-
ни бонангу номус ва боиродаву 
ватандӯст ба ҳисоб меравад ва 
бовар дорам, ки ин кори хай-

ру савоб аз ҷониби аҳли ҷомеа 
дастгирӣ меёбад.

Мо бояд забони шево ва 
шоиронаи тоҷикиро мисли мо-
дар ва Ватани худ дӯст дорем 
ва онро ҳамчун гавҳари бебаҳои 
ҳастиамон ҳифз кунем.

Забон ойинаест, ки дар он 
симои пурҷилои миллат равшан 
инъикос мешавад ва мо бояд ба 
қадри ин нишонаи ҳастии мил-
латамон расем ва дар баробари 
ин, ба омӯзиши забонҳои русиву 
англисӣ ҳамчун забонҳои муо-
ширати байналмилалӣ эътибо-
ри аввалиндараҷа диҳем.

Мо омӯзиш ва аз худ кар-
дани забонҳоро на барои худ-
намоӣ, балки бо мақсади маъ-
рифатнок гардонидани ҷомеа 
густариш медиҳем.

Аз ин рӯ, ҳар як фарди 
бедордил бояд барои ғанӣ 
гардидани забони модарӣ ва 
омӯхтани забонҳои хориҷӣ кӯ-
шиш кунад, ба мутолиаи китоб 
диққати аввалиндараҷа диҳад 
ва ҷиҳати баланд бардоштани 
маърифатнокии худ саъю талош 
намояд.

Чунки тибқи таҳлилҳо 
вақтҳои охир дур шудан аз ки-
тобхонӣ яке аз масъалаҳои 
нигаронкунанда дар байни хо-
нандагону донишҷӯён ва омӯз-
горони онҳо мебошад.

Доир ба ин масъала ман 
дар Рӯзи дониш Вазорати мао-
риф ва илм ва роҳбарони муас-
сисаҳои таълимиро вазифадор 
намудам, ки муносибати хонан-
дагонро ба хондани китоб ва аз 
ёд кардани порчаҳои назму наср 
ҷиддӣ назорат кунанд ва барои 
боло бурдани сатҳи маърифат-
нокӣ, тавсеаи ҷаҳонбинӣ ва су-
хандону сухангӯ шудани насли 
ояндаи кишвар тадбирҳои ҷид-
дӣ ва судмандро ба роҳ монанд.

Роҳбарону масъулони 
соҳаро зарур аст, ки сатҳу сифа-
ти таълимро баланд бардошта, 
ҷиҳати боло рафтани савияи 
донишу маърифатнокии хонан-
дагону донишҷӯён тадбирҳои 
иловагиро роҳандозӣ намоянд 
ва ҳамзамон бо ин, ба тарбияи 
насли наврас диққати бештар 
дода, барои амалӣ гардидани 
Консепсияи миллии тарбия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои 
зарурӣ андешанд.

Вобаста ба ин, ҳар сол оз-
муни “Фурӯғи субҳи доноӣ” – ро 
баргузор намуда, ба он доираи 
ҳарчи васеътари ҷомеа ҷалб ва 
ҷиҳати ҳавасмандсозии ғолибон 
аз мактаб сар карда, то мақо-
моти маҳалливу марказии ҳо-
кимияти давлатӣ чораҷӯӣ карда 
шавад.

Яъне Вазорати маориф 
ва илм, вазорату идораҳое, ки 
дар сохторашон муассисаҳои 
таълимӣ доранд, роҳбарони 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо вазифадор карда ме-
шаванд, ки минбаъд ҳар сол 
озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ...” 
– ро аз рӯи се самт: якум- миё-
ни тарбиягирандагон ва хонан-
дагони муассисаҳои таҳсилоти 
томактабӣ ва миёнаи умумӣ; 
дуюм - таҳсилоти ибтидоӣ, миё-
на ва олии касбӣ ва сеюм - дар 
байни калонсолон васеъ ба роҳ 
монанд.

Китобхонаҳо бояд ба мар-
кази муҳимми илму фарҳанг 
табдил дода шаванд, зеро китоб 
маҳсули ақлу заковати мардуми 

соҳибтамаддун, омили асосии 
ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке 
аз муҳимтарин воситаҳои маъ-
рифатнок кардани аҳли ҷомеа 
буда, қобилияти сухандониву 
суханрониро сайқал медиҳад, 
доираи андешаву тафаккур ва 
ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва 
ӯро ба роҳи дурусти зиндагӣ 
раҳнамоӣ мекунад.

Вобаста ба ин, ба вазо-
ратҳои маориф ва илм, фарҳанг, 
сохторҳои илмӣ, роҳбарони ви-
лоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва му-
ассисаҳои таълимии ҳамаи зи-
наҳои таҳсилот супориш дода 
мешавад, ки ба хотири баланд 
бардоштани сатҳи маънавиёти 
аҳолӣ чопи китобҳои бадеиро 
зиёд намуда, дар як сол хон-
дани на камтар аз панҷ китоби 
бадеӣ ва ҳифзи асарҳои манзу-
му мансури адибони гузаштаву 
муосирро барои калонсолону 
хонандагон ба роҳ монанд ва 
иҷрои онро зери назорати қатъӣ 
қарор диҳанд.

Дар солҳои 2014-2019 аз 
ҳисоби Вазорати маориф ва илм 
қариб 6 миллион нусха ва аз ҳи-
соби Вазорати фарҳанг беш аз 
2 миллион нусха китобҳои ба-
деӣ ба нашр расидаанд. Вале 
як қисми онҳо ба гардиш ворид 
нагардида, то ҳол дар анборҳо 
нигоҳдорӣ мешаванд.

Дар баробари ин, бо дасту-
ри мо аз соли 2007 то соли 2019 
- ум 38 ҷилди китоби “Ахтарони 
адаб” 190 ҳазор нусха чоп шу-
дааст, аммо қисми зиёди он ба 
фурӯш нарафта, дар анборҳои 
нашриёт боқӣ мондааст.

Умуман, дар анборҳои 
нашриётҳо беш аз 2 миллион 
нусха китобҳо ба фурӯш нараф-
та, бе гардиш мондаанд.

Аз ин рӯ, роҳбарони мақо-
моти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
вазифадор карда мешаванд, ки 
бо мақсади зиёд кардани фон-
ди китоб барои китобхонаҳои 
соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсило-
ти умумӣ маблағҳои зарурӣ ҷудо 
намоянд.

Олимону донишмандони 
моро зарур аст, ки ба шинохти 
дурусти таърих, тарғиби меро-
си маънавӣ ва суннату ойинҳои 
мардумӣ низ, ки тайи асрҳо 
дар хотираи таърихии миллати 
тоҷик нақш бастаанд, таваҷҷуҳи 
ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Таърихи пурифтихори 
халқи тоҷик мактаби бузурги 
худшиносӣ мебошад ва мо вази-
фадорем, ки ба он арҷ гузорем, 
саҳифаҳои дурахшони қаҳрамо-
ниву диловарии гузаштагони ху-
дро омӯзем ва онро ҳамчун асо-
си ғояи ватандӯстиву садоқат ба 
Ватан ташвиқ намоем.

Бахусус, дар шароити ҷаҳо-
нишавӣ ва рушди технологи-
яҳои иттилоотӣ, ки воридшавии 
унсурҳои бегонаро ба фарҳанги 
миллӣ осон гардонидааст, рӯ 
овардан ба таърих ва огоҳ будан 
аз аслу насаби хеш барои ҳар як 
фарди миллат, хусусан, насли 
наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ 
мебошад.

Мо кӣ будани аҷдоду гуза-
штагони худро бояд донем, ба 
онҳо арҷ гузорем ва бо насли 
ориёӣ, яъне ориёитабор будани 
худ ифтихор кунем.

Дар робита ба ин, ба Ҳуку-
мати мамлакат супориш дода 
мешавад, ки бо мақсади омӯзи-
ши амиқи таърихи пурифтихори 

халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон 
Ғафуров китоби “Тоҷикон” – ро 
аз ҳисоби Фонди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда, 
то ҷашни 30 – солагии истиқло-
лияти давлатӣ аз номи Роҳбари 
давлат ба ҳар як оилаи кишвар 
туҳфа намояд.

Вазоратҳои маориф ва илм, 
фарҳанг ва Академияи илмҳо 
вазифадор карда мешаванд, ки 
китоби мазкурро ба забонҳои 
байналмилалӣ тарҷума ва чоп 
карда, нусхаи электронии онро 
тавассути шабакаҳои иттилоотӣ 
паҳн созанд.

Арзиши илмии ин асари 
бунёдӣ бениҳоят бузург аст ва 
Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати 
чандинсолаи худ мо ва мардуми 
ҷаҳонро бо саҳифаҳои таърихи 
рангини миллатамон ошно кард.

Фикр мекунам, ки дар ша-
роити кунунӣ, яъне замоне, ки 
ҳар як фарди ҷомеа ба худши-
носӣ ва ҳифзи хотираи таъри-
хии худ беш аз пеш ниёз дорад, 
чопи ин шоҳасар ва дастраси 
тамоми мардуми кишвар гардо-
нидани он ба густариши эҳсоси 
ватандӯстиву ифтихори миллӣ 
ва болоравии сатҳи маърифат-
нокии ҷомеаи мо ҳамаҷониба 
мусоидат хоҳад кард.

Мо миллати фарҳангӣ, та-
маддунсоз ва аз насли ориёӣ 
буда, бояд ба таърихи гузашта-
амон ҳарчи бештар рӯ оварем 
ва дар қалби фарзандонамон 
меҳри китобхонӣ ва ҷустуҷӯи 
илму донишро ҷой кунем.

Ҳифз ва рушди фарҳанги 
миллӣ бо дарназардошти завқи 
наслҳои имрӯза аз муҳимтарин 
вазифаҳои мо дар замони муо-
сир ба ҳисоб меравад.

Бо пешниҳоди мо чанд 
рӯз пеш Конфронси генералии 
ЮНЕСКО доир ба баргузории 
ҷашнҳои 5500-солагии Саразми 
бостонӣ ва 700 - солагии шоири 
барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷан-
дӣ қарор қабул кард.

Ба оламиён муаррифӣ кар-
дани осори илмиву адабӣ ва 
намунаҳои фарҳанги тоҷикон 
ҳамчун миллати соҳибмаърифа-
ту тамаддунсоз, шаҳрсозу шаҳр-
дор ва соҳиби девону дафтар аз 
ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини 
мо ба ҳисоб меравад.

Яъне мо бояд фарҳангӣ 
будани миллати худро ба ҷаҳо-
ниён бештар муаррифӣ намоем.

Ҷиҳати таъмин намудани 
рушди устувори муассисаҳои 
фарҳанг мо бояд ба таҷдиди 
инфрасохтор, таҳкими пояҳои 
моддиву техникӣ ва тарбияи 
кадрҳои соҳа, мусоидат ба ра-
ванди ташаккули эҷодиёти халқ, 
истифодаи самарабахши нерӯи 
фарҳангӣ ва маънавии миллат 
таваҷҷуҳи бештар зоҳир кунем.

Дар робита ба ин, пеш-
ниҳод менамоям, ки таҳти сар-
парастии Президенти мамлакат 
озмуни ҷумҳуриявии “Тоҷики-
стон - Ватани азизи ман” ҳар сол 
баргузор карда шавад.

Ҳамчунин, сиёсатмадорону 
сиёсатшиносон, фарҳангиён ва 
зиёиёни моро зарур аст, ки дар 
самти фаҳмондадиҳии моҳияти 
равандҳои муосир, мубориза 
бо хурофоту иртиҷоъпарастӣ ва 
тақлид ба расму ойинҳои бегона 
миёни ҷомеа корҳои тарғиботи-
ро тақвият бахшида, рисолати 
сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангии 
худро дар назди халқу Ватан со-
диқона иҷро намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Мо ба соҳаи тандурустӣ 

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ 
диққати махсус дода, тайи як 
сол садҳо иншооти тандурустӣ, 
аз ҷумла беморхонаҳои замо-
навӣ, марказҳои саломативу 
бунгоҳҳои тиббиро бунёд ва 
мавриди истифода қарор додем.

Бо ин роҳ инфрасохтори ин 
соҳаи муҳимми иҷтимоӣ, махсу-
сан, дар деҳоти кишвар ва си-
фати хизматрасониҳо ба куллӣ 
тағйир ёфта истодааст. Соли 
2019 дар мамлакат 154 муасси-
саи тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ ба истифода дода 
шуд.

Танҳо дар ду соли охир 320 
номгӯй таҷҳизоти тиббӣ, фарма-
севтӣ ва технологияҳои навта-
рин барои истеҳсоли доруворӣ 
дар ҳаҷми 950 миллион сомонӣ 
ворид гардида, барои муасси-
саҳои тандурустии шаҳру ноҳи-
яҳо 150 воситаи нақлиёти сани-
тариву махсусгардонидашуда 
харидорӣ карда шудааст.

Буҷети соҳаи тандурустӣ 
дар ҳафт соли охир аз 716 мил-
лион сомонӣ ба 1 миллиарду 
740 миллион сомонӣ расидааст, 
ки ин нисбат ба соли 2013-ум 2,4 
баробар зиёд мебошад.

Дар соли 2020 маблағгузо-
рии давлатии соҳа қариб 2 мил-
лиард сомонӣ ё худ бо афзои-
ши қариб 6 фоиз назар ба соли 
2019 пешбинӣ шудааст.

Ҳарчанд ки дар натиҷаи 
таъмин кардани муассисаҳои 
тиббии шаҳру ноҳияҳо бо таҷҳи-
зоти муосир як қисми мушкило-
ти соҳа рафъ гардидааст, аммо 
сатҳу сифати хизматрасонӣ ба 
аҳолӣ ва савияи касбии корман-
дони миёна ҳоло ҳам ба беҳбудӣ 
ниёз дорад.

Вобаста ба ин, Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолиро зарур аст, ки фаъоли-
яти муассисаҳои тиббиро зери 
назорати қатъӣ қарор дода, 
сатҳу сифати хизматрасониро 
ба аҳолӣ беҳтар ба роҳ монад ва 
давра ба давра курсҳои бозомӯ-
зиро дар миёни ҳамаи зинаҳои 
кадрии соҳа ташкил намояд.

Барои ҳар як давлат соли-
мии аҳли ҷомеа зарур мебошад. 
Аз ин рӯ, мо бояд халқамонро 
солим нигоҳ дорем ва барои 
тандурустии он тамоми шарои-
тро фароҳам оварем.

Соли 2020 дар кишварамон 
барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди 
манзил гузаронида мешавад. 
Ин чорабинӣ дар марҳалаи нави 
рушди иқтисодиву иҷтимоии То-
чикистон барои муайян намуда-
ни нишондиҳандаҳои миқдорӣ 
ва сифатии равандҳои демо-
графӣ равона карда шудааст, 
ки дар ҷараёни банақшагирӣ 
ва амалӣ гардонидани сиёсати 
давлат дар ин самт муҳим ме-
бошад.

Тибқи ояндабинии ниҳо-
ди марбутаи Созмони Милали 
Муттаҳид аҳолии кураи замин 
соли 2050 то 9,7 миллиард на-
фар афзоиш меёбад. Мувофиқи 
ҳамин дурнамо аҳолии кишвари 
мо соли 2050 ба 17 миллион на-
фар мерасад.

Агентии омор, роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ва-
зифадоранд, ки якҷо бо Вазо-
рати корҳои дохилӣ, Кумитаи 
давлатии идораи замин ва гео-
дезӣ, Корхонаи воҳиди давлатии 
«Хоҷагии манзилию коммуналӣ» 
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ва дигар сохторҳои марбута бо 
истифода аз технологияҳои муо-
сир ҷиҳати омодагӣ ва дар сатҳи 
баланд баргузор намудани чо-
рабинии зикршуда тадбирҳои 
зарурӣ андешанд ва маблағҳои 
ба ин мақсад ҷудошударо сама-
ранок истифода намоянд.

Ҳамватанони азиз!
Мо ба масъалаи таъсиси 

ҳарчи бештари ҷойҳои корӣ, 
рушди соҳибкории хурду миёна, 
ҳунарҳои мардумӣ ва шуғли хо-
нагӣ диққати зарурӣ медиҳем.

Ҳоло дар кишвар дар зинаи 
таҳсилоти ибтидоии касбӣ аз 
рӯйи 97 ихтисос, дар марказҳои 
таълими калонсолон аз рӯйи 57 
ихтисос ва дар зинаи таҳсилоти 
миёнаи касбӣ аз рӯйи 166 их-
тисос, дар маҷмӯъ, аз рӯйи 454 
ихтисос кадрҳои коргарӣ омода 
карда мешаванд.

Вобаста ба ин, Ҳукумати 
мамлакат, вазоратҳои маориф 
ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолӣ ва дигар вазорату 
идораҳое, ки дар сохторашон 
муассисаҳои таълимӣ доранд, 
инчунин, раисони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо вазифадор кар-
да мешаванд, ки дар муддати 
панҷ соли оянда шаҳрвандони 
аз 18-сола болоро, ки касбу ҳу-
нар надоранд, ба касбу ҳуна-
ромӯзӣ ҷалб намуда, ҷиҳати са-
росар соҳибкасб кардани аҳолӣ 
тадбирҳои ҷиддиро роҳандозӣ 
намоянд.

Дар баробари ин, барно-
маи касбомӯзии шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои 
солҳои 2020-2025 таҳия намуда, 
ҷиҳати иҷрои он тадбирҳои му-
шаххас андешанд.

Ҳамчунин, Вазорати 
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳо-
лиро зарур аст, ки сифати таҳси-
лот ва касбомӯзиро дар муасси-
саҳои таълимӣ беҳтар созад ва 
ихтисосу ҳунарҳоеро, ки барои 
кишвар заруранд, таъсис дода, 
ҷиҳати ба шуғл таъмин шудани 
сокинони мамлакат, бахусус, за-
нону духтарон тадбирҳои илова-
гиро роҳандозӣ намояд.

Мувофиқи маълумо-
ти оморӣ соли ҷорӣ шумораи 
шаҳрвандони мо, ки берун аз 
кишвар фаъолияти меҳнатӣ до-
ранд, қариб 60 фоиз кам шуда-
аст, ки ин натиҷаи рушди иқти-
содиёт ва ташкили ҷойҳои корӣ 
дар дохили кишвар мебошад.

Шумораи аз ҳама зиёди 
муҳоҷирони меҳнатӣ 1 милли-
ону 100 ҳазор нафар ба соли 
2010 рост меояд. Соли ҷорӣ ин 
рақам 486 ҳазор нафарро таш-
кил медиҳад.

Вале ин нишондиҳанда 
ҳоло ҳам қонеъкунанда нест.

Роҳбарони ҳамаи сохтору 
мақомоти марказиву маҳаллӣ, 
корхонаву муассисаҳо, ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, ташкилоту муасси-
саҳои давлативу ғайриҳукуматӣ, 
соҳибкорону тоҷирон ва умуман, 
ҳар як фарди ватандӯсту бонан-
гу номусро зарур аст, ки барои 
ташкил кардани ҷойҳои корӣ 
дар кишвар талош намоянд.

Бо ин мақсад, мо бояд то 
ҷашни 30 - солагии истиқлолия-
ти давлатӣ фаъолияти худро боз 
ҳам беҳтар карда, бо истифода 
аз тамоми захираву имкониятҳо 
барои сокинони кишвар ҳар сол 
на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои нави 
корӣ таъсис диҳем ва бо ҳамин 
роҳ шиддати муҳоҷирати меҳна-
тиро паст намоем.

Бо мақсади рушди низо-
ми суғуртаи иҷтимоӣ ва на-
фақа, беҳтар намудани сатҳи 
хизматрасонии иҷтимоӣ ба на-
фақахӯрон ва таъмини устуво-
рии низоми молиявии суғуртаи 
иҷтимоӣ ва нафақа як силсила 
корҳо ба анҷом расонида шуда-
анд.

Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва 
нафақа, ки соли 2013-ум 1 мил-
лиарду 683 миллион сомониро 
ташкил карда буд, соли 2020 
дар ҳаҷми 3,2 миллиард сомонӣ 
пешбинӣ шудааст, ки дар муқои-
са бо соли 2013 қариб ду баро-
бар зиёд мебошад.

Ҳоло дар мамлакат 700 
ҳазор нафар нафақахӯрон, аз 
ҷумла 148 ҳазор маъюбон, 5277 
нафар ятимони кулл ва 74 ҳазор 
ятимон зери сарпарастии дав-
лат қарор доранд.

Соли ҷорӣ аз ҳисоби буҷе-
ти давлат муассисаҳои пирон-
солон ва маъюбон беш аз 36 
миллион сомонӣ маблағгузорӣ 
шудаанд, ки ба ҳар як нафар 22 
ҳазору 600 сомонӣ рост меояд.

Ҳаҷми маблағгузорӣ ба чу-
нин муассисаҳо дар давоми 10 
соли охир 3,2 баробар афзоиш 
ёфтааст. Илова бар ин, танҳо 
соли 2019 ҳаҷми кумакпулиҳо 
аз ҳисоби буҷети давлат барои 
шаҳрвандони имконияташон 
маҳдуд беш аз 102 миллион со-
мониро ташкил намуд.

Имрӯз дар кишвар расони-
дани кумак ба оилаҳои камби-
зоат, ятимону бепарасторон ва 
шахсони эҳтиёҷманд ба ҳукми 
анъана даромадааст.

Халқи сарбаланди тоҷик 
дар ҳама давру замон ба та-
бақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ 
дароз карда, саховату ҳиммат-
баландии ибратомӯз нишон до-
дааст.

Ҳукумати кишвар минбаъд 
низ ба ин гурӯҳи иҷтимоӣ, аз 
ҷумла ятимону маъюбон, шах-
сони бемору барҷомонда ва 
оилаҳои камбизоат кумак ме-
расонад ва бовар дорам, ки 
соҳибкорону тоҷирон ва дигар 
шахсони саховатпеша баробари 
сохторҳои давлатӣ дар амалҳои 
хайру савоб боз ҳам фаъолона 
саҳм хоҳанд гузошт.

Бо мақсади танзими раван-
ди таъини нафақаи маъюбӣ ва 
пешгирӣ кардани пардохти на-
фақаҳои маъюбии беасос ҳоло 
дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд 
лоиҳаи “Таҳкими низоми ҳифзи 
иҷтимоӣ” амалӣ шуда истода-
аст, ки тибқи он махзани ягонаи 
иттилоотӣ ва тартиби муосири 
баҳисобгирии шахсони маъюб 
таҳия гардида, то 6 моҳи мин-
баъда маълумоти дахлдор ба 
шабакаи ягонаи электронӣ гуза-
ронида мешавад.

Ин тадбир имкон фарҳам 
меорад, ки маблағҳои аз ҳисо-
би буҷети давлатӣ ҷудошаванда 
самараноку суроғавӣ истифода 
гардида, шахсони воқеан маъюб 
аз онҳо бархурдор бошанд.

Ҳукумати Тоҷикистон вазъи 
иҷтимоии табақаҳои осебпазири 
ҷомеаро ҳамеша дар маркази 
диққати худ қарор дода, вобаста 
ба рушди иҷтимоиву иқтисодии 
кишвар барои беҳтар намудани 
шароити онҳо пайваста чораҷӯӣ 
менамояд.

Дар сиёсати иҷтимоии Ҳу-
кумати кишвар дастгирии мо-
лиявии муассисаҳои ҳифзи 
иҷтимоӣ ва оилаҳои камбизоат 

афзалият дорад ва ин барта-
рият дар солҳои минбаъда низ 
боқӣ мемонад.

Дар ҳамин асос ва бо 
мақсади дастгирии иҷтимоии 
табақаҳои осебпазири ҷомеа 
нафақаи шаҳрвандони маъю-
би то 18 - сола, инчунин, дигар 
гурӯҳҳои маъюбон, ки кор наме-
кунанд ва ба нигоҳубин эҳтиёҷ 
дошта, ба онҳо дар асоси Қонун 
“Дар бораи таъмини нафақаи 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷики-
стон” нафақаи иҷтимоӣ таъин 
шудааст, пешниҳод менамоям, 
ки аз 1 сентябри соли 2020 на-
фақаи онҳо 50 фоиз зиёд карда 
шуда, андозаи он ба нафақаи 
нафақагироне, ки тибқи Қону-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва 
давлатӣ” муқаррар гардидааст, 
баробар карда шавад.

Тадбири мазкур имкон ме-
диҳад, ки вазъи иҷтимоии қа-
риб 30 ҳазор нафар нафақагир 
беҳтар гардад.

Инчунин, ҷиҳати боз ҳам 
беҳтар намудани шароити иҷти-
моии нафақагирони кишвар 
пешниҳод менамоям, ки аз 1 
сентябри соли 2020 ҳадди ақал 
ва ҳадди ниҳоии нафақа аз рӯи 
синну сол ва нафақаи заминавӣ, 
инчунин, нафақаҳои меҳнатии 
шаҳрвандон 15 фоиз зиёд карда 
шаванд.

Дар баробари ин, музди 
меҳнати кормандони мақомоти 
ҳокимият ва идоракунии дав-
латӣ, муассисаҳои маориф, 
илм, фарҳанг, варзиш, тандуру-
стӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи 
иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту 
муассисаҳои буҷетӣ, инчунин, 
стипендияи донишҷӯён ва дигар 
намудҳои стипендия 15 фоиз 
ва музди меҳнати кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хиз-
матчиёни ҳарбӣ 10 фоиз зиёд 
карда шавад.

Ҳозирини арҷманд!
Занону духтарон дар ҷо-

меаи имрӯзаи мо нақши фаъол 
дошта, дар аксари соҳаҳо, баху-
сус, дар бахшҳои иҷтимоӣ беш-
тар кору фаъолият менамоянд.

Ҳоло шумораи занон дар 
соҳаҳои маориф беш аз 70 фоиз, 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 67 
фоиз, фарҳанг 51 фоиз ва дар 
сафи хизматчиёни давлатӣ 23,3 
фоизро ташкил медиҳанд.

Дар соҳаи кишоварзӣ низ 
саҳми занону духтарон бисёр 
арзишманд мебошад.

Мо минбаъд низ ҷиҳати 
амалӣ намудани Фармони Пре-
зидент доир ба баланд бардо-
штани мақоми иҷтимоии занон 
дар ҷомеа чораҳои зарурӣ анде-
шида, занону бонувони лаёқат-
мандро ба вазифаҳои давлати-
ву роҳбарӣ ҷалб мекунем.

Бовар дорам, ки дар инти-
хоботи дарпешистодаи Маҷли-
си намояндагон ва маҷлисҳои 
маҳаллӣ шумораи бонувон беш-
тар мешавад ва онҳо дар корҳои 
ҷамъиятӣ низ фаъолона ширкат 
хоҳанд кард.

Бо қаноатмандӣ изҳор 
медорам, ки занону бонувони 
мамлакат дар татбиқи сиёсати 
давлат баробари мардон кору 
фаъолият намуда, дар рушди 
ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунё-
ду дунявӣ саҳми арзанда гузо-
шта истодаанд.

Мо минбаъд низ дастгирии 
занону духтаронро густариш 

бахшида, ташаббусҳои созан-
даи онҳоро дастгирӣ менамоем.

Ҷавонони мо давомдиҳан-
дагони кору фаъолияти насли 
калонсол, нерӯи тавоно ва иқти-
дори воқеии пешрафти ҷомеа, 
хулоса, ояндаи давлат буда, 
фароҳам овардани шароити 
мусоид барои фаъолияти онҳо 
минбаъд низ ҳамчун яке аз ма-
съалаҳои муҳимтарини сиёсати 
Ҳукумат боқӣ мемонад.

Насли ҷавони кишвари мо 
бо дарки масъулияти баланд, 
иродаи мустаҳкам, садоқату 
муҳаббати ватандорӣ, эътиқод 
ба арзишу муқаддасоти миллӣ 
ва ақлу заковати худ исбот на-
муд, ки роҳи интихобкардаи мо 
дар масири ватансозиву ватан-
дорӣ дуруст мебошад.

Мо иштироки фаъолонаи 
ҷавонони мамлакатро дар сох-
тмони нерӯгоҳу корхонаҳои ази-
ми кишвар, аз ҷумла нерӯгоҳи 
барқи обии “Роғун” ва корҳои 
бунёдкориву созандагӣ баръало 
мушоҳида менамоем.

Сафи ҷавонон дар соҳаҳои 
дигар, аз ҷумла саноату сохт-
мон, маорифу тандурустӣ ва 
кишоварзӣ низ торафт афзоиш 
ёфта истодааст.

Саҳми ҷавонон, дар ҳифзи 
Модар - Ватан шоистаи таҳсин 
буда, онҳо дар тамоми ҷузъу 
томҳои Қувваҳои Мусаллаҳ ва 
дигар сохторҳои ҳарбӣ содиқона 
хизмат мекунанд ва дар ҳимояи 
сарҳади давлатӣ низ нақши бу-
зург мебозанд.

Имрӯзҳо беш аз 257 ҳазор 
нафар ҷавонон, ки 30 фоизи 
онҳоро духтарон ташкил ме-
диҳанд, дар муассисаҳои таҳ-
силоти олии касбии дохил ва 
хориҷи кишвар ба таҳсил фаро 
гирифта шудаанд.

Барои таҳкими заминаҳои 
меъёрии ҳуқуқии соҳа ва ҳифзи 
минбаъдаи манфиатҳои ҷаво-
нон сохтору мақомоти марбу-
таро вазифадор месозам, ки 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи ҷавонон ва сиёсати 
давлатии ҷавонон”, “Стратегияи 
сиёсати давлатии ҷавонон то 
соли 2030”- ро дар таҳрири нав 
таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат 
манзур намоянд.

Дар рӯҳияи ҳисси балан-
ди миллӣ, садоқат ба давлату 
миллат, таҳаммулгароӣ, ватан-
дӯстиву хештаншиносӣ ва пос 
доштани арзишҳои миллӣ тар-
бия намудани ҷавонон вазифаи 
муҳимтарини ҳамаи сохтору 
мақомот ва аҳли ҷомеа мебо-
шад.

Варзиш ба фаъолияти ҷа-
вонон алоқамандии мустақим 
дорад.

Имрӯз дар кишвар 10 ҳазор 
иншооти варзиш фаъолият до-
шта, тайи солҳои 2011-2018 қа-
риб 2200 иншооти соҳаи варзиш 
бунёд ва 1059 иншоот таъмиру 
таҷдид гардидааст.

Дар соли 2019-ум 358 ин-
шооти варзиш, аз ҷумла зиёда 
аз 200 иншоот дар пойтахти 
кишвар сохта шудааст.

Мо бояд дар оянда низ ба 
оммавигардонии варзиш ва та-
блиғи тарзи ҳаёти солим диққати 
аввалиндараҷа диҳем ва барои 
тандурустии аҳли ҷомеа шарои-
ти боз ҳам беҳтар фароҳам ова-
рем.

Кумитаи кор бо ҷавонон ва 
варзишро зарур аст, ки якҷо бо 

Кумитаи миллии олимпӣ ва фе-
дератсияҳои варзиш навъҳои 
мухталифи варзишро васеъ 
ҷорӣ карда, ҷиҳати баргузор на-
мудани мусобиқаҳо мунтазам 
чораҷӯӣ кунад.

Ҳамзамон бо ин, Ҳукумати 
мамлакат, роҳбарони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор 
карда мешаванд, ки дар давоми 
даҳ соли оянда дар ҳар як деҳа 
ва маҳалҳои аҳолиашон аз 100 
хоҷагӣ зиёд як муассисаи томак-
табӣ, як толор ва як майдони 
варзиш бунёд карда, ба оммавӣ 
шудани варзиш ва солимгардо-
нии аҳолӣ мусоидат намоянд.

Ҳамватанони азиз !
Мувофиқи меъёрҳои Кон-

ститутсия халқ баёнгари соҳи-
бихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи 
ҳокимияти давлатӣ мебошад ва 
онро бевосита ё ба воситаи ва-
килони худ амалӣ менамояд.

Интихобот ифодаи олии 
бевоситаи ҳокимияти халқ та-
вассути изҳори озодона ва ихти-
ёрии иродаи интихобкунандагон 
буда, ба таври демократӣ ва озо-
ду шаффоф баргузор намудани 
он яке аз вазифаҳои муҳимми 
давлат мебошад.

Мо хуб медонем, ки но-
оромиву бесарусомониҳо, ба 
гурӯҳҳои муқобил ҷудо шудани 
шаҳрвандони кишвар ва ихтило-
фоти шадид дар ҷомеа аз инти-
хоботи президентии соли 1991 
оғоз шуд ва оқибат боиси сар за-
дани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 
гардид.

Интихобот ҳамчун маъра-
каи муҳимми сиёсӣ аз ҳар як 
шаҳрванди кишвар ба хотири 
рушду ободии фардои мамла-
кат ва осоиши наслҳои оянда 
фарҳанги баланди сиёсӣ, ҳисси 
ватандӯстӣ ва масъулиятшино-
сиро тақозо мекунад.

Бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 де-
кабри соли 2019 интихоботи на-
вбатии вакилони Маҷлиси намо-
яндагон ва маҷлисҳои маҳаллӣ 
рӯзи 1 марти соли 2020 таъин 
шуд.

Интихоби вакилони Маҷли-
си намояндагони Маҷлиси Олӣ, 
вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ 
ва ҷамоатҳо ҳуқуқи истисноии 
интихобкунандагон мебошад.

Ҳеҷ як ҳизбу созмон ё 
шахси мансабдор ҳақ надорад, 
ки ин ҳуқуқи конститутсионии 
шаҳрвандонро вайрон карда, 
иродаи худро ба интихобкунан-
дагон зӯран ё бо роҳҳои дигар 
таҳмил намояд.

Комиссияи марказии инти-
хобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон корро бояд тавре 
ташкил намояд, ки шаҳрвандон 
дар ин маъракаи сиёсӣ бо ма-
съулияти баланд иштирок ку-
нанд.

Барои дар сатҳи баланд 
баргузор намудани интихоботи 
дарпешистода мақомоти иҷрои-
яи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
вазифадоранд, ки дар доираи 
талаботи қонун ба комиссияҳои 
интихоботӣ шароити мусоиди 
корӣ муҳайё созанд.

Таъкид менамоям, ки дахо-
лат ба фаъолияти комиссияҳои 
интихоботӣ манъ аст ва сохтору 
мақомоти марбута дар ин ҷара-
ён бояд танҳо вазифаҳои тибқи 
қонун ба зиммаашон гузошташу-
даро иҷро кунанд.

Мувофиқи талаботи қо-
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нунҳои амалкунанда ҳизбҳои 
сиёсӣ, ки масъул ва субъек-
ти асосии пешбарӣ намудани 
номзадҳо ба вакилӣ мебошанд, 
инчунин, шаҳрвандони алоҳи-
даи худпешбаришуда, ки барои 
соҳиб шудан ба мандати вакилӣ 
талош мекунанд, вазифадо-
ранд, ки фаъолияти худро танҳо 
дар чорчӯбаи Конститутсия ва 
қонунҳо амалӣ намоянд.

Ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ ва 
шаҳрвандонро даъват мена-
моям, ки дар доираи қонунҳои 
амалкунанда талош кунанд, то 
ки ин чорабинӣ ба таҳкими боз 
ҳам бештари ваҳдати миллӣ, 
сулҳу субот ва густариши де-
мократия дар кишвари соҳиби-
стиқлоламон мусоидат намояд.

Комиссияи марказии инти-
хобот ва раъйпурсӣ ва комис-
сияҳои интихоботӣ дар маҳалҳо 
уҳдадоранд, ки шахсияти ном-
задҳои пешбаришударо ҳа-
матарафа санҷида, талаботи 
қонунгузориро ба таври ҷиддӣ 
баррасӣ кунанд.

Ба мақомоти намояндагӣ, 
аз ҷумла ба парламенти кишвар 
бояд шахсони донишманду 
соҳибмаърифат, ботаҷрибаву 
обрӯманд ва ватандӯсту поквиҷ-
дон пешниҳод ва интихоб ша-
ванд.

Ба шумо - шаҳрвандони 
азизи мамлакат муроҷиат меку-
нам, ки ҳангоми баргузории ин-
тихоботи навбатӣ, аз вакилони 
Маҷлиси намояндагони Маҷли-
си Олӣ сар карда, то вакилони 
ҷамоатҳо бо дарки баланди ма-
съулият намояндагони арзан-
даи худро барои ояндаи давлату 
миллат интихоб намоед.

Вакилони муҳтарам!
Амалҳои даҳшатноки тер-

рористӣ, ки солҳои охир дар 
гӯшаҳои гуногуни олам содир 
гардида, боиси марги ҳазорон 
одамони бегуноҳ шуда истода-
анд, возеҳ нишон медиҳанд, ки 
терроризм имрӯзҳо ба таҳдиди 
воқеиву ҷиддӣ ба амнияту субо-
ти ҷаҳон ва пешрафти инсоният 
табдил ёфтааст.

Инсоният дар симои терро-
ризми байналмилалӣ бо душма-
ни бераҳму шафқат ва маккоре 
рӯ ба рӯ омадааст, ки тамоми 
меъёрҳои ахлоқӣ ва арзишҳои 
умумиинсониро поймол карда, 
барои расидан ба ҳадафҳои худ 
аз ягон ваҳшоният рӯй намегар-
донад.

Созмонҳои террористӣ бо 
истифода аз технологияҳои му-
осири иттилоотӣ ва бо роҳи таф-
сири ғаразноки сарчашмаҳои 
динӣ дар мафкураи ҷавонони 
камтаҷрибаву ноогоҳ ғояҳои 
тундгароиро ҷой карда, онҳоро 
ба қатлу куштор, барҳам зада-
ни амният ва суботу оромӣ дар 
мамлакатҳои гуногун ташвиқ ме-
намоянд.

Чунонки шумо хабар доред, 
чанде аз аъзои яке аз гурӯҳҳои 
созмони террористии давлати 
ба ном исломӣ ба дидбонгоҳи 
Қӯшунҳои сарҳадӣ ҳуҷум карда, 
даст ба қатли сарҳадбонон за-
данд.

Аз ин лиҳоз, сохтору мақо-
моти марбутаро зарур аст, ки 
дар роҳи ташвиқу тарғиби тун-
дгароии динӣ садди устувор гу-
зошта, ҷавононро ба ҳушёриву 
зиракӣ ҳидоят кунанд ва онҳо-
ро дар рӯҳияи садоқат ба халқу 
Ватан ва эҳтиром ба арзишҳои 
умумиинсонӣ тарбия намоянд.

Шарти муҳимми ба даст 
овардани муваффақият дар му-
бориза бо терроризм ва экстре-
мизм фаъолияти ҳамоҳангшу-
даву босамари мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва тақвияти зами-
наҳои ҳуқуқии танзимкунандаи 
фаъолияти онҳо дар ин самт 
мебошад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон «Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм», ки соли 1999, 
яъне 20 сол пеш қабул шуда 
буд, вобаста ба талаботи замон 
ба такмил ниёз дорад.

Ба вазоратҳои адлия ва 
корҳои дохилӣ, Кумитаи давла-
тии амнияти миллӣ ва Прокура-
тураи генералӣ супориш дода 
мешавад, ки лоиҳаи қонуни зи-
кршударо дар таҳрири нав таҳия 
ва ба Ҳукумати мамлакат ман-
зур намоянд.

Мусаллам аст, ки муомило-
ти ғайриқонунии маводи мухад-
дир яке аз сарчашмаҳои асосии 
маблағгузории фаъолияти соз-
монҳои экстремистиву террори-
стӣ мебошад.

Ҳарчанд ки дар натиҷаи 
чораҳои андешидашуда солҳои 
охир қочоқи маводи мухаддир 
ба кишвар то андозае коҳиш ёф-
тааст, афзоиши воридоти дигар 
намудҳои маводи нашъаовар, 
ки ба саломатии инсон зарари 
бештар дорад, ба назар мера-
сад.

Аз ин рӯ, Прокуратураи ге-
нералӣ, Агентии назорати маво-
ди нашъаовар, вазорати корҳои 
дохилӣ, адлия, тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Куми-
таи давлатии амнияти миллӣ 
ва Хадамоти гумрук вазифадор 
карда мешаванд, ки доир ба во-
рид намудани тағйиру иловаҳо 
ба қонунгузории ҷиноятӣ, инчу-
нин, дар таҳрири нав омода кар-
дани қонуни зикршуда чораҷӯӣ 
намуда, корро ҷиҳати пешгирии 
воридоти маводи нашъаовари 
сунъӣ боз ҳам тақвият бахшанд.

Коррупсия яке аз монеаҳои 
ҷиддии рушди босуботи кишвар 
буда, метавонад боиси коҳиш 
ёфтани эътибору обрӯи давлат 
дар арсаи байналмилалӣ ва но-
ризоии шаҳрвандон аз фаъоли-
яти сохтору мақомоти давлатӣ 
гардад.

Дар кишвари мо ҷиҳати 
пешгирӣ ва аз байн бурдани 
омилҳои коррупсионӣ ва тавсе-
аи ҳамкориҳои давлат бо ҷоме-
аи шаҳрвандӣ заминаҳои дахл-
дори ҳуқуқиву сохторӣ фароҳам 
оварда шудаанд.

Бо вуҷуди ин, таҳлили му-
роҷиатҳои шаҳрвандон нишон 
медиҳад, ки фаъолияти баъзе 
мақомоти давлатӣ ва шахсони 
мансабдори онҳо дар ин самт 
ҳанӯз ҳам ба талабот ҷавобгӯй 
нест.

Бинобар ин, роҳбарони ва-
зорату идораҳо, мақомоти иҷро-
ияи маҳаллии ҳокимияти дав-
латӣ ва худидоракунии шаҳраку 
деҳотро зарур аст, ки ба масъа-
лаи интихобу ҷобаҷогузории 
дурусти кадрҳо, тарбияи онҳо 
дар рӯҳияи поквиҷдонӣ ва муно-
сибати боэҳтиром ба шаҳрван-
дон эътибори аввалиндараҷа 
диҳанд.

Вазъи сиёсии тағйирёбан-
даи сайёра ва минтақа омода-
бошии ҳарбӣ ва тайёрии доимии 
ҷангии Қувваҳои Мусаллаҳро 
тақозо менамояд.

Хизматчиёни ҳарбиро за-

рур аст, ки ҳушёриву зиракии си-
ёсиро ҳаргиз аз даст надиҳанд 
ва донишу малакаи касбии ху-
дро пайваста баланд бардошта, 
барои рафъи ҳолатҳои фавқу-
лодаву ғайричашмдошт ҳамеша 
омода бошанд.

Ҳамчунин, роҳбарони мақо-
моти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
низомӣ вазифадор карда меша-
ванд, ки риояи интизоми ҳарбӣ, 
низоми тарбия ва ҷобаҷогузо-
рии кадрҳо, идоракунии ҷузъу 
томҳои ҳарбӣ, огоҳсозӣ ва роби-
таи байниҳамдигариро доир ба 
вазъи фаврӣ пайваста такмил 
дода, ба масъалаи ҳифзи амни-
яти инфрасохтори низомӣ бисёр 
ҷиддӣ муносибат намоянд.

Ҳозирини арҷманд!
Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷики-

стон дар арсаи байналмилалӣ 
ҳамчун кишвари пешбарандаи 
сиёсати хориҷии сулҳҷӯёнаву 
созанда эътироф гардида, эъти-
бор пайдо кардааст.

Ба шарофати сиёсати 
«дарҳои кушода», ки ҷавҳари 
равобити байналмилалии Тоҷи-
кистонро ташкил медиҳад, мо 
тавонистем бо аксари давлатҳои 
дунё муносибатҳои нек ва ҳам-
кориҳои судманди гуногунҷан-
баро дар соҳаҳои мухталиф ба 
роҳ монда, тақвият бахшем.

Мо минбаъд низ ин сиёса-
тро, бо дарназардошти воқе-
иятҳои нави байналмилалӣ, 
идома дода, кӯшиш ба харҷ ме-
диҳем, ки ҳамкориҳоямонро бо 
шарикони стратегӣ ва минтақа-
вию байналмилалӣ ба сатҳи си-
фатан нав барорем.

Рушду тавсеаи ҳамкориҳои 
минтақавӣ ва таъмину таҳкими 
амнияту субот дар минтақаи 
Осиёи Марказӣ яке аз рукнҳои 
бунёдии сиёсати хориҷии дав-
лати моро ташкил медиҳад.

Мусаллам аст, ки амни-
яту суботи минтақаи мо, қабл 
аз ҳама, бо вазъи Афғонистон 
вобастагӣ дорад ва идомаи 
минбаъдаи муноқишаву низоъ 
дар Афғонистон метавонад ҳам 
барои ин кишвар ва ҳам барои 
минтақа оқибатҳои манфии да-
розмуддатро ба бор орад.

Авзои ноороми ин кишва-
ри дӯсту ҳамсоя тайи чил соли 
охир исбот месозад, ки қазияи 
Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ 
надорад ва фақат воситаву фи-
шангҳои сиёсиву дипломатӣ, 
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ метаво-
нанд калиди ҳалли масоили пе-
чидаи он бошанд.

Тоҷикистон кӯшишҳои Ҳу-
кумати Афғонистонро ҷиҳати 
дарёфти роҳҳои сулҳомези ба 
эътидол овардани вазъи сиё-
сиву низомӣ ва таъмини рушди 
устувори иҷтимоиву иқтисодии 
он ҳамаҷониба пуштибонӣ ме-
кунад.

Мо чунин мешуморем, ки 
тақдири Афғонистон ва роҳи 
ояндаи онро бояд худи мардуми 
ин кишвар ҳаллу фасл ва муай-
ян созанд.

Ба ин манзур, мо аз ҳама 
гуна иқдомоти созандаи роҳан-
дозӣ намудани раванди музо-
кироти сулҳ дар Афғонистон 
истиқбол менамоем ва умед 
дорем, ки талошҳои ҷонибҳои 
алоқаманд дар ин ҷода на-
тиҷаҳои мусбат ба бор хоҳанд 
овард.

Зимнан, мо боз ҳам ба ҷо-
меаи ҷаҳонӣ муроҷиат намуда, 
даъват ба амал меорем, ки доир 

ба масъалаи истиқрори сулҳу 
оромӣ дар сарзамини азиятди-
даи Афғонистон бо масъулияти 
том мавқеъгирӣ намояд.

Ҷониби Тоҷикистон мин-
баъд низ саҳми амалии худро 
дар ин самт хоҳад гузошт.

Мо робитаҳои муассиру 
самарабахш ва созандаи худро 
бо созмонҳои байналмилаливу 
минтақавӣ, шарикони рушд ва 
ниҳодҳои бонуфузи молиявие, 
ки бо онҳо тӯли солҳои соҳиби-
стиқлолӣ ҳамкориҳои судманд 
дорем, идома хоҳем дод.

Бояд тазаккур дод, ки имрӯз 
шаҳри Душанбе ба маркази бар-
расии масъалаҳои глобалӣ ва 
минтақавӣ табдил ёфтааст.

Дар ин росто, танҳо соли 
ҷорӣ дар пойтахти кишвар як 
қатор чорабиниҳои муҳимми 
байналмилалӣ, аз ҷумла Сам-
мити Машварати ҳамкорӣ ва 
тадбирҳои боварӣ дар Осиё 
ва Конфронси байналмилалии 
сатҳи баланд оид ба мубориза 
бар зидди терроризм ва маблағ-
гузории он доир гардиданд.

Тоҷикистон соли 2019 ра-
ёсати як қатор созмонҳои мин-
тақавӣ ва ниҳодҳои онҳо, аз 
ҷумла Машварати ҳамкорӣ ва 
тадбирҳои боварӣ дар Осиё, 
Созмони ҳамкории иқтисодӣ 
ва Форуми ҳамкории амниятии 
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар 
Аврупоро ба уҳда дошт.

Соли оянда раёсати Тоҷи-
кистон дар Хазинаи байнал-
милалии наҷоти баҳри Арал, 
Созмони ҳамкории Шанхай, 
Созмони Аҳдномаи амнияти 
дастаҷамъӣ ва Раванди Истам-
бул оид ба Афғонистон оғоз ме-
шавад.

Гузашта аз ин, боиси қа-
ноатмандист, ки чорабиниҳои 
байналмилалии ҷониби мо доир 
ба захираҳои об миёни ҷомеаи 
ҷаҳонӣ таҳти унвони “Раванди 
Душанбе дар соҳаи об” эътибор 
пайдо кардааст.

Дар ин радиф, мо тасмим 
гирифтем, ки соли оянда ҷиҳа-
ти идомаи раванди мазкур ва 
татбиқи ташаббуси чоруми гло-
балии Тоҷикистон - Даҳсолаи 
байналмилалии амал “Об барои 
рушди устувор”, барои солҳои 
2018-2028 дар пойтахти кишва-
рамон Конфронси байналмила-
лии сатҳи баландро баргузор 
намоем.

Дар ин росто, Вазорати 
корҳои хориҷӣ бояд якҷо бо ди-
гар вазорату идораҳои кишвар 
татбиқи амалии Консепсияи 
сиёсати хориҷии Тоҷикистонро 
пайгирона идома дода, ҷиҳати 
расидан ба натиҷаҳои матлуб 
тадбирҳои пайваста ва зарурӣ 
андешад.

Мо минбаъд низ ба мақсади 
тавсеаи бештари робитаву ҳам-
кориҳо бо тамоми кишварҳои 
шарик доир ба ҳаллу фасли ма-
съалаҳои мубрам ва расидан 
ба ҳадафҳои мутақобилан суд-
манд, инчунин, таъмини манфи-
атҳои Тоҷикистон ва мардуми он 
дар арсаи байналмилалӣ талош 
хоҳем кард.

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам вакилони халқ!
Ҳадаф аз стратегияву бар-

номаҳои қабулшуда, ки ҷараёни 
татбиқи онҳо дар паёми имрӯза 
таҳлилу баррасӣ гардид, инчу-
нин, мақсади ниҳоии қонунҳои 
қабулкардаи парламент, фар-
мону амрҳои Президент ва қа-

рорҳои Ҳукумати мамлакат аз 
он иборат аст, ки пешрафти дав-
лат, ободии Ватан ва муҳимтар 
аз ҳама, баланд бардоштани 
сатҳу сифати зиндагии мардуми 
шарифи Тоҷикистон таъмин кар-
да шавад.

Ман андешаҳои худро доир 
ба тақвият бахшидани корҳо дар 
ин самт баён доштам ва ҳамаи 
шумо, ҳозирини гиромӣ, яъне 
вакилони парламент, роҳбарони 
вазорату идораҳо, сохтору мақо-
моти давлатӣ, хизматчиёни дав-
латӣ ва тамоми шаҳрвандони 
мамлакатро даъват менамоям, 
ки дар роҳи пешрафти Ватани 
азизамон боз ҳам сарҷамъу мут-
таҳид бошем, то ин ки мо ҳама 
якҷо кишвари азизу муқаддаса-
монро ба як сарзамини обод ва 
ҳамқадами ҷаҳони муосир таб-
дил диҳем.

Мардуми мо дар тӯли таъ-
рихи начандон тӯлонии даврони 
соҳибистиқлолӣ аз уҳдаи иҷрои 
бисёр корҳои ҷиддиву сарна-
виштсоз бо сарбаландӣ баро-
маданд ва эътимод дорам, ки 
ба хотири таҳкими пояҳои дав-
лати миллии худ минбаъд низ 
содиқона ва софдилона заҳмат 
мекашанд.

Бовар дорам, ки то ҷашни 
муқаддасу бузурги миллиамон 
30 - солагии истиқлолияти дав-
латӣ мо боз корҳои зиёди бу-
нёдгаронаро амалӣ мекунем, 
тамоми захираву имкониятҳоро 
барои бунёди корхонаҳои хур-
ду бузург сафарбар менамоем, 
барои ҳамватанонамон ҷойҳои 
нави корӣ муҳайё месозем ва 
сатҳи некӯаҳволии халқамонро 
боз ҳам беҳтар мегардонем.

Ман ба қудрати созандаву 
офарандаи мардуми сарбалан-
ди тоҷик эътимод дорам ва як 
нуктаро дилпурона изҳор мена-
моям: мо ҳамаи иқтидору им-
кониятҳоро дорем, ки раванди 
ободкориву созандагиро беш 
аз пеш густариш бахшем, барои 
расидан ба ҳадафҳои миллиа-
мон кӯшишу ғайрати бештар на-
моем, бо сарҷамъиву муттаҳидӣ 
камбудиҳои мавҷударо барта-
раф кунем, рушди устувору бо-
суботи кишвари азизамонро 
таъмин созем ва рӯзгори ҳар як 
хонадони Тоҷикистонро аз имрӯ-
за беҳтар гардонем.

Дар ин раванд қарзи имонӣ 
ва вазифаи виҷдониву инсонии 
ҳар яки мост, ки истиқлолу озо-
дии давлати тоҷиконро чун неъ-
мати муқаддаси ҳаётамон ва 
мисли гавҳари бебаҳои зиндаги-
амон гиромӣ дорем ва барои ҳи-
мояи он ҳамеша омода бошем.

Эътимоди комил дорам, ки 
мардуми бонангу номуси мо ин 
нуктаро хуб дарк мекунанд.

Мо бояд ба хотири пешраф-
ти давлати соҳибихтиёрамон ва 
Ватани аҷдодиамон – Тоҷики-
стони озоду маҳбуб минбаъд 
низ сарҷамъона заҳмат кашем 
ва барои наслҳои ояндаи халқи 
худ мулки ободе мерос гузорем, 
то ки онҳо бо натиҷаҳои заҳмати 
ватандӯстонаи мову шумо ифти-
хор намоянд.

Дар ин роҳи пуршараф ба 
тамоми сокинони кишвар ва ба 
ҳамаи шумо - вакилони халқ ва 
ҳозирини гиромӣ барору комёбӣ 
орзу менамоям.

Ҳамеша сарбаланду комёб 
бошед, ҳамватанони азиз!
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Рӯзҳои тибби Қазоқистон

Аз санаи 19 то 20 декабри 
соли 2019 дар шаҳри Душанбе 
рузҳои тибби Қазоқистон гу-
заронида шуд. 

Ба ин муносибат ректори 
донишгоҳ д.и.т., профессор Гул-
зода М.Қ. ректорони муасси-
саҳои олии тиббии кишвари Қа-
зоқистонро ба ҳузур пазируфт: 
аз ҷумла ректори Донишгоҳи 
миллии тиббии Қазоқистон 
ба номи С.Д. Асфендиярова 
д.и.т., профессор Нургожин 
Т.С., ректори Донишгоҳи тиб-

бии Қарағанда д.и.т., профессор 
Р.С. Достмагамбетова, ректо-
ри Донишгоҳи тиббии Астана 
д.и.т. профессор Павалкис Д., 
ректори Донишгоҳи тиббии 
Семей д.и.т. Жунусов Е.Т. ва 
ректори Академияи тиббии Қа-
зоқистони ҷанубӣ. Дар рафти 
мулоқот ҷонибҳо дар мавриди 
ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар 
самти иштироки ҷонибҳо дар 
лоиҳаҳои байналмилалии дар 
соҳаи тиб, ба роҳ мондани му-
бодилаи академӣ ва омода наму-

Бо падидаи манфӣ 
мубориза бояд бурд
Ифротгароӣ ва даҳшатафканӣ 

яке аз хатарҳои мудҳиши 
ҷаҳони муосир ба шумор 

меравад, ки доираи амали он аз як 
мамлакат берун баромада хусусияти 
умумиҷаҳонӣ мегирад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистон низ оқибатҳои даҳшат-
ноки ин падидаро аз сар гузарони-
дааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмҳои 
қаблии худ ба Маҷлиси Олӣ ба 
ифротгароӣ ва терроризм ҳамчун 
як падидаи номатлуб, хатарнок ба 
сулҳу осоиштагӣ ва оромии ҷомеа 
ва ба террорист ҳамчун фарде, ки 
“ватан, мазҳаб ва дин” надорад баҳо 
доданд, инчунин роњҳои гуногун ва 
дастаҷамъонаи муборизаро ба муқо-
били ин вабои аср таъкид карданд.

Ин таъкидҳо моро ба хулосае 
меоранд, ки барои мубориза бур-
дан алайҳи ифротгароӣ ва даҳша-
тафканӣ нерӯи якҷояи дастаҷамъо-
на лозим аст, ки дар он бояд оила, 
мактаб, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, 
ходимони дин дар маҷмӯъ ҳар фар-
ди солимфикру масъулиятшиноси 
ҷомеаи Тоҷикистон фаъолона ишти-
рок намоянд.

Барои исботи он ки экстре-
мизм ва терроризм як падидаи ха-
тарзо ва ҷангҷӯ ба шумор меравад, 
пеш аз ҳама бояд мо ба мазмуни ин 
мафҳумҳо сарфаҳм равем. Маънои 
луғавии Экстремизм (ифротгароӣ) – 
тундравӣ, ақида ё мафкураеро аз ҳад 
боло гузоштан, аз андоза гузаштан, 
ба ақида ё мафкураи дигаре созиш 
накардан мебошад. Терроризм низ 
маҳсули мафкура ё андешаи ифрот-
гароёна мебошад, ки таърихи дуру 
дароз дорад.

Бо усули террор (суиқасд) аз 
байн бурдани рақиби сиёсӣ аз за-
монҳои қадим вуҷуд дошт. Дар ду-
нёи қадим ва асрҳои миёна шоҳон, 
императорҳо, амирон дучори террор 
мегаштанд. Аммо ин падида дар 
он замонҳо ҳамчун террори шахсӣ 
(индивидуалӣ) буд ва он хусусияти 
сиёсӣ надошт, бештар барои ба ҷойи 
як ҳоким ҳокими дигарро овардан 
буд.

Коршиносон дар замони муо-
сир экстремизмро ба навъҳои зиёд 
ҷудо мекунанд, аммо бештари онҳо 
ифротгароиро дар се шакл – динӣ, 
сиёсӣ ва миллӣ эътироф мекунанд. 
Агар мо ба таҷовузкориҳо ва исти-
логариҳое, ки дар таърих ба амал 
омадаанд назар кунем, бештари 
онҳо дар заминаи ифротгароии 
динӣ, сиёсӣ ва миллӣ рӯх додаанд, 
ки оқибатҳои манфии он ҳалок шу-
дани мардуми зиёди бегуноҳ, валан-
гор гаштани шаҳрҳо ва минтақаҳои 
обод, нест гардидани осори фарҳан-
гии халқу миллатҳои гуногун мебо-
шад.

Агар мо ба таърихи инсоният 
фақат дар асри XX назар афканем, 
ба хулосаи аниқе меоем, ки сиёса-
ти фашизм дар Олмони солҳои 30–
ум хусусияти ифротгароии миллӣ 
ва сиёсӣ дошт, ки натиҷаи он ҶДҶ 
буд, ё сиёсати сионизм дар Шарқи 
наздик, то ҳол сабаби нооромии ин 
минтақа гардидааст.

Таълимот ва мафкураҳои иф-
ротгароӣ аз ҳама зиёд дар давлатҳои 
Ироқ, Сурия, Афғонистон, Поки-
стон, Лубнон зуҳур карда, амалҳои 
террористии ин созмонҳо ҳатто дар 
ҳудудҳои Фаронса, Олмон, Бел-
гия, Украина амалӣ гаштаанд. Ҷун-
бишҳо ва амалҳои экстремистию 
террористӣ дар замони муосир хусу-
сияти сиёсӣ дошта, мақсади асосии 
онҳо суст гардонидани пояҳои сох-
ти конститутсионӣ, даҳшату ваҳм 
ба вуҷуд овардан миёни мардум ва 
ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ 

мебошад.
  Аз мисолҳои дар боло зикр-

шуда, чунин хулосаи аниқи илмӣ 
баровардан мумкин аст, ки дар он 
мамлакатҳое, ки ҷунбишҳои экс-
тремистӣ ва террористӣ фаъолият 
доранд, ҷангҳои шаҳрвандӣ солҳо 
идома доранд (Сурия, Ироқ) ва дар 
қисме аз онҳо даҳсолаҳо ноусту-
вории сиёсӣ давом дорад ва осо-
иштагии ҷомеа зери хатар мебошад. 
Хусусияти манфӣ ва даҳшатноки 
экстремизм ва терроризм боз дар он 
зуҳур меёбад, ки бо ин ҷунбишҳо ва 
ҳаракатҳо муросо ва ризояти мил-
лию сиёсӣ ба даст овардан барои 
манфиатҳои умумиҷамъиятӣ хеле 
мушкил ва ҳатто номумкин мебо-
шад.

Дар ҷаҳони имрӯза миқдори 
иттиҳодияҳо ва ҷунбишҳои ифрот-
гароию террористиро аниқ муайян 
кардан хеле мушкил аст, аммо акса-
рияти ин ташкилотҳо ва ҳаракатҳо 
амалҳои даҳшатафкании худро бо 
шиорҳои динӣ ба анҷом мерасо-
нанд.

Дини ислом яке аз динҳои 
ҷаҳонӣ башумор меравад. Ин да-
раҷаи баландро дини мубини ис-
лом бо доштани арзишҳои баланди 
ахлоқию суннатӣ ва ҳуқуқӣ, ба мо-
нанди баробарии ҳамаи инсонҳо, не-
кукорию дасти мадад дароз кардан 
ба муҳтоҷон, ятимон, ва дигар та-
бақаҳои ниёзманд, эҳтиром ва эъти-
рофи суннат ва оинҳои дигар халқу 
миллатҳо, дустию ваҳдат миёни ин-
сонҳо, эҳтирому посдории сулҳ ва 
рафъ намудани низоъҳо, таҳаммул 
ва бахшиши гуноҳҳо, шинохти ҳақи 
занон ва эҳтироми падару модар ва 
калонсолон соҳиб гардидааст.

Имрӯзҳо дар минтақаҳои гуно-
гуни олам амалҳои даҳшатафкание 
рӯӣ медиҳанд, ки дар онҳо на рақи-
бони сиёсӣ ҷудо карда мешаванд, 
балки бештар одамони бегуноҳ 
ҳалок мегарданд. Аз ҷониби дигар 
ифротгароён ин кирдорҳои худро 
бо шиорҳои динӣ “асоснок” мегар-
донанд. Ин падида хилофи асосҳои 
маънавию ахлоқӣ ва ҳуқуқии дини 
мубини ислом буда кирдорҳои иф-
ротгароён фақат бадном кардани ин 
дини шариф ва поку наҷиб мебошад.

Ҷомеаи кунунии Тоҷикистон-
ро лозим аст, ки ба муқобили ин 
падидаи хатарноки аср муборизаи 
дастаҷамъона бурда ва ҳарчи беш-
тар шомилшавии ҷавононро ба таш-
килотҳо ва ҷунбишҳои экстреми-
стию террористӣ пешгирӣ намоянд.

Дар амалисозии ин мақсади 
наҷиб пеш аз ҳама ҳар як оила саҳми 
калон гузошта метавонад чунки дар 
оила асосҳои маънавии тарбияи ҳар 
як фард бунёд меёбанд.

Дар мубориза ба муқобили иф-
ротгароӣ ва терроризм муассисаҳои 
таълимӣ дар ҳамаи зинаҳо, миёнаи 
махсус, донишгоҳу донишкадаҳо 
саҳми калон гузошта метавонанд, 
чунки кормандони ин муассисаҳо 
имкон доранд, ки ба толибилмон 
мақсад ва моҳияти экстремизм ва 
терроризмро шарҳ диҳанд ва шо-
милшавии ҷавононро дар ин раванд 
пешгирӣ намоянд.

Ҳар яки моро лозим аст, ки бо 
эҳсоси баланди ватандустию масъу-
лияти шахсӣ муқобили ин падидаи 
манфӣ муборизаи дастаҷамъона 
барем, то ки суботу оромии ҷомеаи 
ватани маҳбубамон пойдор бошад 
ва имконият барои рушди хоҷагии 
халқи мамлакат ва баланд бардо-
штани сатҳу сифати зиндагии халқа-
мон, барои тарбияи насли навраси 
ояндасозу бунёдкор шароити мод-
дию маънавӣ фароҳам оварем.                                         

Рустам Қиматзода,
Худойдод Исматов,

Маркази омодагии қаблӣ

дани кадрҳои соҳа ибрози назар 
намуданд.

Ректори донишгоҳ д.и.т., 
профессор Гулзода М.Қ. дар 
рафти баргузории рӯзҳои тиб-
би Ҷумҳурии Қазоқистон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як 
қатор муассиаҳои таълимӣ ва 
илмӣ-тадқиқотии Ҷумҳурии 
Қазоқистон ёддошти тафоҳум 
оид ба ҳамкориҳои дуҷонибаро 
ба имзо расонид, ки ёддошти 
тафоҳум бо муассисаҳои зерин 
ва тавсиб расонида шуд:
1. Донишгоҳи миллии тиббии 

Қазоқистон ба номи С.Д. 
Асфендияров;

2. Донишгоҳи тиббии Семей;
3. Инстути илмӣ-тадқиқотии 

травматология ва ортопе-
дия;

4. Маркази илмии акушерӣ, 
гинекологӣ ва паринатоло-
гӣ.

Шуъбаи робитаҳои 
байналмилалӣ

Шуъбаи кор бо ҷавонон ва иттифоқи 
касаби донишҷӯёни донишгоҳ бо мақсади 
пешгирии ҷавонон аз бемориҳои сироятӣ, 
тибқи Нақша-чорабиниҳои худ 18- уми 
декабр дар саҳни Донишгоҳи славянии 

Р.С.Досмагамбетова - Профессори фахрии 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Аксияи таблиғотӣ дар Донишгоҳи славянӣ

Дар ҷаласаи ғайринавбатии Шӯрои 
олимони донишгоҳ, ки 20-уми декабри 
соли ҷорӣ дар толори Сино баргузор 
гашт, ба ректори  Донишгоҳи тиббии 
Қарагандаи Қазоқистон Равшан Султо-
новна Досмагамбетова  унвони “Про-
фессори фахрӣ”-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино дода шуд. 

Боиси зикр аст, ки ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино ва Донишгоҳи тиббии 
Караганда муддати 10 сол аст ҳамкориҳои 
босамар доранд. Дар ин муддат шумораи 
зиёди   устодони донишгоҳи мо бо низо-
мии инноватсионии таълим, ки аллакай 
дар Донишгоҳи Караганда роҳандозӣ шу-
дааст, шинос шуданд.

-Давоми се соли охир 20 устоди До-
нишгоҳи тиббии Караганда дар дониш-
гоҳи мо машғулиятҳо гузарониданд ва ду 
профессори Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Тоҷикистон профессорони фахрии 
Донишгоҳи Караганда гардиданд- қайд 
намуд ректори донишгоҳ профессор Гул-
зода М.Қ.

Ҳамасола ҳудуди 30-40 донишҷӯйи 
донишгоҳи мо дар Донишгоҳи тиббии 

Караганда омӯзиш гирифта, донишҷӯён аз 
Қарағанда низ дар доираи барномаи акаде-
мии мобилӣ дар донишгоҳи мо таълим ме-
гиранд. Олимони ин ду донишгоҳи тиббӣ 
дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ мутақоби-
лан иштирок менамоянд.

Профессор Гулзода М.Қ. -ректори до-
нишгоҳ бо изҳори қаноатмандӣ аз ҳамко-
риҳои босамари ин ду донишгоҳи тиббӣ таъ-
кид намуд, ки Раёсати ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино Донишгоҳи тиббии Карагандаро 
шарики стратегии худ меҳисобад.

Руссияву Тоҷикистон бо шаҳрвандон ва до-
нишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳи мазкур ши-
ори «Солимии ҷавонон-солимии миллат» ак-
сияи солимгардонию фаҳмондадиҳиро оид ба 
«Мубориза бар зидди ВНМО/БПНМ» баргузор 
намуданд.

Дар доираи аксияи мазкур волонтёрони 
Шуъбаи кор бо ҷавонон бо кормандон ва до-
нишҷӯёну омӯзгорони ҷавон сӯҳбату вохӯриҳо 
анҷом дода, доир ба ин вабои аср ВНМО/
БПНМ, сироятёбӣ ва оқибатҳои он, инчунин 
роҳҳои пешгирӣ аз сироятшавӣ иттилоъ дода, 
ҳамчунин дастурамалҳои иттилоотӣ оид ба ин 
вабои асрро тақсим намуданд, ки он ба баланд 
бардоштани сатҳи огаҳии мардум ё худ ҷаво-
нон оиди ВНМО/БПНМ ва паст намудани сиро-
ятшавӣ нақши муҳим бозида, тамоми табақаи 
ҷомеаро аз ин вабои аср ҳушдор менамояд.

Қ.О. Шарифов,
мудири Шуъбаи кор бо ҷавонон
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Дар матбааи «Мега Принт»
ба табъ расидааст.

Сафи эҷодкорон дар факултети стоматологӣ меафзояд

13 декабр дар вохӯрие, ки бо донишчӯ-
духтарони курси якуми факултети стомато-
логӣ  баргузор гардид, як гӯруҳ духтарони 

Медицинская весна - 2020

ТАЪЗИЯ

ФОНДИ ПРЕЗИДЕНТИИ 
ТАҲҚИҚОТИ БУНЁДӢ

На базе Сеченовского уни-
верситета 7 и 8 февраля 2020 
года пройдет Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Медицинская весна - 2020». 
Планируется представление ра-
бот по следующим научным на-
правлениям:
• Инновационные Фундамен-

тальные технологии в ме-
дицине

• Онкология
• Кардиология и Ангиология
• Неврология
• Эндокринология
• Педиатрия
• Психиатрия и зависимости
• Иммунология
• Микробиология

Фонди Президентии 
таҳқиқоти бунёдӣ) озмуни ло-
иҳаҳои илмӣ – таҳқиқотии бу-
нёдӣ ва амалиро барои солҳои 
2020-2021 эълон менамояд:

Бо назардошти ҳолати 
воқеӣ ва дурнамои рушди иҷти-
моиву иқтисодии Тоҷикистон ло-
иҳаҳо ба озмун бояд дар самтҳои 
зерини афзалиятдоштаи илм ва 
техника пешниҳод карда шаванд.
• кимиё ва технологияи ки-

миёвӣ;
• биотехнология ва гуногу-

нии биологӣ;
• нанотехнологияҳо ва нано-

маводҳо
• технологияҳои сарфаи энер-

гия, манбаъҳои ғайрианъа-
навии барқароршавандаи аз 
нигоҳи экологӣ тозаи энер-
гия, усулҳои табдил ва захи-
раи энергия;

• коркарди технологияҳои 
инноватсионӣ;

• омӯзиши пиряхҳо ва ман-
баъҳои об;

• сарватҳои табиӣ ва зериза-
минӣ;

• дорушиносӣ ва дорусозӣ;

Машғулиятҳои таъ-
лимӣ ҳамарӯза дар ка-
федраи физикаи тиббӣ 
ва биологӣ бо асосҳои 
технологияи информат-
сионӣ бо ироаи Суруди 
миллӣ оғоз  меёбанд. 
Аз ҷумла, субҳи рӯзи 20 
декабр мудири кафедра, 
профессор Д.С.Шерма-
тов пеш аз оғози дарс 
дар байни донишҷӯён 
баромад намуда, аз 
дастгирии иқдоми пеш-
гирифтаи маорифчиёни  
ВМКБ ёдовар гашт ва ҳа-
магонро даъват намуд, 
ки ба эҳтирому арҷгузо-
рии муқаддасоти миллӣ, 
аз ҷумла суруди миллӣ 
эътибори махсус диҳанд. 

Пас Суруди миллӣ 
ба таври зинда ҳамроҳ 
бо омӯзгорон ва до-
нишҷӯён қироат карда 

шуд. Донишҷӯён бо як 
табъи баланд ва бо эҳти-
ром суруданд. 

Ҳар субҳу дили шаб, 
дар ҳар як мавриди му-
тантан, дар ҷашнвораҳо, 
дар иду маросимҳо ва 
дар 17 мавриди муқа-
раргардидаи «Низом-
номаи Суруди миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
бо савту танини мутан-
тан, бо ифтихору сарфа-
розӣ Суруди миллӣ бо 
матлаъи қудсии «Диёри 
арҷманди мо …» ҳамчун 
рамзи давлати соҳиби-
стиқлол, ҳамчун нишони 
кишвари соҳибихтиёр, 
ҳамчун рукни муқадда-
си миллӣ, ҳамчун муар-
рифномаи мамлакати 
мустақил, ҳамчун рукни 
муқаддасот ва ифтихору 
эътибори тоҷикистони-

ён танинандоз гардида, 
башорат аз нияту ор-
монҳои халқу миллат ва 
диёри кӯҳсорон - Тоҷи-
кистони азиз ба тамоми 
ҷаҳону ҷаҳониён мера-
сонанд. 

Эҳтироми воло ва до-
нистани Суруди миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вазифаи ҳар шаҳрванди 
кишвар аст. 

Кафедра дастгирии 
ин иқдомро тарафдорӣ 
намуда, минбаъд пеш аз 
оғози дарс бо хондани 
Суруди миллӣ ба дарс 
шурӯъ менамоянд.

С.К.Сафаров,
устоди кафедраи 
физикаи тиббӣ ва

биологӣ бо асосҳои
 технологияи 

информатсионӣ

Донишҷӯён якҷоя  
Суруди миллӣ мехонанд

эҷодкор ба қайд гирифта шуданд. Дар маҳ-
фил аз тарафи раиси Шӯрои бонувон оиди 
касби пуршарафи духтурӣ, ҷаҳонбинии 
васеъ ва ҳаматарафа рушд намудани ҷаҳо-
ни ботинии духтур сӯҳбат гузаронида шуд. 
Дар маҳфили эҷодкорон Ҷалолзода Дил-
ноза шеъри эҷоднамудаи худ, «Шукри Ис-
тиқлоли кишвар», Муҳиддинзода Моҳинисо 
«Эй баландахтар Худоят умри ҷовидон ди-
хад»-ро қироат намуданд. Сафиева Сафия, 
Мирова Нигора бо рассомӣ машғул буда, як 
қатор духтарон шеърҳо ба забони тоҷикӣ, 
англисӣ, русӣ, туркӣ хонданд. Маҳфил дар 
фазои эҷодӣ ва фарҳангӣ гузашт.

Шӯрои бонувон

• Фармакология
• Профилактическая среда
• Репродуктивное здоровье
•  Регенеративная медицина
• Инвазивные технологии
• Терапия
• Стоматология
• Предуниверсарий
• Молекулярная биология и 

медицинская генетика
Для участия в Конферен-

ции необходимо до 23:59 по мо-
сковскому времени 24 декабря 
2019 года пройти регистрацию 
и прикрепить в Личном кабинете 
тезисы научной работы соглас-
но требованиям, указанным на 
сайте.
Контакты: 
sno-pmgmu@yandex.ru

• таърих ва фарҳанги милла-
ти тоҷик;
Лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқо-

тии бунёдӣ ва амалӣ аз шумо-
раи лоиҳаҳои ба озмун пеш-
ниҳодшавандаи муассиса ва 
ҳайат (коллектив)-ҳои илмӣ, 
муассисаҳои илмӣ, олимони 
алоҳида ва мутахассисони инсти-
тутҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар асо-
си натиҷаҳои ташхиси мустақил 
интихоб ва аз ҳисоби фонд бо 
таъйиноти мақсаднок ба муҳла-
ти 2 сол маблағгузорӣ карда ме-
шаванд. Ҳаҷми маблағгузорӣ ба 
ҳар як лоиҳа то 20 ҳазор сомони-
ро ташкил медиҳад.

ЛОИҲАҲОИ КОРҲОИ ИЛ-
МӢ-ТАҲҚИҚОТӢ БА ОЗМУН БО 
НИШОНИИ ЗЕРИН БОЯД ИРСОЛ 
ШАВАНД:

734025 шаҳри Душанбе, хи-
ёбони Рӯдакӣ – 33, Фонди Прези-
дентии таҳқиқотии бунёдӣ,

Телефон барои маълумот: 
221-62-64.

Ҳамчунин, маълумоти беш-
тарро метавонед аз шуъбаи 
тайёр кардани кадрҳои илмӣ да-
страс намоед

Раёсат, Шӯрои олимон ва Кумитаи иттифоқи касабаи 
кормандони ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба  директори 
Маркази ташхисӣ-табобатии донишгоҳ, н.и.т. Ниёзова Му-
борак Сафаровна бинобар вафоти бармаҳали ШАВҲАРАШ  
изҳори ҳамдардӣ намуда, ба аҳли оилаи марҳум аз даргоҳи 
Илоҳӣ сабри ҷамил хоҳонанд.

 *****
Кормандони кафедраи забони тоҷикӣ ба муаллими ка-

лон, масъули бахши илм Нурмуҳаммад Зуҳуров  бинобар 
даргузашти нобаҳангоми ҲАМСАРАШ  изҳори ҳамдардӣ на-
муда, ба аҳли хонаводаи марҳум аз Худованд сабру шикебоӣ 
хоҳонанд.

 *****
Раёсат ва Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони до-

нишгоҳ ба ассистенти кафедраи дерматовенерология Ва-
лиева Муҳаббат Сайдалиевна  нисбати вафоти ПАДАРАШ 
ҳамдардӣ изҳор менамоянд.


