
Ҳикояҳо доир ба лоиҳаҳо дар Тоҷикистон 

15 соли ҳамкории 
Тоҷикистон ва БОР
(1998–2013)



Мундариҷа
1 Пешгуфтор

2 Таҳкимбахшии таъминоти барқи Тоҷикистон
НБО-и Норак, ки дар замони Шӯравӣ сохта шудааст, қисмати асосии таъминоти 
барқи кишварро ташкил менамояд, аммо таҷҳизоти он кӯҳна шудааст. Замине, ки дар 
он дастгоҳи тақсимоти нерӯ сохта шудааст, фурӯ меравад ва кӯмакҳои маблағгузориву 
коршиносиро аз ҷониби БОР талаб менамояд.

6 Афзоиши тиҷорати фаросарҳадии Осиёи марказӣ тавассути роҳи нав
Тоҷикистон, ки масири баҳрӣ надорад, роҳҳои барқароргаштаи он савдоро ҳам дар дохил ва ҳам 
бо дигар кишварҳои Осиёи марказиву Ҷумҳурии мардумии Чин меафзоянд.

10 Сохтмони саддҳо барои пешгирии обхезӣ дар Тоҷикисон
Тоҷикистон кишвар кӯҳистонӣ мебошад ва дар миёни ҳодисаҳои табиӣ, селу обхезиҳо 
ҳодисаҳои маъмулӣ мебошанд. Инфрасохторҳои пешгирии сел як заминаи амни воситаҳои 
зиндагиро дар мавзеи деҳот фароҳам меоранд.

14 Дар мавзеи дурдасти Тоҷикистон, пули нав ҳаёти мардумро дигаргун менамояд
Дар Тоҷикистон пули наве аз болои дарёи Сурхоб як деҳаи ҷудомондаро бо шароитҳову 
имкониятҳои шаҳр пайванд намуда, ҳаёти одамонро дар мавридҳои таъҷилӣ наҷот мебахшад ва 
ба пешбурди соҳибкории хурд, ки ниҳоят зарурист, кӯмак менамояд.

18 Марказҳои тибби оилавӣ дар Тоҷикистон нисбат ба маҳаллаҳои деҳот ғамхорӣ менамоянд
Марказҳои тиббии маҳалаҳои дар Тоҷикистон дастрасиро ба ғамхории тиббӣ дар ҷойҳое, ки 
сатҳи фавти кӯдаку модар баланд аст, таъмин менамоянд.

22 Сохтани пайроҳа барои инкишоф
Ба туфайли роҳи нави бетону асфалтӣ аз деҳа то пойтахт, сокинони Обигарм ҳоло ду баробар 
зудтар ба Душанбе мерасанд.

26 Маҷрои нави имкониятҳо
Қарз барои масъалаҳои фавқулодда ҷиҳати маблағгузорӣ намудани корҳои таъмирии 
системаи таъминоти оби Тоҷикистон нобудшавии обро коҳиш медиҳад, ҳосилнокии зирoатҳои 
кишоварзиро зиёд ва даромадро меафзояд.

30 Роҳи берунрафт аз камбизоатӣ
Бехбудсозиҳои шоҳроҳи калидӣ дар Тоҷикистон ба мардум фоидаҳои зиёд меорад: дастрасии 
беҳтар ба мактабҳо, шифохонаҳо ва бозорҳо.

© 2013 Бонки Осиёгии Рушд

Ҳамаи ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд. Соли 2013 ба табъ расидааст.
Дар Филиппин чоп шудааст.

Рақами нашри инвентарӣ: ARM135787-2

Андешаҳои дар нашрияи мазкур изҳоршуда ба муаллифони он мансуб буда, ҳатман назар ва сиёсатҳои Бонки Осиёгии Рушд 
(БОР), Шӯрои Директорони он ва ё кишварҳоеро, ки аз онҳо намояндагӣ доранд ифода намесозанд 

Эзоҳ:
Дар нашрияи мазкур аломати “$” ифодасозандаи доллари ИМА мебошад.

Аксҳои муқова ва саҳифаҳои матн: Нозим Қаландаров, Рамонсито дела Круз ва Вячеслав Оселедко

6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Тел. +63 2 632 4444
Факс +63 2 636 2444
www.adb.org

Барои фармоиш лутфан бо нишонии зерин тамос гиред:
Раёсати иртиботи хориҷӣ
Факс +63 2 636 2648
adbpub@adb.org

  Дар варақҳои коғазашон дубора коркардшуда чоп шудааст



П
еш

гу
ф

то
р

1

 Пешгуфтор

Тоҷикистон пас аз давраи бесубботиҳои сиёсиву 
поёнравиҳои иқтисодӣ ва анҷом ёфтани ҷанги 
шаҳрвандӣ ба рушди иқтисодиву инкишофёбии 

назаррас муваффақ гашт. Сатҳи камбизоатӣ, ки дар 
соли 1999 ба 81 фоиз баробар буд, дар соли 2009 ба 
46.7% поён омад. Бонки Осиёгии Рушд (БОР) дар ин 
дастовардҳо саҳм дорад, зеро он аз соли 1998 
фаъолиятҳои худро дар кишвар оғоз намуда, 
ба лоиҳаҳои рушд маблағгузорӣ ва таҷрибаю 
коршиносӣ пешниҳод намудааст.

Дар таҷлили 15-умин солгарди фаъолиятҳояш дар 
Тоҷикистон, БОР ин маҷмӯи ҳикояҳоро ба табъ 
расонидааст, ки дар он баъзе лоиҳаҳои рушди 
дастгириёфта аз ҷониби БОР дар ин давра таъкид 
мешаванд. Ҳикояҳои мазкур дар шакли асл ва ҳангоми 
навишта шуданашон бар асоси маълумоти мавҷуда 
тақдим шудаанд ва тавсиф менамоянд, ки ҳаёти 
мардумро чӣ гуна тағйир додаанд.

Фаъолиятҳои БОР ба аҳолӣ муфид буда, канорамонӣ 
(изолятсия)-ро коҳиш, иртиботро афзуда, дастрасиро 
ба нерӯи барқ васеъ, хадамоти иҷтимоиро беҳтар 
гардониданд ва барои пешбурди фаъолиятҳои 
даромадҳо имкониятҳои бештар фароҳам оварданд. 
Дар умум, то моҳи майи соли 2013, БОР тақрибан 606 
миллион долларро ИМА барои лоиҳаҳои грантӣ ва 
кӯмакҳои техникӣ ва 373 миллион долларро ИМА 
ҳамчун қарзҳои имтиёзнок барои Тоҷикистон тасдиқ 
кардааст.

Ҷанбаи қавии БОР тамаркуз ба тақвияти инфрасохтор 
дар доираи ҳамкориҳои минтақавӣ мебошад. Таъмири 

даҳлези роҳи сарҳадии Душанбе-Қирғизистон, ки 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистонро бо Ҷумҳурии 
мардумии Чин ва дигар кишварҳои минтақа 
мепайвандад, инчунин бозсозии дастгоҳи тақсимотии 
500 киловолтаи НБО-и Норак баъзе намунаҳои чунин 
лоиҳаҳо мебошанд.

БОР дар идоракунии офатҳои табиии ба иқлим вобаста 
ва густариш додани дастрасӣ ба таҳсилот ва хадамоти 
тиббӣ низ нақши муҳим бозидааст. Ҳикояҳо оид ба 
дастгирии БОР ҷиҳати осебпазирӣ дар назди обхезиҳои 
дарёи Панҷ, барқарорсозии системаи интиқоли оби 
Ёвон, таъмир намудани роҳҳое, ки ба мактаб рафтанро 
осон менамоянд ва ислоҳоти бахши тандурустӣ баъзе 
фаъолиятҳои бонки мазкурро дар ин соҳаҳо нишон 
медиҳанд.

Барномаи БОР дар Тоҷикистон расонидани кӯмакро ба 
кишвар дар ҳал намудани мушкилоти муҳимтарини 
масоили рушд идома дода ба роҳҳои ҳалли каммасраф 
ҷиҳати расидан ба натиҷаҳои барои мардум дилхоҳ ва 
беҳ намудани фазои инвеститсионӣ тамаркуз 
менамояд. Тақвият додани таъминоти барқ, иртиботи 
нақлиётӣ ва инкишоф додони бахши хусусӣ аз ҷумлаи 
соҳаҳои афзалиятноки фаъолияти БОР дар кишвар 
мебошанд. БОР ҳамчунин ба тақвият додани 
ҳамкориҳои минтақавӣ, такмили зарфиятҳо ва 
идоракунӣ, тобоварӣ дар қиболи тағйироти иқлим ва 
ҷорисозии масоили гендерӣ идома медиҳад.

БОР аз 15-умин солгарди мушорикат бо Тоҷикистон 
ифтихор дорад ва интизори солиёни зиёди ҳамкориҳои 
босамар аст.

Клаус Герхауссер 
Директори генералии 
Раёсати Осиёи марказӣ ва ғарбӣ 
Бонки Осиёгии Рушд



2

Im
pa

ct
 S

to
rie

s 
fr

om
 F

iji

НОРАК

Бо баландтарин садд дар ҷаҳон, НБО-и Норак дар 
Тоҷикистон манбаи асосии энергия буда, беш аз 70% 
нерӯи барқи кишварро, ки он ба баҳр роҳ надорад, 
тавлид менамояд. Нерӯгоҳи мазкур тақрибан ба 6 
миллион аҳолӣ ва ҳамчунин ба саноатҳои нассоҷӣ, 
коркарди алюминий, хӯрока ва кишоварзӣ, ки асоси 
иқтисодиётро ташкил менамоянд, барқ таъмин 
менамояд.

Мутаасифона, ин нерӯгоҳ таъминоти барқи 
Тоҷикистонро осебпазир менамояд. Дастгоҳи 
тақсимотии 3000 мегаваттии нерӯгоҳ, воқеъ дар 75 км 
шарқи Душанбе дар болои замини ноустувор қарор 
дорад ва ниёз ба бозсозии куллӣ дорад, то он аз хатари 
эрозия дар амн бошад. Дар акси ҳол таъминоти барқ 
дар саросари кишвар метавонад халалдор шавад.

Дар умқи тақрибан 100 метр дар зери дастгоҳи 
тақсимоти нерӯ як харсанги ташаккулёфта аз ҷинсҳои 
кӯҳӣ – қабати намаксанг вуҷуд дорад, ки аз таъсири об 
маҳлул шуда истодааст. Тақрибан 40% дастгоҳи 
500-киловолтаи тақсимоти барқ ҳоло 5 метр фурӯ 
рафтааст. Баъзе қисматҳои дастгоҳи тақсимоти барқ 
ҳамарӯза ба андозаи 0,8 миллиметр фурӯ рафта 
истодаанд.

“Дастгоҳи тақсимоти барқ фаъолияти ниҳоят 
муҳимеро иҷро менамояд— нерӯи барқро аз иншооти 
тавлидкунандаи барқ қабул намуда тақсимоти онро 
танзим мекунад, шиддатро баланду паст месозад, аз ҳад 
беш баланд шудани шиддатро коҳиш медиҳад ва нерӯи 
барқи Норакро аз ҷараёни доимӣ ба тағйирёбанда ва 
баръакс, ҷараёни тағйирёбандаро ба ҷараёни доимӣ 
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НБО-и Норак, ки дар замони Шӯравӣ сохта 
шудааст, қисмати асосии таъминоти барқи 
кишварро ташкил менамояд, аммо таҷҳизоти он 
кӯҳна шудааст. Замине, ки дар он дастгоҳи 
тақсимоти нерӯ сохта шудааст, фурӯ меравад ва 
кӯмакҳои маблағгузориву коршиносиро аз 
ҷониби БОР талаб менамояд.

Бори нахуст моҳи майи соли 2013 чоп шудааст

Таҳкимбахшии 
таъминоти барқи 
Тоҷикистон
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3табдил медиҳад”, – мегӯёд Саидшоҳ Абдуллоев, 
муовини директории техники НБО.

«Агар замини ин дастгоҳи ҳаётан муҳим хароб шавад, 
он метавонад истгоҳро хароб, қисмати зиёди 
мамлакатро аз барқ маҳрум ва оқибатҳои сангини 
иҷтимоию иқтисодиро ба бор орад», – меафзояд вай.

Замини устувор
Соли 2008, БОР маблағи 54,8 миллион доллар ИМА 
грантро барои лоиҳаи барқарорсозии дастгоҳи 
тақсимотии 500-киловолтии Норак тасдиқ намуд, ки 
дар доираи ин лоиҳа дастгоҳи нави тақсимотӣ дар ҷои 
устувор сохта мешавад. Дар нақша аст, ки дастгоҳи 
мазкур соли 2014 ба истифода дода мешавад.

•	 Бо баландтарин садд дар ҷаҳон, НБО-и Нораки Тоҷикистон 
манбаи асосии энергия буда беш аз 70% нерӯи барқи 
кишварро, ки ба баҳр роҳ надорад, тавлид менамояд.

“Тамаркузи асосии БОР аз он иборат аст, ки кори 
бахши энергетика аз тариқи пайгирӣ намудани 
барномаи ислоҳот ва инвеститсия намудан дар 
зерсохторҳо (инфраструктура) беҳтар гардонида 
шавад”, – мегӯяд Cи.Cи. Ю, директории БОР дар 
Тоҷикистон.

Тавре Ю иброз медорад, маблағгузории БОР на танҳо 
дастгоҳи тақсимотии барқи Норакро ба суббот меорад, 
балки технологияи НБО-ро дар умум муосир 
менамояд.

“Бисёр иншоотҳои бахш дар замони Шӯравӣ сохта 
шудаанд ва онҳо ба барқарорсозии таъҷиливу 
муосиргардонии технологӣ ниёз доранд”, – мегӯяд ӯ.



Абдуллоев розӣ мешавад. “НБО беш аз 40 сол аст, ки 
кор мекунад ва мӯҳлати кори самарабахши бисёр 
таҷҳизоти он ҳоло гузаштааст …. Мутахассисон ҳар 
кори аз дасташон меомадаро иҷро мекунанд, то НБО ба 
таври устувор кор кунад, аммо баъзе қисмҳои эҳтиётии 
таҷҳизот дар ҳеҷ куҷо дигар ёфт намешаванд”.

Таҷдиди шароитҳои техникӣ
Дастгоҳи тақсимотии нав аз технологияи элегазии 
пешрафта истифода хоҳад кард, ки он дар муқоиса бо 
истгоҳи пешина 100 маротиба ҷои камро ишғол 
менамояд. Истгоҳи пешина масоҳати анқариб 4 
гектарро ишғол менамояд, аммо дастгоҳи 
барқтақсимкунии нав бошад, ҳамагӣ дар масоҳати 945 
метри мураббаъ ё тахминан дар 0,09 га. насб карда 
мешавад.

Ба ғайр аз ин, дастгоҳи нав анқариб ҳеҷ 
хизматрасониҳоро талаб намекунад, чунки ҳамаи 
қисмҳояш дар камераҳои газӣ ҷойгиранд, ки ин 

ҳамагуна тамосҳоро бо чанг, намӣ ва дигар омилҳои 
таъсиррасони берунӣ қариб ба сатҳи сифр коҳиш 
медиҳад.

Натиҷа чунин аст, ки таъминоти барқ бештар 
боэътимод шуда, барои мардуми Тоҷикистон рушди 
иқтисодӣ устувор мегардад.

Лоиҳа ҳамчунин малакаву маҳоратҳои кормандони 
НБО-ро баланд бардошт. Ба онҳо имконият фароҳам 
оварда шуд, то системаи навро аз коршиносону 
мутахассисони хориҷӣ биомӯзанд.

“Кор кардан дар чунин як лоиҳаи калон гуворост”,- 
мегӯяд Алӣ Раҳимови 55-сола, ки барқчи ширкати 
Интеграл аст ва ин ширкат дастгоҳи барқтақсимкунии 
навро месозад. “Ба ман ҳамчунин омӯхтани чизҳои нав 
маъқул аст”.
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Агар замини ин дастгоҳи ҳаётан муҳим хароб шавад, он метавонад 
истгоҳро хароб, қисмати зиёди мамлакатро аз барқ маҳрум ва 
оқибатҳои сангини иҷтимоию иқтисодиро ба бор орад. 

•	 Замини зери дастгоҳи барқтақсимкунии кӯҳна 
фурӯ меравад. Лоиҳа дастгоҳи 
барқтақсимкуниро дар замини устувор аз нав 
месозад ва технологияи муосири элогазиро 
муаррифӣ менамояд.
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Мо аз якчанд кишвар мутахассисонро дорем, ки якҷоя 
кор мекунанд – аз Олмон, Қазоқистон, Тоҷикистон. Аз 
ҳамдигар чизҳои зиёдро меомӯзем”.

Алӣ қадрдонӣ менамояд, ки ба туфайли лоиҳа вай ва 
ҳамкорони тоҷикаш донишҳову малакаҳои навро аз 
бар карданд. Вай ояндаи боз ҳам беҳтарро орзу 
менамояд.

“Умедворам, ки рӯзе дар арсаи байналмилалӣ кор 
хоҳам кард”. 

•	 Сохтмончиён барои дастгоҳи 
барқтақсимкунии нав нақби кабелро 
месозанд.

•	 Алӣ Раҳимов, барқчии ширкати 
Интеграл аз донишҳо ва малакаҳои 
андӯхтаи худаш ва ҳамкоронаш аз 
лоиҳа сипосгузор аст.

Маълумот оид ба Лоиҳа
Номи лоиҳа: Лоиҳаи бозсозии Дастгоҳи 
барқтақсимкунии 500-киловолтаи Норак (2008–2014)
Маблағгузорӣ: 54,77 миллион доллар ИМА, 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 12,13 миллион доллар 
ИМА, ҳаммаблағгузорӣ.

Бо рақамҳо1

70%: фоизи нерӯи барқи тавлидшавандаи 
Тоҷикистон дар НБО-т Норак
3,000 мегаватт иқтидори умумии муқарраршудаи 
НБО-и Норак
1 Варақаи иттилоотӣ: Тафсилот (таҷдидшуда) 
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Афзоиши тиҷорати 
фаросарҳадии Осиёи марказӣ 
тавассути роҳи нав

Тоҷикистон, ки масири баҳрӣ надорад, роҳҳои 
барқароргаштаи он савдоро ҳам дар дохил ва ҳам 
бо дигар кишварҳои Осиёи марказиву Ҷумҳурии 
мардумии Чин меафзоянд.

Бори нахуст моҳи майи соли 2013 нашр шудааст

• Мошине тавассути роҳ дар ноҳияи Ҷиргатол мегузарад, ки ин роҳ 
ҳамчун ҷузъи лоиҳаи барқарорсозии роҳи Душанбе – сарҳади 
Қирғизистон бо дастгирии БОР таъмир шудааст.
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РАШТ

Роҳи 180-километрае, ки аз маркази Рашт ба шаҳри 
Душанбе, пойтахти Тоҷикистон тӯл мекашад, ҷузъи 
даҳлези роҳи бузургтарест, ки Душанберо бо сарҳади 
Ҷумҳурии Қирғизистон ва дигар қисматҳои минтақа 
пайваст намуда, робитаҳои ҳаётан муҳими тиҷоратиро 
барои ин давлати ба баҳр роҳ надошта таъмин 
менамояд.

Он ҳамчунин имкониятҳои маҳаллиро барои 
соҳибкорон дар водии Рашт, ки бо Ҷумҳурии 
Қирғизистон ҳамсарҳад аст, таъмин месозад. Яке аз 
соҳибкорони 53-сола, ронандаи такси Саидмуҳсин 
Саъдиев мебошад, ки эшон мусофиронро ҳар рӯз аз 
маркази Рашт ба пойтахт меорад.

“Ҳоло то Душанбе тақрибан 3 соат вақт мегирад”, 
-мегӯяд вай. “Ман ба осонӣ дар як рӯз метавонам ба 
Душанбе рафта бозгардам …. Тасаввур карда 
наметавонед, ки қаблан сафар кардан то чӣ андоза 
мушкил буд. Барои расидан то Душанбе, одамон беш 
аз 10 соат вақташонро сарф мекарданд”.

Одамон ҳатто бештар аз ин ҳам сарф мекарданд—13 
соат ба ҳамин наздикӣ дар соли 2007—сафар аз пойтахт 
то сарҳад бо Ҷумҳурии Қирғизистон, ки он дар соли 

2012 ба 8 соат коҳиш дода шуд ва қисман масир тоза 
шуда савдои байналмилалӣ афзуд.

Саъдиев роҳи кӯҳнаро ҳамчун “роҳи ноҳамвору 
бефарш” тавсиф намуда, дастонашро гирд оварда 
нишон медиҳад, ки чуқуриҳои роҳ то чӣ андоза калон 
буданд. “Мошинҳо ҳамеша дар роҳ мешикастанд, 
ронандагону мусофирон ҳам вақт ва ҳам пули зиёд 
сарф менамуданд”.

Ин гуна монеаҳо акнун паси сар шуданд.

Рушди нақлиёт ва савдо
БОР маротибаи нахуст кӯмаки худро барои таъмир 
намудани 340 км роҳи Душанбе – сарҳади Қирғизистон 
дар охирҳои соли 2003 тасдиқ кард. Аз он замон то ҳол, 
БОР беш аз 118 миллион доллар ИМА қарзҳои 
имтиёзнок ва грантҳо ба Тоҷикистон барои беҳсозии 
роҳҳо пешниҳод намудааст.

Дар аввалҳои соли 2013, кори роҳ қариб анҷом ёфта, 
тақрибан як қитъаи 13 километра боқӣ монда буд.

То моҳи декабри соли 2012, ҳаракати нақлиёти дохилӣ 
дар роҳ дар 1 рӯз (ҳисобои миёнаи солона) ба 2,378 



мошин мерасид, ки ин нишондод дар соли 2006, дар як 
рӯз 250 мошинро ташкил мекард.

Мухтор Неъматов, директории гурӯҳи лоиҳавӣ аз 
Вазорати нақлиёт иқрор мешавад, ки бехатарии роҳ 
ҳанӯз ҳамчун як проблема боқӣ мемонад. Далели асосӣ 
ин аст, ки шароити роҳҳо беҳтар гардад, одамони 
бештар аз роҳ истифода менамоянд ва ҳамчунин 
мошинҳоро бо суръати баланд меронанд ва ин 
проблемаро надонистани қоидаҳои бехатарии роҳ аз 
ҷониби сокинони маҳаллӣ дучанд мегардонад. Аммо, 
вазъи умумӣ ба таври назаррас беҳбуд ёфтааст, 
мегӯяд вай.

“Миқдори садамаҳо дар роҳ аз соли 2006 то ба имрӯз 
қариб ба 8 маротиб коҳиш ёфтааст”-мегӯяд ӯ.

Аз рӯи гуфтаҳои Фаррух Нуриддинов, маъмури лоиҳаи 
БОР, ҳал намудани бехатарии роҳ тавассути ҳамкорӣ бо 
ҳукумат идома дорад.

Дар ҳоле, ки афзоиши нақлиёт барои рушди иқтисодӣ 
ва савдо муҳим аст, ҳамчунин сармоягузорӣ барои 
нигаҳдориву таъмири роҳ низ лозим мебошад, афзуд 
Нуриддинов.

“Таъмиру нигаҳдории мунтазами роҳ ва таҳти назорат 
қарор додани мошинҳои аз меъёр беш боркаш барои 

баланд бардоштани устувории лоиҳа муҳим аст”, –
мегӯяд вай. “БОР ба ҳукумат барои таҷриба намудани 
схемаи таъмиру нигаҳдорӣ бар асоси 
нишондиҳандаҳои сифатӣ ва бо насб намудани 
системаҳои баркашидани вазни мошинҳо кӯмак 
менамояд”.

Пайваст намудани деҳаҳо, кишварҳо
Лоиҳа на танҳо роҳро то ба пойтахт, балки роҳҳои 
деҳоти Рашту Нурободро низ таъмиру барқарор 
намуда, ба деҳқонон дастрасиро ба бозор ва дигар 
хадамоти иҷтимоӣ осон сохт. Истеҳсоли сабзавот, мева 
ва саршумори чорво афзоиш ёфт. Баъзе сокинони деҳот 
гуфтанд, ки даромадашон ба 30% боло рафтааст. Онҳо 
даромади беҳгаштаи худро қисман ба шароитҳои 
беҳбудёфтаи роҳ нисбат медиҳанд.

Ҳамчун яке аз масирҳои муҳимтарини савдои Осиёи 
марказӣ ва роҳи мустақиман пайвасткунандаи 
Ҷумҳурии мардумии Чин бо Осиёи марказӣ ва Осиёи 
ҷанубӣ, роҳи Душанбе —сарҳади Қирғизистон савдо ва 
ҳамкориҳоро дар минтақа равнақ медиҳад.

Роҳи мазкур қисми Даҳлези (коридори) 3 мебошад ва 
дар Стратегияи нақлиёт ва мусоидат ба савдои 
Барномаи ҳамкориҳои иқтисодии минтақаи Осиёи 
марказӣ, 6-то чунин коридори афзалиятнок муайян 
шудааст.
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• Роҳи нав ба Саидмуҳсин Саъдиеви 53-сола, 
ронандаи такси кӯмак намуд. Вай дар муддати 3 
соат аз маркази Рашт ба шаҳри Душанбе 
мерасад, ки қаблан ҳамин масофаро дар муддати 
беш аз 10 соат мепаймуд.
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Таҳқиқотҳои оид ба нақлиёт баргузоршуда рафтуомади 
нақлиётҳои байналмилалиро дар моҳи декабри соли 
2012 ба миқдори 76 мошин дар як рӯз нишон медиҳанд, 
ки ин нишондиҳанда дар соли 2006, дар як рӯз ҳамагӣ 
10 мошини боркашро ташкил мекард. То соли 2015, 
интизор меравад, ки ин нишондиҳанда ба 177 мошини 
боркаш дар 1 рӯз меафзояд.

“Роҳи таъмиршуда саҳми асосӣ дар рушди иқтисодии 
минтақа мебошад, ки он ҳамкориҳои минтақавиро 
тақвият бахшида рақобатпазирии кишварҳоро беҳ 
мегардонад”, — гуфт Си. Си. Ю, директори БОР дар 
Тоҷикистон. “БОР феълан Стратегияи нақлиёт ва 
мусоидат ба савдои Ҳамкориҳои иқтисодии минтақаи 
Осиёи марказиро баррасӣ менамояд ва 
сармоягузориро барои беҳгардонии пайвастагиҳои 
минтақавӣ идома хоҳад дод”.

Рақамҳо шояд дар ҳоли ҳозир каманд, аммо таъсирот 
барои ҷонибҳои дахлдор назаррас мебошад.

“Тайи чанд моҳи охир ман ҳар ҳафта тавассути ин роҳ 
сафар карда аз Ош ба Тоҷикистон пиёзу ангиштсанг 
овардам”, – мегӯяд Эсоналӣ Урумбоеви 49-сола, ки 
соҳиби мошини боркаш аз ноҳияи Алайи Ҷумҳурии 
Қирғизистон мебошад.

“Ман дигар шассиҳои мошинамро пас аз ҳар сафар 
таъмир намекунам. Барои сӯзишворӣ низ пули камтар 
сарф менамоям ва метавонам бештар сафар намоям”, – 
мегӯяд вай ва меафзояд, ки аз шароити беҳгаштаи роҳ 
ниҳоят сипосгузор аст.

“Роҳи беҳбудёфта ба зиндагӣ ва ба кори ман кӯмак 
менамояд”, – мегӯяд Эсоналӣ. 

• Эсоналӣ Урумбоеви 49-сола, соҳиби мошини боркаш аз 
ноҳияи Алайи Ҷумҳурии Қирғизистон. Вай дар Рашт 
пиёз мефурӯшад. Роҳи нав хароҷоти таъмири мошинро 
коҳиш додааст.

• Мошини боркаше аз Душанбе ба Ҷумҳурии Қирғизистон 
тавассути роҳи ба тозагӣ барқароршудаи ноҳияи Файзобод 
роҳсипор аст. Роҳи беҳбудёфта ба савдои байнидавлатӣ дар 
минтақа мусоидат менамояд.

Маълумот дар бораи лоиҳа
Номи лоиҳа: Лоиҳаи беҳгардонии даҳлези роҳи 
минтақавии ҲИМОМ (CAREC 2007–2013)
Маблағгузорӣ: 40,9 миллион доллар ИМА , 
Хазинаи Осиёгии Рушд (қарзи БОР); 12,5 миллион 
доллар ИМА, Хазинаи Осиёгии Рушд (гранти БОР); 
23,1 миллион доллар ИМА, ҳаммаблағгузорӣ

Бо рақамҳо
10: мошини боркаши байналмилалӣ тавассути роҳи 
лоиҳавӣ дар як рӯз соли 2006 мегузашт
177: мошини боркаши байналмилалӣ тавассути 
роҳи лоиҳавӣ дар як рӯз соли 2015
760: мошин дар як рӯз то соли 2030 пешбинӣ 
мешавад

А
ф

зо
иш

и 
ти

ҷо
ра

ти
 ф

ар
ос

ар
ҳа

ди
и 

О
си

ёи
 

м
ар

ка
зӣ

 т
ав

ас
су

ти
 р

оҳ
и 

на
в



10

Ҳи
ко

яҳ
о 

до
ир

 б
а 

ло
иҳ

аҳ
о 

да
р 

То
ҷи

ки
ст

он

Сохтмони саддҳо  
барои пешгирии обхезӣ дар Тоҷикисон
Тоҷикистон кишвар кӯҳистонӣ мебошад ва дар миёни 
ҳодисаҳои табиӣ, селу обхезиҳо ҳодисаҳои маъмулӣ 
мебошанд. Инфрасохторҳои пешгирии сел як заминаи 
амни воситаҳои зиндагиро дар мавзеи деҳот фароҳам 
меоранд.

Бори нахуст моҳи апрели соли 2013 нашр шудааст



ҲАМАДОНӣ

Дар Тоҷикистон баҳор аст. Дар баробари баланд 
шудани ҳарорат, дар кӯҳҳо, ки 93 фоизи кишварро 
ташкил мекунанд, ях ва барф ба обшавӣ сар мекунанд. 
Барфу яхҳои обшуда маҷро гирифта ба дарёҳои 
кишвар мерезанд. Обҳои баъзе дарёҳо аз соҳилҳояшон 
берун меоянд.

Бо сабаби релефи кӯҳсор ва иқлими табиии 
экстремалӣ доштанаш, ки ҳарорат дар зимистон то 
–10oC хунукӣ ва дар тобистон ба беш аз 40oC гармӣ 
мерасад, дар Тоҷикистон зуд-зуд селобу обхезиҳо ба 
амал меоянд. Сокинони баъзе минтақаҳои кишвар ҳар 
ду сол як маротиба бо сел рӯ ба рӯ мешаванд.

11

Бо назардошти ин шароит, Тоҷикистон яке аз 
кишварҳои бештар осебпазири ҷаҳон дар қиболи 
баландравии ҳарорат ва тағйирёбии иқлим маҳсуб 
мешавад, ҳарчанд он аз ҳама камтар газҳои гармхонаӣ 
хориҷ мекунад.

“Мо барои ҳифозати мардум аз селу обхезиҳо 
масъулияти маънавӣ дорем”,- гуфт директории БОР 
дар Тоҷикистон Си. Си. Ю, – “ҳамчунин ба онҳо кӯмак 
намоем, то захираҳои обашонро хубтар идора намоянд”.

Соли 2005, БОР ба селобҳои тахрибоваре, ки ба 
вилояти Хатлони Тоҷикистон зарба зад аксуламал 

• Маҳина Мансурова аз деҳаи Метинтуғайи 
ноҳияи Ҳамадонӣ нақл менамояд, ки чӣ тавр 
ҳамсояҳо боғзор ва чорвои худро, ки манбаи 
асосии даромадашон буданд, дар обхезии 
соли 2005 аз даст доданд. Ин обхезӣ ба 
миқдори умумии 50 миллион доллар ИМА 
хисорот ворид кард.
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нишон дод. Аз ин селобҳо 250 бино, ҳамчунин роҳҳо, 
пулҳо ва обманораҳо хароб гашта, қабати болоии хоки 
4000 га замини корам шуста шуд. Аммо қарзҳо барои 
вокуниши изтирорӣ аз ҷониби БОР на танҳо ба мардум 
ҷиҳати барқарорсозӣ кӯмак намуд, балки мардуми 
Хатлонро аз таҳдидҳои селобҳои минбаъда ҳифозат 
кард.

Бартарафсозии оқибатҳо
Соли 2005, вақте селоб ба хонаи вай дар деҳаи 
Метинтуғайи ноҳияи Ҳамадонӣ зада даромад, Маҳина 
Мансуроваи 60-сола худро чунин ҳис кард, ки гӯё дар 
байни майдони ҷанг бошад.

“Ҳама дар берун дар кӯчаҳо буданд ва аз оби 
баландшудаистода мегурехтанд. Ба мо лозим омад, ки 
барои пайдо намудани ҷойи бехатар тақрибан 4 км 
гурезем”, – мегӯяд вай. Деҳае, ки дар он Мансурова 
истиқомат мекард, яке аз чандин деҳаҳо ва хоҷагиҳои 

аз сел таъсирдида буд. “Касе намурд, аммо хонаҳоямон 
зери об монданд ва гову гӯсфанд, боғҳо ва заминҳои 
кишоварзиямонро, ки барои мо сарчашмаи асосии 
даромадамон буданд, аз даст додем”, – гуфт вай.

Селоби шадид тақрибан ба миқдори 50 миллион 
доллар ИМА хисорот ворид намуда, саддҳои соҳили 
дарёи Панҷро вайрон кард. Каналҳо низ вайрон шуда, 
селоби онҳо қабати ҳосилхези хоки майдонҳои 
кишоварзиро шуста системаи таъминоти оби 
ошомилании мардумро халалдор сохт. Лозим омад, ки 
беш аз 16 000 нафар эвакуатсия карда шавад.

Барои ба таври зуд вокуниш нишон додан ба ин офат, 
БОР таъйиноти қарзҳои ҷории худ барои ду лоиҳа – 
Лоиҳаи Барқарорсозии соҳаи кишоварзӣ ва Лоиҳаи 
барқарорсозии обёриро тағйир дод. Барои корҳои 
соҳилмустаҳкамкунӣ қад-қади дарёи Панҷ, ки он 
сарҳади миёни Тоҷикистону Афғонистон аст ва низ 
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Қарзҳо барои вокуниши изтирорӣ аз ҷониби БОР 
на танҳо ба мардум ҷиҳати барқарорсозӣ кӯмак 
намуд, балки мардуми Хатлонро аз таҳдидҳои 
селобҳои минбаъда ҳифозат кард.

• Корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи 
Панҷ дар ноҳияи Ҳамадонӣ пеши селобро аз 
барфу тармаҳои обшудаи кӯҳсор мегирад ва 
ин мушкилоти такрорёбанда буда, интизор 
меравад, ки бо гармшавии иқлим боз ҳам 
сангинтар мешавад.
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Чун иқлим тағйир меёбад, оби дарё эҳтимол баланд 
мегардад ва ин чунин маъно дорад, ки корҳои 
соҳилмустаҳкамкунӣ ва дигар тадбирҳои омодагӣ ба 
офатҳои табиӣ беш аз пеш муҳим мешаванд. 

Дар ҳоли ҳозир, корҳои анҷомёфтаи 
соҳилмустаҳкамкунӣ (саддҳо) суботи заруриро барои 
мардуми Хатлон таъмин менамоянд, ки ин барои 
устувории молиявиашон муҳим аст.

“Натиҷаҳо аёнанд”, – мегӯяд Бобокалонов. “Анқариб 
ним миллион нафар дар 4 ноҳия муҳофизат шудаанд, 
об барои нӯшидан ва обёрӣ намудани киштзорашон 
доранд ва метавонанд ояндаи худро ба нақша 
гиранд.” 

барои барқарорсозии каналҳои Деҳқонободу Чубек, 
инчунин таъмири дигар иншоот, ки аз сар задании сел 
хароб шуда буданд, маблағҳои иловагӣ ҷудо карда 
шуданд.

Дар натиҷа 50000 га замин ҳифозат, инфросохтори нави 
зарурӣ, аз ҷумла мактабҳо, шифохонаҳо, роҳҳо, пулҳо 
ва дидбонггоҳҳои сарҳадӣ сохта шуданд.

Пешгирии обхезиҳои оянда
Барои коҳиш додани хатароти ояндаи селу обхезӣ дар 
чор ноҳияи осебпазир – Ҳамадонӣ, Фархор, Кӯлоб ва 
Восеъ, БОР дар амалигардонии Лоиҳаи идоракунии 
хатароти обхезӣ дар Хатлон соли 2007 22 миллион 
доллар ИМА қарз дод.

Он беш аз 11 км сад барои мустаҳкамсозии соҳил аз 
обхезӣ ва 18 бандоб барои коҳиш додани ҷараёни оби 
дарёи Панҷ сохт. Бо нигаҳдории дуруст, корҳои 
анҷомёфтаи соҳилмустаҳкамкунӣ солиёни зиёд 
минтақаи таҳти лоиҳа қарордоштаро муҳофизат хоҳад 
кард.

“Истифодабариву нигаҳдории дурусти иншооти 
сохташуда ва барқароргашта барои пойдорӣ 
муҳиманд”, – мегӯяд Ю. “Сарфи назар аз маҳдудиятҳои 
молиявии мавҷуда, мо тааҳҳудоти ҳукуматро ҷиҳати 
таъмин намудани захираҳои зарурӣ барои 
истифодабарӣ ва нигаҳдорӣ пазироӣ менамоем”.

Лоиҳа ҳамчунин аз бархӯрди ҳамаҷонибаи идоракунии 
офатҳо истифода намуда ба маҳаллаҳо дар ташкил 
кардани системаи огоҳии пешакӣ, баргузории 
маъракаи огоҳсозии ҷомеа, таҳия сохтани харитаҳои 
хатарот ва нақшаи эвакуатсияи аҳолӣ кӯмак намуд. 
Мардуми истиқоматкунанда дар минтақаи осебпазир 
аз селоб ҳоло оид ба хатарҳо беҳтар огоҳ буда, омодагии 
хубтар доранд ва метавонанд таҳдиду хатарҳои 
эҳтимолиро мониторинг (назорат) намоянд.

Фаъолиятҳо кор дода истодаанд. “Соли 2010, 
мутахассисони мо ба қайд гирифтанд, ки ҷараёни оби 
дарёи Панҷ дар муқоиса бо соли 2005 хеле зиёдтар 
буд”, – мегӯяд вазири захираҳои об Раҳмат 
Бобокалонов. “Аммо ба туфайли ҳамкориҳову 
мушорикат бо БОР, дарё сабаби ҳеҷ селу обхезии 
калони дигар нашудааст”.

Лоиҳа БОР ҳамчунин аз бархӯрди ҳамаҷонибаи 
идоракунии офатҳо истифода намуда ба маҳаллаҳо дар 
ташкил кардани системаи огоҳии пешакӣ, баргузории 
маъракаи огоҳсозии ҷомеа, таҳия сохтани харитаҳои 
хатарот ва нақшаи эвакуатсияи аҳолӣ кӯмак намуд.

Маълумот оид ба лоиҳа
Номи лоиҳа: Лоиҳаи идоракунии хатарот дар 
вилояти Хатлон (2006–2010)
Маблағгузорӣ: 3,0 миллион доллар ИМА, Хазинаи 
Ҷопон оид ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ (БОР); 
500,000 доллар ИМА, Хазинаи махсуси кӯмаки 
техникӣ (БОР); 22,0 миллион доллар ИМА, Хазинаи 
Осиёгии Рушд (БОР); 6,612 миллион доллар ИМА, 
Ҳукумати Тоҷикистон

Номи лоиҳа: Лоиҳаи барқарорсозии кишоварзӣ 
(2002–2010)
Маблағгузорӣ: 35 миллион доллар ИМА, Хазинаи 
Осиёгии Рушд (БОР), 8,75 миллион доллар ИМА, 
ҳаммаблағгузорӣ

Номи лоиҳа: Лоиҳаи барқарорсозии обёрӣ 
(2004–2011)
Маблағгузорӣ: 22,7 миллион доллар ИМА, Хазинаи 
Осиёгии Рушд (БОР); 6,29 миллион доллар ИМА, 
Ҳукумати Тоҷикистон

Бо рақамҳо2

11,6: километр барқарорсозии саддҳои сорҳили 
қад-қади дарёи Панҷ, ноҳияи Ҳамадонӣ
3,5–4,0 соат огоҳии қаблӣ то омадани сел
90–95: фоизи пешвоёни деҳаҳо оид ба хатари 
обхезиву сел ва талаботҳои умумии вокуниш нишон 
додан огоҳанд

2 Тибқи ҳисоби кормандони лоиҳа.
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Дар мавзеи дурдасти 
Тоҷикистон, пули 
нав ҳаёти мардумро дигаргун 
менамояд
Дар Тоҷикистон пули наве аз болои дарёи Сурхоб як 
деҳаи ҷудомондаро бо шароитҳову имкониятҳои шаҳр 
пайванд намуда, ҳаёти одамонро дар мавридҳои 
таъҷилӣ наҷот мебахшад ва ба пешбурди соҳибкории 
хурд, ки ниҳоят зарурист, кӯмак менамояд.

Бори нахуст моҳи апрели соли 2013 нашр шудааст
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РАШТ

Дар деҳаи Зарангаки қисмати шимолу-шарқии 
Тоҷикистон, табиби оилавӣ Ҳакимҷон Кулулов 
шушҳои кӯдакеро, ки месулфад бо стетоскоп гӯш 
мекунад.

Kулулови 46-сола ҳолатҳои даҳшатбореро, ки 
маризони ниёздошта ба кӯмаки таъҷилиро бо замбар 
тавассути пули фарсудаву ларзонаки аз тахтаву трос 
сохташуда ба шифохонаи ноҳиявӣ меоварданд, ба 
хотир меорад. Духтур ва ёрикунандаҳои вай ин роҳро 
пиёда дар муддати 2-3 соат мепаймуданд. Ҳамаи ин 
корҳо дар гузашта монданд ва ҳоло мардуми деҳаи вай 
ва боз 19 деҳаи дигари дурдаст метавонанд дарёи 
Сурхобро аз тариқи пули нави аз бетону оҳан 
сохташуда гузаранд ва ба шафохонаҳо, мактабҳо ва 
бозорҳои Рашт оянд.

“Ҳоло хотири ман ниҳоят ҷамъ аст”, – мегӯяд вай дар 
мавриди кӯмаки тиббии деҳа бо ишора ба пули нави 

сохташуда“. Дар ҳолатҳои таъҷилӣ, дар муддати 
камтар аз 15 дақиқа шахси беморро метавон ба 
шафохонаи маркази Рашт расонид”.

Пайваст намудани мардумони ҷудомонда
Соли 2007, тавассути Хазинаи Ҷопон барои паст 
кардани сатҳи камбизоатӣ, БОР маблағи 2 миллион 
доллар ИМА грантро барои Лоиҳаи дастрасии 
устувори маҳаллаҳои ҷудомондаи деҳот тасдиқ кард.

Таҳти лоиҳа, як пули 227 метрӣ ва каме бештар аз 1 
километр роҳ то пул сохта шуд. Инчунин 14 километр 
роҳҳои деҳот таъмир карда шуданд, ки ин роҳҳо 
дастрасии маҳаллаҳои атрофро ба пул таъмин 
менамояд.

Истиқоматкунандагон мегӯянд, ки пул ва роҳҳо ҳаёти 
мардумро хеле осону қулай сохтанд, бахусус бо 
назардошти он ки баъзе вақтҳо пули ларзонаки бо трос 
басташударо тамоман истифода карда намешуд.

• Тракторе аз пули бетониву оҳании болои дарёи 
Сурхоб мегузарад. Ин пул деҳаи Зарангакро бо 
шифохонаҳо, мактабҳо ва бозорҳои маркази 
Рашт мепайвандад.
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“Дар вақти баландшавии об, вақте пули ларзонак зери 
об мешуд ва мо онро истифода карда наметавонистем, 
ба мо лозим меомад, ки дарёро бо амад, ки аз 
шикамбаи гов ва чуб сохта мешуданд, убур 
мекардем”, – мегӯяд Абдулҳаким Каримови 63-сола, 
раиси шӯрои деҳаи Ҳиҷборак. “Амадҳо ниҳоят 
хатарнок буданд ва пас аз он, ки чанд нафар дар об 
ғарқ шуданд, мо истифодаи онҳоро қатъ кардем”.

Қирғиз Ниёзови 80-сола, сокини деҳаи Зарангак, ки 
дар масофаи 19 км аз маркази Рашт қарор дорад, пули 
тозабунёдро тавсиф намуда мегӯяд он “тӯҳфаи 
беназирест”, ки мо ҳамдеҳагон дер боз орзу 
мекардем.

“Ҳоло мо пули ниҳоят босуббот ва амнро дорем”, – 
мегӯяд вай. Мошинҳо аз болои вай ба осонӣ 
мегузаранд. “Набераҳову абераҳои мо фаромӯш 
нахоҳанд кард ва сипосгузор аз онҳое хоҳанд буд, ки дар 
сохтани ин пул кӯмак намудаанд”.

Афзалият барои соҳибкории хурд
Ба туфайли пули нав, беш аз 47000 сокинони мавзеи 
деҳот аз рафтуомади бемонеа, дастрасӣ ва иртибот 
баҳра мебардоранд. Лоиҳа ҳамчунин ба фаъолиятҳои 

соҳибкории хурд дар деҳаҳои дурдасти ҷудомонда 
кӯмак намуд. Соҳибкорон мегӯянд, ки бо сабаби арзон 
шудани роҳкиро, дастрасии осон ба бозорҳо ва зиёд 
шудани шумораи мошинҳои мусофирбар, 
даромадашон то 45% афзудааст.

Тавассути пули нав маҳсулоти кишоварзӣ ба осонӣ ба 
бозорҳои калон расонида мешавад ва он ҳамчунин 
хароҷоти нақлиётро барои деҳқонон паст менамояд.

“Дар гузашта, ман тамоман себ ва нокамро фурӯхта 
наметавонистам. Ҳеҷ харидоре ҳам ба деҳаи мо барои 
харидани онҳо намеомад. Ман намедонистам, ки 
меваҳоро чӣ тавр ба бозор барам”, – мегӯяд деҳқони 
51-сола, Давлатхуҷа Кулулов. “Ҳоло бошад то бозори 
калон танҳо 8 км роҳ аст ва расидан ба бозор осон 
шудааст”.

Лоиҳа ҳамчунин дастрасиро ба таҳсилот, бахусус барои 
хонандагони синфҳои болоӣ беҳтар сохтааст. 
Шомаҳмад Шарипови 63 – сола дар мактаби миёнаи 
деҳаи Зарангак муаллим аст. “Баъзе мактабҳои ин 
минтақа аз синфи 1 то 9 мебошанд ва кӯдакони он 
деҳаҳо пас аз хатми синфи 9 наметавонистанд 
таҳсилашонро давом диҳанд”, – мегӯяд Шарипов. 

“Барои фоида расонидан ба мардум, шарт нест, 
ки лоиҳа калон ва гаронқиммат бошад”.

— Си. Си. Ю, директории БОР дар Тоҷикистон

• Пеш аз сохта шудани пули нав, духтур Ҳакимҷон 
Кулулов беморони таъҷилиро тавассути пули чӯбини 
ларзонак ба шифохонаи наздиктарини маркази Рашт 
мебурд. Ҳоло вай беморонро бо мошин дар муддати 15 
дақиқа ба шифохона мерасонад.

• Шомаҳмад Шарипов, муаллими мактаб 
мегӯяд, ки пул ба талабаҳо, ба монанди 
Зарина Ниёзова, хонандаи синфи 9 
кӯмак мекунад то ба мактабҳои миёнаи 
маркази Рашт раванд.
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Маълумот дар бораи лоиҳа
Номи лоиҳа: Дастрасии устувор барои 
маҳаллаҳои ҷудомондаи деҳот (41038-012) 
(2007–2010)
Маблағгузорӣ: 2 миллион доллар ИМА, 
Хазинаи Ҷопон барои паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ

Бо рақамҳо3

226,8: метр пули сохташуда
1,05: км роҳ то пули сохташуда
14,6: км роҳҳои таъмиршудаи мавзеи деҳоти 
атроф

3 Ёддошти анҷоми амалигардонӣ (2010). саҳ. 4

“Ҳоло онҳо ба осонӣ метавонанд синфи 10 ва 11-ро дар 
дигар деҳаҳо ва ё дар маркази Рашт хонанд”.

Бо назардошти аҳамияти нгаҳдориву таъмири пул, 
лоиҳа ассотсиатсияи нигаҳдории зерсохтор ва хазинаи 
онро барои таъмиру нигаҳдории пул ва роҳҳо таъсис 
дод. Бо ассотсиатсия доир ба идоракунии техникиву 
молиявӣ тренинг баргузор шуда, ба онҳо асбобҳои 
асосии роҳтаъмиркунӣ дода шуд. Барои таъмири 
мавсимии пул, мардуми деҳот аз тариқи кор ё додани 
маблағи нақд саҳмгузорӣ менамоянд.

“Барои фоида расонидан ба мардум, шарт нест, ки 
лоиҳа калон ва гаронқиммат бошад”, – мегӯяд Си. Си. 
Ю, директории БОР дар Тоҷикистон. “Талабот барои 
чунин лоиҳаҳои хурд, аммо хуб ҳадафгиришуда дар 
Тоҷикистон зиёд аст ва мо корро бо Ҳукумати Ҷопон 
ва дигар донорҳо ҷиҳати амалисозии онҳо идома 
хоҳем дод”.

Пул ба Каримов ва дигарон илҳомбахш аст.

“Дар вақти баландшавии об, вақте пули ларзонак зери 
об мешуд ва мо онро истифода карда наметавонистем, 
ба мо лозим меомад, ки дарёро бо амад, ки аз шикамбаи 
гов ва чуб сохта мешуданд, убур мекардем”. 

— А. Каримов, раиси шӯрои деҳаи Ҳиҷборак

“Мо ҳоло дар нақша дорем, ки як пули дигари хурдро 
якчанд километр поёнтар аз ин ҷо созем. Мо аллакай 
барои ин кор пул ҷамъ кардаем ва умедворем, ки 
сохтмонашро худамон ба роҳ мемонем”, – мегӯяд 
вай.  

• Лоиҳаи пуштибонишуда аз ҷониби БОР пули 227 
метра ва 1 км роҳро то пул бунёд карда, беш аз 14 км 
роҳҳои мавзеи деҳотро, ки маҳаллаҳои атрофро бо 
пул пайваст менамоянд, таъмир намудааст.
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Марказҳои тибби  
оилавӣ дар Тоҷикистон нисбат ба 
маҳаллаҳои деҳот ғамхорӣ менамоянд

Марказҳои тиббии маҳалаҳои дар Тоҷикистон 
дастрасиро ба ғамхории тиббӣ дар ҷойҳое, ки сатҳи 
фавти кӯдаку модар баланд аст, таъмин менамоянд.

Бори нахуст моҳи апрели соли 2010 нашр шудааст

• Валиҷон Ҳакимов—духтури дорои собиқаи 35 соли 
корӣ дар ноҳияи Рашт ва ҳамкори вай, момодоя (бо 
либоси сабз) сатҳи фавти кӯдак ва модарро дар деҳаи 
Қизроқи Тоҷикистон коҳиш медиҳанд.
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ҚИЗРОҚ

Дар назари аввал, маркази тиббии деҳаи Қизроқ 
хоксор менамояд, аммо ҳоло ин маркази тиббӣ аз он 
вагони поезди кӯҳнае, ки солҳои тӯлонӣ дар ин ноҳияи 
дурдасти аз пойтахтшаҳри Душанбе дар масофаи 5 
соат қарордошта беморонро қабул менамуд, фарқи 
зиёд дорад.

“Албатта чунин бунгоҳи тиббиро мо қаблан 
надоштем”, – хандида мегӯяд Валиҷон Ҳакимов, 
духтуре, ки дар ноҳияи Рашт 35 сол собиқаи корӣ 
дорад. “Бунгоҳи пешина танҳо як вагон буд. Мо 
наметавонистем хадамоти тиббии сари вақтӣ ва 
босифатро ба мардуми маҳал таъмин намоем”.

Дар гузашта, духтурони мавзеи деҳот, ба монанди 
ноҳияи Рашт, дар бисёр ҳолатҳо беморонро дар 
масҷидҳо, мактабҳо, боғчаҳои кӯдакон ва дигар ҷойҳои 

дастрас қабул мекарданд. Дар муқоиса бо он, маркази 
нави тиббии деҳаи Қизроқ махсусан тарҳрезӣ ва сохта 
шуд, то ба ниёзҳои тиббии мардум хидмат намояд. Ҷои 
равшан ва баҳаво—ду ҳуҷраи муолиҷавӣ, ки онҳоро 
қабулгоҳ ва толори интизорӣ аз ҳам ҷудо 
мекунанд. Ин марказ ҳоло тақрибан ба 18000 аҳолӣ 
хидмат менамояд.

Ислоҳоти бахши тандурустии Тоҷикистон
Муассисаи мазкур яке аз марказҳои тиббӣ дар миёни 
27 маркази дигар аст, ки дар доираи Лоиҳаи ислоҳоти 
бахши тандурустӣ дар Тоҷикистон, бо маблағгузории 
Бонки Осиёгии Рушд сохта шудааст. Лоиҳа тавре 
тарҳрезӣ шудааст, ки он ба мавзеъҳои камбизоате, ки 
дар онҳо сатҳи фавти кӯдак ва модар баланд аст, 
дастрасии баробари хадамоти тиббиро таъмин 
менамояд.
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Лоиҳа ба беморон пакети ройгони хадамоти тиббиро 
пешниҳод менамояд, аз ҷумла нигоҳубини умумии 
пеш аз таваллуд ва баъд аз таваллуд, эмгузаронӣ, 
табобати бемориҳои умумӣ ба монанди сил ва 
назоратҳои мунтазами тиббӣ.

Бо маблағи қарзии 7,5 миллион доллар ИМА аз 
ҷониби БОР, лоиҳа ҳамчунин механизми назорати 
сифатро барои доруҳо муқаррар карда, дар мавриди 
нигаҳдории доруворӣ, ду амбори минтақавӣ сохтааст.

Коҳиш додани вақти роҳ барои расидан то марказҳои 
тиббӣ яке аз ҷузъҳои асосии лоиҳа буд. Бо муаррифӣ ва 
ё барқарорсозӣ намудани марказҳои тибби оилавӣ, 
одамон барои бисёр намуд кӯмакҳои тиббӣ дигар ба 
беморхонаҳои дар масофаҳои дур қарордошта сафар 
намекунанд.

Фарогирии беморон, паст кардани сатҳи фавт
Маъмурони маҳаллии соҳаи тиб мегӯянд, ки ин тарзи 
кор дар сатҳи маҳаллаҳо натиҷаҳои фаврии худро 
нишон медиҳад.

Ҳакимов мегӯяд, ки пас аз сохта шудани маркази 
тиббии деҳаи Қизроқ дар соли 2008, ба таври назаррас 
паст шудани фавти атфол мушоҳида мешавад.

“Ҳоло ба монанди пеш сатҳи фавти кӯдаконро 
надорем”,- мегӯяд вай. “Қаблан чунин буд, ки дар 1 сол 
10 – 12 нафар кӯдак мефавтид. Ҳоло занони ҳомила 
сари вақт кӯмаки заруриро мегиранд. Соли гузашта 
ягон ҳодисаи фавти кӯдакро надоштем”.

Лоиҳа ҳамчунин ба бозомӯзии кормандони тиббӣ 
барои беҳтар намудани хидмат ба мардуми мавзеи 
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“Бемор ба ҷои рафтан ба беморхонаи калони 
ноҳиявӣ, ки дар дури 30 км қарор дорад, албатта ба 
бунгоҳи тиббии маҳаллӣ, ки дар масофаи 1 км аст, 
меояд”.

—Духтур В. Ҳакимов, ноҳияи Рашт

• Духтур Валиҷон Ҳакимов.
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деҳот таваҷҷӯҳ менамояд, то беморон ба шифохонаҳои 
калон, ки дар масофаи дур ҷойгиранд, фиристода 
нашаванд.

Барномаи омӯзишӣ дар беморхонаи ноҳиявии Рашт ба 
духтурони мутахассис ва ҳамшираҳо кӯмак менамояд, 
то бо доираи васеъи бемориҳо дар сатҳи маҳал кор 
бурда тавонанд.

То ба имрӯз, Лоиҳаи ислоҳоти бахши тандурустӣ 134 
нафар духтур ва 588 нафар ҳамшираҳоро доир ба тибби 
оилавӣ омӯзиш додааст.

“Бемор ба ҷои рафтан ба беморхонаи калони ноҳиявӣ, 
ки дар дури 30 км қарор дорад, албатта ба бунгоҳи 
тиббии маҳаллӣ, ки дар масофаи 1 км аст, меояд”, – 
мегӯяд Ҳакимов. “Наздик будани марказҳои муассири 

тиббӣ барои мардуми деҳот ба таври назаррас 
бемориҳои сироятӣ, ба монанди домана ва силро 
коҳиш додааст.” 

Дар деҳаи Қизроқ қаблан чунин буд, ки дар 1 
сол 10 – 12 нафар кӯдак мефавтид. Ҳоло акнун 
дигаргунӣ дар он аст, ки занони ҳомила сари вақт 
кӯмаки заруриро мегиранд. 

• Маркази тибии деҳот ҳангоми 
эмгузаронӣ ба муқобили фалаҷ. 

Маълумот дар бораи лоиҳа
Номи лоиҳа: Барномаи ислоҳоти бахши тандурустӣ
Маблағгузорӣ: 1,375 миллион доллар ИМА, 
Хазинаи махсуси грантии Ҷопон (БОР); 7,500 
миллион доллар ИМА, қарзи Хазинаи Осиёгии 
Рушд (БОР); 2,133 миллион доллар ИМА, Ҳукумати 
Тоҷикистон
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Сохтани пайроҳа 
барои инкишоф
Ба туфайли роҳи нави бетону асфалтӣ аз деҳа то пойтахт, 
сокинони Обигарм ҳоло ду баробар зудтар ба Душанбе 
мерасанд.

Бори нахуст моҳи марти соли 2010 наш шудааст
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ОБИГАРМ

Ҳеҷ аломате нест, то нишон диҳад, ки лоиҳаи роҳи 
асосии БОР дар ноҳияи Рашти Тоҷикистон дар куҷо 
тамом мешавад. Аммо бо чашми пӯшида ҳам ба осонӣ 
гуфта мешавад. Роҳи ҳамвори бетонӣ якбора ба роҳи 
санглоху ноҳамвор табдил меёбад ва мошинҳои ба 
ҷониби шарқ аз самти Душанбе ҳаракаткунанда 
суръаташонро ба 60 км поён менамоянд.

Ронандаҳое, ки аз самти муҳобил меоянд, аз роҳи 
дарози пурхоку чанг ва чуқуру паст мерасанд. Дар 
баробари расидан ба роҳи асфалт, онҳо дар нуқтаи 
мошиншӯӣ таваққуф намуда бо сатил мошинҳои зери 
чанг мондаашонро обпошӣ мекунанд.

Чунин якбора тағйир ёфтани роҳи бетониро ба роҳи 
чангу хок дар Обигарм метавон дид, ки он тақрибан 

дар масофаи 95 км шарқи Душанбе воқеъ аст. Он 
нуқтаи пайвастшавии ду марҳалаи нақшаи асосии БОР 
оид ба барқарорсозии роҳ мебошад, ки пойтахти 
Тоҷикистонро бо сарҳади Қирғизистон тақрибан ба 
масофаи 340 км самти шимолу шарқ мепайвандад.

Дастрасии беҳтар, болоравии даромад
Дар анҷом, роҳи Душанбе – сарҳади Қирғизистон аз 3 
инвеститсияи БОР дар ҳаҷми умумии тақрибан 118 
миллион доллар ИМА манфиат мебардорад. Кор дар 
марҳалаи аввал—аз Душанбе то Обигарм— соли 2003 
оғоз шуда соли 2008 ба анҷом расид. Кори марҳалаи 
дуюм, ки 45 километрро аз Обигарм ба самти 
шарқ дар бар мегирад, тибқи нақша дар 
миёнаҳои соли 2010 оғоз мешавад. Кори марҳалаи 
сеюм – барқарорсозии 120 км роҳи боқимонда то 

• Беҳбудиҳои мушаххас  
Роҳи нави сохташуда аз Душабе бо мурури замон ба 
сарҳади Қирғизистон пайваст шуда, ба деҳқонони 
маҳаллӣ ва соҳибкорон дар пайдо кардани бозорҳои 
нав барои маҳсулоташон ва рушди тиҷорату савдо 
кӯмак хоҳад кард.



сарҳад— соли 2008 оғоз шуд ва дар нақша аст, ки соли 
2013 анҷом мепазирад. Таҳти ҳадаф қарор додани 
минтақае, ки сатҳи камбизоатӣ ба 90% баҳо дода 
мешавад, дастгирӣ намудани таъмиру беҳгардонии 
роҳҳо аз ҷониби БОР дар паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ таъсири мустақим дорад.

Сокинони Обигарм нақл мекунанд, ки роҳи 
бозсозишуда то Душанбе чӣ гуна зиндагии онҳоро 
тағйир додааст. “Тасаввур карда наметавонед, ки то чӣ 
андоза мардуми маҳаллӣ ин роҳро қадр менамоянд”,- 
мегӯяд Сафир Каримов, сокини деҳа. “Пештар одамон 
ба Душанбе дар ҳолати зарурат мерафтанд”- гуфт вай. 
“Ҳоло бошад, одамон ҳама вақт мехоҳанд ба Душанбе 
раванд, зеро рафта метавонанд”.

Нусратулло Эшонҷонов, муҳандис аз Вазорати нақлиёт 
ва коммуникатсия тавсиф менамояд, ки вақти сафар аз 
Обигарм ба Душанбе ба ду баробар кам шудааст, 
роҳкиро низ барои мусофирон ва ҳам барои маҳсулот 
арзонтар аст. “Ин минтақаи калони кишоварзӣ 

мебошад ва бисёр маҳсулоти дар ин минтақа 
истеҳсолшаванда зуд вайрон мешавад”,- мегӯяд вай. 
“Роҳҳои беҳгашта кӯмак менамоянд, ки меваҷоту 
сабзавот ба бозор зудтар расанд”,- гуфт Эшонҷонов – 
“ва қиммат низ бо ҳамин восита паст мешавад”.

Пайвандҳои муҳим бо бозорҳои байналмилалӣ
Вақте роҳ ба пуррагӣ ба анҷом мерасад, мошинҳо 
метавонанд аз Душанбе то сарҳади Қирғизистон дар 
зарфи 6 – 8 соат расанд ва ин муддат дар муқоиса бо 24 
соат, ки қабл аз лоиҳаи роҳсозии БОР сарф мешуд, як 
сафари кӯтоҳ аст.

Сарфи назар аз ин, ронандаҳое, ки аз Обигарм то 
сарҳади Қирғизистон мераванд бо лою чанг ва 
таъхирмониҳо рӯ ба рӯ мешаванд. Дар якчанд 
километри роҳи хокӣ, як нафар бо бел чуҳурчаҳоро хок 
пур мекунад. Мошинҳои сабукраву боракаш аз назди ӯ 
мегузаранд. Ӯ дар он ҷо чӣ кор мекунад? “Ҳамаи ин 
чуқурчаҳоро бо хок пур мекунам”, – мегӯяд Саид 
Саидов, коригари муассисаии ҳукумати маҳаллӣ. 
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Вақти сафар аз Обигарм ба Душанбе ба ду 
баробар кам шудааст, роҳкиро низ барои 
мусофирон ва ҳам барои маҳсулот арзонтар аст.

•  Истгоҳи мошиншӯии муваққатӣ 
Акнун, дар қисмати асфалтпӯши роҳи Душанбе – сарҳади 
Қирғизистон, ин ронанда аз наҳрчаи назди роҳ об гирифта 
мошинашро аз чангу лой тоза мекунад.
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“Кори ман пур кардани ин чуқуриҳо бо хок ва сахт 
кардани онҳо аст”.

Кори Саид муҳим мебошад. Ҳатто дар вазъияти феълӣ 
ҳам, роҳи Душанбе-сарҳади Қирғизистон яке аз роҳҳои 
муҳимтарини савдо барои тамоми кишварҳои Осиёи 
марказӣ буда, Тоҷикистонро, ки ба баҳр роҳ надорад ва 
Ҷумҳурии Қирғизистонро бо Ҷумҳурии мардумии 
Чин ва бо дигар кишварҳои минтақа пайваст мекунад.

Роҳ—агарчӣ бетонист ё хокист—қисмати яке аз шаш 
даҳлезҳои нақлиётӣ ва тиҷоратии ҲИМОМ (CAREC) 
мебошад, ки тамоми минтақаро бо ҳам пайваст 
месозад. Шабакаи ҲИМОМ минтақаро бо бозорҳои 
калони атрофии он пайванд менамояд: Чину Ҷопон 
дар шарқ; Покистон, Ҳиндустон ва давлатҳои халиҷи 
Форс дар ҷануб; Аврупо дар ғарб ва Федератсияи 
Россия дар шимол.

“Ин маблағгузорӣ ба таври возеҳ ӯҳдадориҳои БОР-ро 
дар паст кардани сатҳи камбизоатии Тоҷикистон ва 
рушди ҳамкориҳои минтақавиро дар Осиёи марказӣ 
нишон медиҳад”, – мегӯяд Макото Оҷиро, директории 
БОР дар Тоҷикистон. “Беҳсозии роҳи Душанбе – 
сарҳади Қирғизистон ва инчунин роҳҳои мавзеи деҳот, 
канорамонии Тоҷикистонро коҳиш медиҳад ва ба 
мардуми камбизоат таъсири мустақим ва назарраси 
иҷтимоӣ дорад”. 

“Беҳсозии роҳи 
Душанбе – сарҳади 
Қирғизистон ва 
инчунин роҳҳои 
мавзеи деҳот, 
канорамонии 
Тоҷикистонро 
коҳиш медиҳад ва ба 
мардуми камбизоат 
таъсири мустақим ва 
назарраси иҷтимоӣ 
дорад”.

— M. Оҷиро, директории БОР дар 
Тоҷикистон

•  Озодии ҳаракат 
Сафир Каримов ва писараш дар Обигарм 
зиндагӣ мекунанд. Пеш аз таъмир шудани роҳ 
одамон аҳёнан ба Душанбе мерафтанд, мегӯяд 
Каримов. “Ҳоло ҳама вақт мераванд, чунки 
метавонанд”.

Маълумот дар бораи лоиҳа
Номи лоиҳа: Лоиҳаи барқарорсозии роҳи 
Душанбе – сарҳади Қирғизистон, Марҳалаи I
Маблағгузорӣ: 15,0 миллион доллар ИМА, қарз аз 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 6,0 миллион доллар 
ИМА, қарз аз Хазинаи созмони кишварҳои 
содиркунандаи нафт (OПЕК); 2,6миллион доллар 
ИМА, Ҳукумати Тоҷикистон

Номи лоиҳа: Лоиҳаи барқарорсозии роҳи 
Душанбе – сарҳади Қирғизистон, Марҳалаи II
Маблағгузорӣ: 29,0 миллион доллар ИМА, қарз аз 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 500,000, гранти 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 9,5 миллион доллар 
ИМА, Ҳукумати Тоҷикистон 

Номи лоиҳа: Лоиҳаи ҲИМОМ барои беҳгардонии 
даҳлези роҳҳо, Марҳалаи III
Маблағгузорӣ: 12,5 миллион доллар ИМА, гранти 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 500,000, Хазинаи 
махсуси кӯмаки техникӣ (БОР); 40,9 миллион доллар 
ИМА, қарзи Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 23,1 
миллион доллар ИМА, Ҳукумати Тоҷикистон
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Маҷрои нави 
имкониятҳо
Қарз барои масъалаҳои фавқулодда ҷиҳати 
маблағгузорӣ намудани корҳои таъмирии системаи 
таъминоти оби Тоҷикистон нобудшавии обро коҳиш 
медиҳад, ҳосилнокии зиратҳои кишоварзиро зиёд ва 
даромадро меафзояд.

Бори нахуст моҳи марти соли 2008 нашр шудааст

ЛОйҚАСОй

Як рӯз пеш аз иди Қурбон буд ва деҳаи Лойқасой, ки 
маъмулан ҳаёт дар он ҷӯш мезад, ба назар холӣ 
менамуд.

Таҳти шароитҳои маъмулӣ чунин вазъият шояд 
нигаронсоз мешуд. Аммо фурӯшандаи 33-сола Қудрат 
Сафаров гуфт, ки ин амри хайр аст. Аксарияти 
мардуми деҳа ба шаҳрак барои фурӯхтани сабзавот 
рафта аз он тараф маҳсулоти идро харида меоянд.

Манзара аз тағйироти яке аз деҳаҳои камбизоати 
ӯзбекзабоне шаҳодат медиҳад, ки дар рафти 
амалигардонии барнома ба баъзе қисматҳои он кӯмак 
карда шуд ва системаи таъминоти оби онҳо, ки аз 
заминларзаи моҳи майи соли 2001 хароб шуда буд, 
барқарор гашт.

Зилзила иншооти даҳанаоби сифони Лойқасойро 
хароб намуда 56000 одам ва 65000 чорвову 11724 га 
заминҳои кишоварзиро аз об маҳрум сохт.

Ба зудӣ пас аз ин ҳодиса, БОР як ҳайатро барои 
санҷидани харобӣ, қабл аз тасдиқ намудани қарз дар 
ҳаҷми 3,54 миллион доллар ИМА фиристод, ки ин қарз 
қисман барои пардохт намудани қиммати сифон ва 
сохтани канали обгузар ба дарозии 4,2 км истифода шуд.

Лоиҳа ҳамчунин нақби Вахш – Ёвон ва шохоби рости 
канали асосиро таъмир кард. Ҳарчанд аз зилзила хароб 
ҳам нашуда бошад, иншоот соли 1968 сохта шуда, ҳоло 
фарсуда ва хуб кор намекард, обдарвозаҳояш вуҷуд 
надоштанд, ки ба зоеъ рафтани об сабаб мешуд. 
Лӯлаҳои пӯлодии 30-сола дар ду сифони дигар – 
Ишимсой (ноҳияи Ёвон) ва Шурчасой (дар сарҳади 
ноҳияи Ёвон ва Хоҷамастон) бо лӯлаҳои нахиву 
шишагӣ, ки умри тӯлонӣ дошта то 70 сол хидмат 
мекунанд, иваз карда шуданд.

Корҳо дар охири моҳи октябри соли 2003 анҷом 
ёфтанд ва акнун система дар 1 сония 167 метри 
мураббаъ обро ба се ноҳия дар ҷануби Тоҷикистон – 
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•  Ҳама бурд менамоянд 
Бо ҳосили беҳтар, мардуми деҳа даромади бештар 
ба даст меоранд ва барои харидани ашёи рӯзгор, сар 
карда аз намаку шакар ва равған то либосиву 
гилемҳо ва ороишоти хона пули бештар сарф карда 
метавонанд.
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ноҳияҳои Ёвон, Ғозималик ва Хоҷамастон таъмин 
менамояд. Сатҳи камбизоатӣ дар ҳар сеи ин ноҳия 
баланд, тақрибан 90% аст.

Ҳосил беҳ мегардад, даромад боло меравад
Ба гуфти фурӯшанда Сафаров, беҳбудиҳо ҳамчунин 
даромади софи мардуми деҳотро афзудаанд. 
Аксарияти мардуми дар ин се деҳаи ноҳияи Ёвон 
зиндагикунанда, ҳоло аз оби тоза барои хонаводаҳо ва 
барои обёрӣ намудани киштзор баҳраманд гашта, аз 
парвариши сабзавоту чорво даромад ба даст оварда 
зиндагиашонро пеш мебаранд.

“Ман дар як рӯз танҳо 100 сомонӣ (тақрибан 29 
доллар) савдо мекардам. Ҳоло бошад савдои ман дар 1 

рӯз ба 1000 сомонӣ (тақрибан 290 доллар) 
расидааст”, – гуфт Сафаров. Дар мағозаи сари роҳ, вай 
ашёи умумии маиширо савдо мекунад, сар карда аз 
намак, шакар, равған то либосу гилем ва ороишоти 
хона.

”Пахтачинӣ хеле хубтар аст. Саршумори гову гӯсфанд 
афзудааст”, – гуфт Очилдӣ Шерматов, сокини деҳаи 
Лойқасой, ки дар мактаби маҳалла муаллими забон ва 
адабиёти ӯзбек аст.

“Кӯдакон дар муқоиса бо пеш либосҳои хубтар 
доранд”, – шарҳ дод вай ва ба беҳ гаштани сатҳи 
зиндагии мардуми маҳал дар натиҷаи барқарор 
сохтани системаи обтаъминкунӣ ишора намуд.

Бо маблағгузории БОР биноҳо, ки аз сабаби заминларзаи 
соли 2001 хароб шуда буданд таъмир шуданд, сокинони 
деҳаи Лойқасой бо оби нушокӣ таъмин гардиданд, 
афзоиши хосилот инкишоф ёфта фоидаи зиёд ба даст 
расид.

•  Гардиши айём 
Баъзе деҳқонон ҳоло қодиранд, ки мошини шахсӣ 
харанд.
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Афзудани даромад ба баъзе шахсони деҳот, аз ҷумла ба 
Қодир Ёрматови 49-сола, ки нозири системаи 
обтаъминкунист, имкон дод то мошин харанд.

“Мо қаблан (пеш аз барқарорсозии канал) даромади 
зиёд надоштем”, – мегӯяд Ёрматов. Ҳоло вай соҳиби 
мошини тамғаи Опел аст, ки 5000 доллар ИМА 
қиммат дорад ва бар замми маоши давлатии худ, аз 
қитъаи хурди замини дар назди хонааш воқеъбуда низ 
даромад ба даст меорад.

Хадамоти беҳтари тиббӣ, сифати беҳтари ҳаёт

Ҳомиҷон Ҳасанов, Муовини вазири мелиоратсия ва 
захираҳои об зикр намуд, ки бар замми таъмин 
намудани оби тоза ва доимӣ, система танзим карда 
мешавад, то мардуми ин минтақаи хушк ҳатто дар 
гармои тоқатфарсои тобистон, ки ҳарорат то 45 дараҷа 
мерасад, бе об намонанд.

Мутобиқи маълумоти Вазорати мелиоратсия ва 
захираҳои об, дар натиҷаи корҳои таъмириву 
барқарорсозии гузаронидашуда, деҳқонони ин мавзеъ 
ҳосили фаровон рӯёнидаанд.

Дар ноҳияи Ғозималик, масоҳати заминҳои 
обёришаванда ба ду баробар афзуда аз 6431 га дар 
соли 2000 ба 13632 га дар соли 2003 расид. Ҳосили 
пахта ба 23 сентнер афзуд, ки ин нишондиҳанда дар 
соли 2000 бошад танҳо 9,3 сентнерро ташкил мекард. 
Ҳосили гандум ба 27,4 сентнер\га баланд шуд, ки ин 

гишондиҳанда дар соли 2000 ба 8.6 сентнер/га баробар 
буд.

Оби хушсифат ҳамчунин тансиҳатии мардуми деҳаи 
Лойқасойро беҳтар кардааст.

“Бемориҳо ҳоло камтаранд. Танҳо бемориҳои мавсимӣ 
ҳастанд, ба монанди зукком”, – гуфт духтури маҳалла 
Абдумумин Тангибердиев. Вай қаблан дар 1 рӯз 10 
нафар беморро қабул мекард. Ҳоло бошад, танҳо ду ё 
се нафар муроҷиат менамоянд.

Вай мегӯяд, ки тансиҳатии мардуми деҳот ҳамчунин ба 
туфайли маъракаи эмгузаронӣ ва вазъи беҳгаштаи 
санитарӣ таъмин аст.

“Ба ман барои обгардон намудани асбобҳои тиббиям 
оби пок лозим аст”, – мегӯяд духтури маҳалла 
Абдумумин, ки тайи чор сол аст дар бумгоҳи тиббии 
2-ҳуҷрагӣ нишаста ба мардуми деҳа хидмат мекунад. 

”Пахтачинӣ хеле хубтар аст. Саршумори гову гӯсфанд 
афзудааст”.

—О. Шерматов, деҳаи Лойқасой

Маълумот оид ба лоиҳа
Номи лоиҳа: Барқарорсозии таъҷилии системаи 
интиқоли оби Ёвон
Маблағгузорӣ: 3,6 миллион доллар ИМА, қарз аз 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 900,000 доллар ИМА, 
Ҳукумати Тоҷикистон
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Роҳи берунрафт 

аз камбизоатӣ
Бехбудсозиҳои шоҳроҳи калидӣ дар Тоҷикистон 
ба мардум фоидаҳои зиёд меорад: дастрасии 
беҳтар ба мактабҳо, шифохонаҳо ва бозорҳо.

Бори нахуст моҳи марти соли 2008 нашр шудааст
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ХАТЛОН

Фарзона Саттороваи 13-сола одатан аз хонаашон то ба 
мактаб, ки масофаи начандон зиёд аст бо нигаронӣ 
мерафт, бахусус дар фасли зимистон, ки гоҳо то ба 
мактаб расидан либосҳо ва китобҳояшро як қабати лой 
ва гили ғафсу часпак мепӯшонид.

“Ба мактаб омадан душвор буд”, – мегӯяд хонандаи 
синфи шашум, ба ёд оварда он замонеро, ки вай бисёр 
вақт тавозунашро дар роҳи аз барфу борон 
ботлоқгашта гум мекард.

Дар фасли тобистон корҳо беҳтар мегаштанд ва 
Фарзонаву боз 600 нафар хонандагони дигар аз мактаби 
миёнаи №23-и вилояти Хатлон бо ҳавои пурчанг, 
тӯфони қум ва ҳарорати баланди маъмулан 40 дараҷа 
ва бештар аз он рӯ ба рӯ мешуданд. Сатҳи камбизоатӣ 
дар вилояти мазкур 91% аст.

Дар ҳолати яъс аз шароитҳои мушкиле, ки хонандагон 
рӯ ба рӯ мебошанд, директории мактаб Саида Амонова 

ба назди гурӯҳи директорони иҷроияи БОР, ки соли 2005 
онҳо ба шаҳраки ҳамсоя барои мониторинг намудани 
лоиҳаи барқарорсози роҳ ташриф оварда буданд, меояд.

“Ман ба онҳо шароити бади роҳро то ба мактаб нишон 
додам. Ба онҳо гуфтам, ки хонандагон бо сабаби 
шароити бади роҳ ба дарс дер мемонанд ва 
либосҳояшон ифлос мешавад”, – гуфт вай.

Дар натиҷаи ташаббуси вай, БОР тасмим гирифт, ки он 
роҳи 333 метраро дар Лоиҳаи барқарорсозии роҳи 
Душанбе-Қурғонтеппа-Данғара-Кӯлоб дохил намояд, ки 
ин лоиҳа соли 2001 оғоз шуда то соли 2006, ҳангоми ба 
анҷом расидан беш аз 90 километр роҳ асфалтпӯш шуд.

Дар доираи лоиҳа, ҳамчунин 3 қитъаи асосии шоҳроҳи 
пайвасткунандаи Душанбе бо шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва 
Кӯлоб ба масофаи умумии 120 км барқарор гашт. Ин 
шоҳроҳ дар замони Шӯравӣ сохта шуда, аз миёни 
киштзорҳои паха ва ғаллапарварӣ мегузарад. Дар 

• Роҳ ба мактаб 
Фарзона Сатторова ва рафиқони вай ба туфайли 
роҳи нави асфалтпӯш , ҳамеша сари вақт ба мактаб 
меоянд.



32

Ҳи
ко

яҳ
о 

до
ир

 б
а 

ло
иҳ

аҳ
о 

да
р 

То
ҷи

ки
ст

он

солҳои ҷанги шаҳрвандӣ роҳ хароб гашта беш аз 20 сол 
бетаъмир мондааст.

“қабл аз барқарорсозӣ ба мо шикоятҳои зиёд омаданд, 
ки одамон дар роҳ вақти зиёдро сарф мекунанд”, – гуфт 
Низом Ҳакимов, директории иҷроияи Маркази 
амалигардонии лоиҳаи барқарорсозии роҳ. Қабл аз 
анҷом ёфтани корҳо, масофаи 100 км роҳро аз Душанбе 
то Қӯрғонтеппа дар муддати 2,5 соат тай менамуданд. 
Ҳоло 1 соат вақт меравад.

Дастрасӣ ба хадамоти тиббӣ беҳ гашт
Беҳгардонии роҳҳо ҳамчунин ба нафъи бемороне шуд, 
ки дар шифохонаи марказии канори ноҳияи Хуросон 
табобат мегиранд.

“Маъмулан мо дар як рӯз якчанд нафар беморонро 
қабул менамудем. Ҳало, тахминан 40 – 50 нафар 
беморон дар як рӯз ба қабули мо меоянд ва ин теъдод 
дар ҳоли афзоиш аст”, – гуфт духтур Ориф Мирзоев.

Яке аз баҳрагирандагон, Парвина Шукуроваи 25-сола 
барои машварати пас аз муолиҷаи ангина омадааст. 
Вай мегӯяд, ки агар роҳ таъмир намешуд, вай ба 
табобат намеомад ва ин дар ҳолест, ки Парвина дар 
масофаи танҳо 2 км дуртар аз марказ истиқомат 
менамояд.

Барои занҳои ҳомила низ ин як хушхабар аст, зеро 
баъзеи онҳо қаблан ба хотири бад будани шароити 
роҳ, ки сари вақт то шифохона расида 
наметавонистанд, маҷбур мешуданд дар хона таваллуд 
намоянд.

Тибқи пурсиши бо дархости Вазорати нақлиёт соли 
2006 баргузоршуда, 90% мусоҳибашудагон гуфтанд, ки 
дар натиҷаи корҳои барқарорсозӣ, барои расидан ба 
наздиктарин муассисаи тиббӣ ним соат вақт зарур 
мешавад. Дар таҳқиқоти соли 2002 бошад, танҳо 50% 
пурсидашудагон зикр карда буданд, ки то наздиктарин 
муассисаи тиббӣ ним соат вақт зарур аст.

Роҳҳои барқароршуда ҳамчунин қиммати роҳро барои 
овардани маводи тиббӣ коҳиш доданд ва дастрасии 
кишоварзонро ба бозорҳо барои фурӯхтани маҳсулот 
ва чорвояшон афзуданд, ки аз ин кор Маҳмадмурод 
Айитов, деҳқон ва чорводоре, ки дар наздикии роҳи 
калони Хуросон зиндагӣ мекунад, шукргузор аст.

“Ҳоло барои бозор рафтан вақти кам сарф мешавад”, – 
мегӯяд Маҳмадмуроди 53-сола, ки ӯ дар бозори шақрак 
гандум ва чорвои хурд савдо мекунад.

Вай зикр намуд, ки даромадаш афзудааст, чунки ҳоло 
ба бозор одамони зиёд барои харидани маҳсулоти 
кишоварзӣ меоянд ва вай тавонистааст, ки дар натиҷаи 
беҳ гаштани савдо, мошини сабукрав харад ва хонаи 

• Хадамоти тиббии дастрас 
Беҳ гаштани роҳ, шифохонаи давлатиро бештар 
дастрас гардонид, ки боиси хушнудии ҳам 
беморон ва ҳам духтурон аст.

• Банақшагирии оянда 
Набераҳои Айитов Маҳмадмурод, деҳқони ӯзбектаборе, 
ки дар наздикии роҳи калони ноҳияи Хуросон зиндагӣ 
мекунад, интизори ояндаи дурахшонанд. Шояд онҳо аз 
оилаашон нафарони аввалин мешаванд, ки ба туфайли 
афзудани даромад аз дастрасии беҳтари бозор, таҳсилоти 
олӣ мегиранд.
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ӣканораҳои ин роҳ дар давоми 1 сол ками дар кам ба 
20% зиёд шудааст.

С. Солеҳов, фурӯшандаи 45-сола гуфт, ки вай бо аъзои 
оилааш аз афзоиш ёфтани ҳаракати нақлиёт истифода 
намуда бо сатил анор мефурӯшанд ва ин даромади 
иловагӣ ба даромади онҳо аз пахтакорӣ аст.

Барои ҷаноби Маҳмадмурод, ки ҳамчун як деҳқони 
оддӣ зиндагиашро пеш мебурд, беҳбуд ёфтани роҳ ба 
вай ва бахусус ба 2 набераи вай, ки ҳоло 3 ва 4 сола 
мебошанд, зиндагии сифатан беҳтарро ваъда медиҳад. 
“Орзу дорам, ки як рӯз набераҳоям ба донишгоҳ дохил 
шаванд”, – гуфт вай ва зикр намуд, ки агар ин амр 
насибашон карда бошад, пас д ар хонаводаи онҳо 
аввалин касоне хоҳанд, шуд, ки ба донишгоҳ 
фарзандонашон дохил мешаванд. 

якошёнаи аз гил сохтаашро, ки чор ҳуҷра дошт, калон 
намуда 6-ҳуҷрагӣ созад, зеро аъзои оилааш зиёд шуда 
истодаанд.

Афзоиши ҳаҷми нақлиёт
Тибқи таҳлилҳои вазорати нақлиёт, ҳаҷми борҳои 
интиқолшаванда аз тариқи шоҳроҳ ба 55,1 миллион 
тонна дар 9 моҳи авали соли 2006 расид, ки ин 
нишондиҳанда дар тамоми соли 2000 ба 28 миллион 
тонна баробар буд. Қиммати борҳо барои интиқол аз 
соли 2002 то 2005 ба 20% поён шудааст, ки ин бо 
сабаби ҳаракати зуди амвол ва сифати хубтари хадамот 
дар баробари расидан ба нуқтаи таъйинот аст.

Таҳлили дигар аз ҷониби Вазорат нишон медиҳад, ки 
ҳаҷми умумии ҳаракати нақлиёт дар шоҳроҳ дар 
байни солҳои 2002 то 2005 ба ду баробар афзудааст, 
ки ҳамасола аз 8.5% то 24.9% вобаста ба қитъаи 
барқароршудаи роҳ зиёд мешавад. Ҳаракати нақлиёт 
дар роҳҳои мавзеи деҳот низ афзудааст.

Дар натиҷа, баъзе сокинони дар наздикии шоҳроҳ 
истиқоматкунанда дукончаҳои худро ташкил карда 
маводи сӯхт, меваву сабзавот, нӯшокиҳои 
ташнашикану обҳоро ба фурӯш монда ба ронандагон, 
ки шумораашон зиёд мешавад ва баъзеи онҳо аз 
мавзеъҳои дур, ба монанди Афғонистон меоянд, 
хидмат мерасонанд. Таҳлили соли 2006 ҳамчунин 
нишон медиҳад, ки шумораи соҳибкории хурд дар 

• Соҳибкорон 
Сокинони дар наздикии шоҳроҳ истиқоматкунанда ба ронандагоне, ки ба 
самти Душанбе ва ё баръакс ҳаракат менамоянд, анор мефурӯшанд. 
Афзоиши ҳаҷми нақлиёт, ки аз соли 2002 ба ду баробар зиёд шудааст, ба 
зиёдшавии дӯконҳои савдогарӣ дар канораҳои шоҳроҳ натиҷа шудааст.

Маълумот дар бораи лоиҳа
Номи лоиҳа: Лоиҳаи барқарорсозии роҳ
Маблағгузорӣ: 20 миллион доллар ИМА, қарзи 
Хазинаи Осиёгии Рушд (БОР); 4 миллион доллар 
ИМА, қарзи Хазинаи созмони кишварҳои 
содиркунандаи нафт (ОПЕК); 2,8 миллион доллар 
ИМА, Ҳукумати Тоҷикистон



Ҳикояҳо доир ба лоиҳаҳо дар Тоҷикистон: 15 соли ҳамкории 
Тоҷикистон ва БОР (1998–2013)
Дар таҷлили 15-умин солгарди фаъолиятҳояш дар Тоҷикистон, Бонки 
Осиёгии Рушд (БОР) ин маҷмӯи ҳикояҳоро ба табъ расонидааст, ки дар он 
баъзе лоиҳаҳои рушди дастгириёфта аз ҷониби БОР дар ин давра таъкид 
мешаванд. Ҳикояҳои мазкур дар шакли асл ва ҳангоми навишта 
шуданашон бар асоси маълумоти мавҷуда тақдим шудаанд ва тавсиф 
менамоянд, ки ҳаёти мардумро чӣ гуна тағйир додаанд. 

Дар бораи Бонки Осиёгии Рушд
Дидгоҳи БОР чунин аст, ки минтақаи Осиё ва кишварҳои уқёнуси ором аз 
камбизоатӣ озод бошанд. Рисолати он аз кӯмак намудан ба кишварҳои 
аъзои тараққикунанда, паст кардани сатҳи камбизоатии онҳо ва беҳ 
намудани сифати зиндагии мардуми он кишварҳо аст. Сарфи назар аз 
муваффақиятҳои зиёди минтақа, аммо ҳанӯз ҳам дар он аз се ду ҳиссаи 
камбизоатони ҷаҳон умр ба сар мебаранд: 1,7 миллиард аҳолӣ бо маблағи 
камтар аз 2 доллар ИМА дар як рӯз зиндагӣ мекунанд, 828 миллион нафар бо 
маблағи камтар аз 1,25 доллар ИМА дар як рӯз бо зиндагӣ дар набарданд. БОР 
барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ аз тариқи рушди фарогири 
иқтисодӣ, рушди устувори экологӣ ва интегратсияи минтақавӣ ӯҳдадор аст.

Қароргоҳи БОР дар Манила воҳеъ аст. Он 67 давлати узв дорад, аз ҷумла 
48 давлати узв аз минтақа. Воситаҳои асосии он барои кӯмак ба давлатҳои 
аъзои тараққикунанда, муколамаҳои сиёсӣ, қарзҳо, инвеститсияҳои 
саҳҳомӣ, кафолатҳо, грантҳо ва кӯмакҳои техникӣ мебошанд.

Бонки Осиёгии Рушд
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

  Дар варақҳои коғазашон дубора коркардшуда чоп шудааст Дар Филиппин чоп шудааст
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