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Њуќуќи инсон дар осиёи Марказї

наќзи њуќуќи инсон њам ба монанди олам пир аст. 
Гузашта аз ин, дар љомиањои мухталиф наќзи њуќуќ њатто 
метавонад меъёр ё љузъи анъаноти фарњангї њисобида 
шавад. 
сидќан мегўям, ки барои кормандони IWPR дар оси-
ёи Марказї ин лоињаи њифзи њуќуќ як гуна имтињони 
устуворї буд. Мо ќаблан он ќадар ба мавзўъи њифзи њуќуќ 
жарф нарафта будем. Бале, мо дар гузашта њам дар бо-
раи њуќуќњои инсон менавиштем, аммо дар ин масъала 
мизњои гирд, семинарњо, лексияњо ва тренингњои вижа дар 
бораи робитањои миёни сѓд ва Вао созмон намедодем. 
Бештар аз ин - њељ гоњ бо ин ќадар фаъолї дар чањорчўби 
минтаќаи осиёи Марказї њамкорї надоштем. инњо марду-
ми њушёр ва матиниродае њастанд, ки умри худро ба му-
бориза барои арзишњои умумибашарї бахшидаанд. дар 
ин миён онњое низ њастанд, ки аз бедодиву беќонунї осеб 
дидаанд ва онњое њам, ки ваколати ба вазъият таъсири 
мусбат расонданро доранд. дар чањорчўби ин лоиња мо 
бо намояндагони сѓд, маќомоти давлатї, коршиносони 
соњоти гуногун, рўзноманигорон ва сокинон кор кардем.

Батакрор мегўям, ки мо, кормандони IWPR, 
њуќуќшиносу њуќуќдон нестем, аммо  пеши худ њадафи 
бузурги ба њам овардани њомиёни њуќуќ (дониши онњо 
дар соња, таљрибаи пуштибонии ќонунњо ва баргузории 
маъракањои љамъиятї) ва рўзноманигоронро (онњое, ки 
метавонанд иттилоъро ба њамаи ќишрњои љомиа расо-
нанд) пеш гузоштем. омўзиши талабот, ки пеш аз оѓози 
лоиња аз сўи мо гузаронида шуд, нишон дод, ки мањз ин 
«пулак» миёни њарду вуљуд надорад, то самараи беш-
тар ба даст ояд. Њомиёни њуќуќ на њамеша мефањманд, 
ки чї тавр бо аудиторияи васеъ бо забони фањмо сўњбат 
кунанд ва рўзноманигорон на њамеша метавонанд ба 
масоили њифзи њуќуќ жарф ворид шаванд. дар бароба-
ри ин мо љанбањои бештар мушкилзо барои њар як киш-
вари минтаќаро муайян кардем ва њадафмандона барои 
натиља кор кардем – маъракаро дар марокизи минтаќавї 
шурўъ карда, ба пойтахтњои кишварњо гузаштем, сипас ба 
сатњи минтаќа расида, аз ин мушкилот дар сатњи болота-
рин «табл» задем. дар натиља баъд аз 2 соли фаъолияти 
лоиња мо тавонистем шабакаи ѓайрирасмии мушорикат 
дар сатњи минтаќаро ба вуљуд оварем ва дониши њуќуќии 
ањолиро боло бурдем.

Вижагии IWPR пўшиши минтаќавї бо назардош-
ти махсусиятњои кишварњо аст. Мо дар тамоми гўшањои 
ќазоќистон, ќирѓизистон ва Тољикистон будем. Њамчунин 
як кори имконнопазирро кардем: ба чорабинињо њамкорони 

худ аз Туркманистону Ўзбекистон, гурезањоеро, ки берун 
аз ватан ба сар мебаранд, барои табодули таљриба ва 
ширкат дар бањсњои минтаќавї даъват намудем.

албатта, мо ба чизе ноил намешудем, агар созмонњои 
шарики моњирфаиёни кори худ намебуданд. Ман ба њамаи 
онњое, ки бо мо кор карданд, донишњои худро дареѓ на-
доштанд, дастгирї намуданд ва ба мо бовар доштанд, 
изњори сипос мекунам.

Ба њамкорон ташаккур мегўям, ки пурсабр бу-
данд. Худтанќидкунї, перфексионизм ва таќсими даќиќи 
масъулиятњо шарикони боътимоди мо тайи ин ду сол бу-
данд. 

он рўњи иттињод, ки њоло дорем, ба мо осон му-
яссар нашуд. ибтикор ва далеловарии њар нафар ба 
њамаи мо кўмак кард, то чорабинї дар сатњи олї бар-
гузор шавад. дар ин муддат мо бо онњое бузург шудем, 
ки бо мо њамкорї доштанд. Хеле хуш мешавам ваќте бо 
назарњое дар шабакањои иљтимої дучор меоям, ки шир-
катдорони тренингњои мо дар бораи чорабинињои мо 
мусбат сухан мекунанд.  одамоне, ки мо замоне омўзиш 
дода будем, худ тренер мешаванд, маќомњои баланди 
давлатиро мегиранд ва ба хориља барои тањсил мера-
ванд… Хуш аст, ваќте новобаста аз мураккабии мавзўъ 
ва сахтгирињои муњаррирони мо, теъдоди хоњишмандони 
навиштани маќолањо ба мо ва баромадан ба аудиторияи 
байнулмилалї кам намешавад. 

ин лоиња бори дигар собит кард, ки мо, сокинони 
минтаќа, умумиятњои зиёд дорем. Ваќте бо њам меоем, мо 
аз ними њарф якдигарро мефањмем. Метавон бо њарорат 
ин ё он лањзањоро бањс кард ва ин фарќиятро њис намекунї, 
ки кї аз куљо омадаву кї мансабдор ва кї аз сѓд аст. 

Њама марзњо сунъї мешаванд… Мардуми мо - марду-
ми осиёи Марказї озодиро хеле дўст медоранд, некўкор 
ва мењмоннавозанд. Бисёр мехоњам, ки ин њама њамин 
тавр монад.

Як орзу дорам: бигзор он гуна кор кунем, ки фарзан-
донамон ба мо барои корњои имрўз кардаамон ташаккур 
гўянд. Бовар дорам, ки мо њамаи анъанањо, фарњанг ва 
менталитети худро аз равзанаи воќеиятњои љањони муо-
сир мебинем, то арзишмандтарин чизеро, ки дорем, ба 
нафъи њар кас ва наслњои оянда истифода кунем.

давраи аввали лоињаи њифзи њуќуќи мо ба охир ме-
расад. дар пеш - дар давраи дуввум моро чизњои нав ва 
жарфтар фурў рафтанњо ба муњити њифзи њуќуќ интизо-
ранд, ки умедворам, аз сўи сарпарастони мо пуштибонї 
хоњад шуд. То боздидњои нав, дўстони азиз!

Паёми директори минтаќавии IWPR дар 

осиёи марказї абахон султонназаров

хонандагони азиз!

«њаќиќат он ваќт ба даст меояд, ки агар 
одамон дар љустанаш озод бошанд.»

Франклин Делано Рузвелт

Бо эњтиром, абахон султонназаров
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48  рўзноманигор дар манотиқ ба таври ҳамешаги 
ба IWPR дар мавзўъи ҳифзи ҳуқуқ менависанд
109  СГД-и ҳифзи ҳуқуқ, ки IWPR бо онҳо муштарак 

43  шасозмони рик дар панч кишвари минтақа  

Чорабиниҳои IWPR дар      расонаи Осиёи Маркази инъикос шуданд 15     

Дар тайи ду сол беш аз                нафар ба бахши Central Asia дар 
сомонаи IWPR ворид шудаанд, ки аз онҳо 41% ба забони англиси, 
44% ба забони руси, ва 15% ба забонҳои маҳалли мебошанд.
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48  рўзноманигор дар манотиқ ба таври ҳамешаги 
ба IWPR дар мавзўъи ҳифзи ҳуқуқ менависанд
109  СГД-и ҳифзи ҳуқуқ, ки IWPR бо онҳо муштарак 

43  шасозмони рик дар панч кишвари минтақа  

Чорабиниҳои IWPR дар      расонаи Осиёи Маркази инъикос шуданд 15     

Дар тайи ду сол беш аз                нафар ба бахши Central Asia дар 
сомонаи IWPR ворид шудаанд, ки аз онҳо 41% ба забони англиси, 
44% ба забони руси, ва 15% ба забонҳои маҳалли мебошанд.
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хабарњои лоиња

29-30 марти соли 2011 дар душанбе мизи гирди минтаќавии 
IWPR дар мавзўи «Мушкилоти хушунати хонаводагї дар осиёи 
Марказї. Механизмњои аксуламал» баргузор шуд. дар бањсњои 
дурўза намояндагони чор кишвари минтаќа – Тољикистон, ќазоќистон, 
ќирѓизистон ва Ўзбекистон ширкат карданд, ки дар миёни онњо аъзои 
њукуматњо, маќомоти њифзи њуќуќ, намояндагони парлумон, судяњо, 
намояндагони созмонњои љамъиятї ва байнулмилалї буданд.  Мизи 
гирд дар њамдастї бо кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 
Тољикистон созмон ёфт. Ба хотири минтаќавї будани формати мизи 
гирд ба коршиносон имкон фароњам омад, ки дар бораи вазъи базаи 
ќонунгузории њифзи ќурбониёни хушунати хонаводагї, ташаббусњои 
марокизи бўњронї ва сѓд-њои њифзи њуќуќ табодули иттилоъ кунанд 
ва њамчунин ба мушкилоти инъикоси ин мавзўъи њассос аз сўи васо-
ити ахбори умум дар њамаи кишварњои осиёи Марказї назар андо-
занд.

Тибќи иттилои коршиносони ѓарбї, њамасола дар љањон 1,8 мил-
лион зан ва он чї њайратангез менамояд, 2 миллион мард њам аз 
хушунати хонаводагї азият мекашанд. Ширкатдорони чорабинї аз 
вазъи кишварњои худ сўњбат карданд. дар ќирѓизистон, тибќи итти-
лоъи расмї, 87 дарсади заноне, ки барои куштор ё ќасди куштор њукм 
гирифтаанд, муддати тўлонї аз зўроварии наздиконашон дар хона-
вода азият мекашиданд – зикр кард дар маърўзаи худ дар душанбе 
намояндаи даъвати панљуми Жогорку кенеши Љќ олтиной омур-
бекова. «Тайи солњои ахир дар марокизи бўњронии Љќ мурољиати 
умумї афзуд, 60 дарсади мурољеин – ќурбонии хушунати хонаводагї 
њастанд. Беш аз 80 дарсади зўроварї алайњи занон дар ќирѓизистон 
дар оилањо сурат мегирад» - гуфт омурбекова. директори маркази 
бўњронии «сезим» Бубусара рискулова зикр кард, ки тибќи итти-
лоъи Вкд Љќ, «паёмади хушунати хонаводагї танњо тайи 10 моњи 
соли 2010 7 куштор, 10 мавриди дониста расонидани зарари сахти 
љисмонї ва 37 мавриди расонидани осеби сабук будааст».

«зоњирнашавандагии мушкил ба дарки вусъат ва жарфияти 
масъала халал мерасонад, - зикр кард ирина унжакова, раиси сЉ 

Фаъолони гендерии осиёи марказї 
дар бораи љилавгирии хушунати 

хонаводагї табодули таљриба 
карданд 

вазъи мушкилї
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Њуќуќи инсон дар осиёи Марказї

«Федератсияи занон “Status”, узви комиссияи миллии за-
нон ва сиёсати оилавї - демографии назди президенти 
ќазоќистон. – Тибќи иттилои Ваколатдори њуќуќи инсон, 
дар Љќ соли 2008 ба марокизи бўњронї 21 њазору 679 занг 
ворид шудааст, ки аз ин шумора аксариятро ќурбониёни 
хушунати љисмонї ва равонї ташкил мекунанд».

аммо на њамеша кор аз занг ба маркази бўњронї дур 
меравад ва доираи хушунат идома мекунад. Њамкори ун-
жакова асия Хайруллина, раиси раёсати «сЉ Лигаи занони 
зиёиёни эљодкор» илова кард, ки дар ќазоќистон никоњњои 
бармањал ва њомиладории наврасон мушкили доѓ аст. 
Тибќи иттилои гурўњи мониторингии Маркази њуќуќии тиб-
бии Бухоро, дар соли 2009 ба шифохонаи ёрии таъљилии 
тиббии шањр тариќи мошинњои «ёрии таъљилї» 260 нафар 
оварда шуданд. Бо ин вуљуд, тавре коршиноси ин марказ 
Воњид каримов зикр кард, «мавориди алоњидаи кашида-
ни афроди шиканљакунанда ба љавобгарии љиної маълум 
аст, зеро ба гуфтаи кормандони њифзи њуќуќ ва духтуроне, 

ки ќурбониёни зўровариро ќабул кардаанд, «механизми 
мусолања» ба кор даромадааст». дар Тољикистон, тибќи 
тањќиќотњо, 47,1% мардони пурсидашуда бар инанд, ки 
рисолати асосии зан – тавлиди тифл ва соњибхоназани 
хуб будан аст, - гуфта шудааст дар маърўзаи раиси Эъ-
тилофи сѓд-њои ЉТ «аз баробарии њуќуќї ба баробарии 
воќеї» Татяна Бозрикова. Њамзамон аз январ то сентябри 
соли 2008 дар Тољикистон 240 њодисаи худкушии занон 
сабт шудааст ва сабаби асосии «хурўљи» худкушии занон 
хушунати бељазои оилавї аст. Табъизи занон дар оила 
асосан дар дењот мушоњида мешавад ва ба он пањншавии 
шаклњои ѓайриќонунии никоњ сабаб будааст (серзанагї, 
дуздии арўсон, никоњњои бармањал ва ниќоњњое, ки аз рўи 
маросими динї баста мешаванд). коршиносон зарурати 
дар ќонунгузорї мустањкам кардани меъёрњоеро зикр кар-
данд, ки гунањкори хушунат љазояшро бинад ва ќурбонї 
тавонад худро барќарор кунад.

Тољикистон дар арафаи ќабули ќонун «дар бораи 
њимоят аз хушунат дар хонавода» ќарор дорад, ки хусуси-
яти пешгирикунанда дорад ва роњандозии маљмўъи тадо-
бир дар мубориза алайњи хушунати хонаводагиро дарбар 
мегирад. ќаблан IWPR дар Тољикистон маъракаи густар-
даи пуштибонї аз созмонњои занонаи љамъиятиро барои 
ќабули ин ќонун ба роњ андохта буд. Њамзамон Бубуса-
ра рискулова аз ќирѓизистон зикр кард, ки ќонун метаво-
над вазъи занонро бењбуд бахшад, аммо ин «сўзандоруи 

маризї» нест. Бо ў ойнињол Бобоназарова, раиси БЉ 
«Перспектива плюс» аз Тољикистон низ мувофиќ аст: «Мо 
бояд на фаќат фикри ќабули ќонунро дошта бошем, бал-
ки пеш њаракат кунем: сари механизмњои даќиќи ба даст 
овардани натиљањои бењтар дар амалї шудани ин ќонун 
андешем». Ширкатдорон арзиши амалии ташаббуси 
тољикї дар мавриди рўи кор овардани судњои оилавиро 
зикр карданд, ки дар бораашон намояндаи суди олии 
Тољикистон Лариса ќобилова сўњбат кард.

Бубусара рискулова дар мизи гирд фикри наверо дар 
бораи баргузории телемостњо дар бораи мушкили хушу-
нати хонаводагї миёни кишварњои осиёи Марказї баён 
кард. Ба ќавли ў, ин фикри на он ќадар серхарљ имкон 
медињад, ки таваљљўњи маќомдоронро ба мушкил љалб ку-
над. «аздусар миёни сарони кишварњо сабќат вуљуд дорад 
ва мо умедворем, ки ин телемостњо соњибони ќудратро 
ба таѓйирот водор мекунад» – гуфт рискулова. Њангоми 
љаласа консепсияи хонањои транзитии иљтимої пешнињод 
шуд, ки аввалинаш дар ќирѓизистон моњи март боз шуд. 
Тавре директори минтаќавии IWPR дар осиёи Марказї 
абахон султонназаров зикр кард, «мо бояд ба занон ба-
рои њалли мушкилоташон кўмак кунем, на ин ки як ќисми 
он бошем» ва афзуд, ки IWPR дар оянда низ омода аст 
пешрафти њамчунин ташаббусњоро дастгирї кунад. Шир-
катдорони мизи гирд ба маќомоти давлатии ќазоќистон, 
ќирѓизистон, Тољикистон, Ўзбекистон, сѓд, созмонњои 

байнулмилалї ва Вао дар бораи љилавгирї аз хушунати 
хонаводагї тавсияњои созандаеро омода карданд. кор-
шиносон дар ин бобат, ки бояд мониторинги муназзами 
иљрои ин тавсияњо роњандозї шавад, иттифоќи назар до-
штанд. Бояд илова кард, ки дар чањорчўби мизи гирд дар 
душанбе намоиши аксњо тањти унвони «занони осиёи 
Марказї. Хушнати хонаводагї, муњољират, фаќр» баргу-
зор шуд. дар намоишгоњ 46 асари муаллифони инфиродї 
- – дэвид Триллинг, рустам Юлдошев, зарина Хушваќт, 
Валерий калиев, алмаз калет ва дигарон аз њамаи 
кишварњои осиёи Марказї интихоб шуда буданд. Ба љуз 
ин, дар намоишгоњ хоњишмандон тавонистанд бо аксњое, 
ки барои лоињањои Бунёди сММ дар соњаи нуфус (UNFPA) 
ва љамъияти миллии Њилоли ањмар омода шуда буданд 
ва њамчунин аксњои бойгонии RFE/RL, Stan - TV ва бойго-
нии хусусии IWPR-Central Asia шинос шаванд.

базаи ќонунгузорї

PublIcIty

хабарњои лоиња
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дар IWPR соли 2010 баргузории видеоконфронсњо 
дар њамдастї бо Бунёди корнеги барои сулњи байнулмилал 
(Carnegie Endowment for International Peace) ба њукми анъа-
на даромад. Видеоконфронс имкон медињад бо кўмаки ин-
тернет ва фанноварињои љадидтарин коршиносони гўшањои 
мухталифи оламро ба њам орад. дар кул 6 видеоконфрон-
си «Бишкек – Вашингтон» баргузор шуд. онњо ба њаводиси 
муњимтарини сиё-
сии ќирѓизистон, 
ки дар соли но-
ороми 2010 кам 
набуданд, бах-
шида шуданд. 
Б а р р а с и њ о и 
вазъи сиёсии 
кишвар баъд аз 
таѓйири ќудрат 
дар арафаи 
р е ф е р е н д у м и 
ќабули конститутсияи нав дар моњи июн ва дурнамои пар-
ламентаризм дар кул дар осиёи Марказї сурат гирифтанд. 
Њамчунин раванди созмон ёфтани блокњои эътилофї дар 
ќирѓизистон дар пасманзари равобити сиёсати хориљї, 
иќтисодї ва иљтимої мавриди тањлил ќарор гирифт.  дар 
видеоконфронсњо аз љониби ќирѓизистон намояндагони 
њамаи њизбњои умдаи сиёсї, ки ба парлумон роњ ёфтанд 
ва дар сабќати интихоботї ширкат доштанд («ар-намис», 
«ата-Журт», «ата-Мекен», Њсдќ, «республика», «заман-
даш»), тањлилгарони аршади масоили осиёи Марказї, 
сиёсатшиносон иштирок карданд. Ширкатдорон аз љониби 
амрико кормандони Бунёди корнеги, намояндагони де-

партаменти давлатии иМа ва институтњои мухталифи 
тадќиќотї буданд. Мулоќотро Марта Брилл олкотт (Бунё-
ди корнеги) ва Эрлан абдилдаев (IWPR) барандагї кар-
данд.

«Видеоконфронс шакли муассир ва аљиби табодули 

назарњо аст. Баррасии вазъи љории сиёсї бо њамкорон 
аз Вашингтон хеле пурбор гузашт. Њайати коршино-
сон, њам аз сўи иМа ва њам мо хеле ќавї буд. Ба наза-
рам, ин гуна видео-конфронсњоро бояд муназзам, моње 
як маротиба баргузор кард», - гуфт яке аз ширкатдоро-
ни видеоконфронсњо, тањлилгари сиёсї Марс сариев. 
Бояд зикр кард, ки коршиносони ѓарб андак вазъи сиёсии 

ќирѓизистонро аз дигар зовия мебинанд ва барои онњо ин 
шакли гуфтугўи видеої имкони донистани вазъ аз дохил-
ро фароњам меорад. аз ин хотир, ин љо майдони бузург 
барои њамкории судманд ва коркарди ќарорњои мувофиќ 
вуљуд дорад. «Мо дар оламе ба сар мебарем, ки на фаќат 
оянда пешбининашаванда аст, балки гузашта њам модел 
мешавад. Масалан, њангоми њаводиси июн дар љануби 
ќирѓизистон мо шоњиди он будем, ки чї тавр дар майдо-
ни иттилоотї моделсозии шадид љараён дошт. аз ин са-
баб, љомиаи байнулмилал вазъи ќирѓизистонро якљониба 
ќабул мекард. ин гуна видеоконфронсњо имкон медињанд, 
ки ба бисёр чизњо воќеитар назар андохта шавад» – гуфт 

Марс сариев. коршиносон зикр 
карданд, ки ин чањорчўбро ме-
тавон барои гуфтугўњои миё-
ни коршиносон њам дар дохили 
минтаќа ва њам њамкорон аз дигар 
ќисматњои љањон барои баррасии 
њар гуна масоили сиёсї, иќтисодї 
ё иљтимої истифода кард. ин 
чањорчўб имкон медињад, ки дар 
режими воќеии замонї ва фа-
зои дўстона бисёр масъалањоро 

дастљамъона њал кард. IWPR вараќањои матбуотиеро 
пахш мекунад, ки лањзањои асосии сўњбатњоро дарбар ме-
гиранд ва инчунин стенограммаи њар як видеоконфронсро 
мо метавонем ба онњое, ки ба масъалањои минтаќа хеле 
раѓбат дорад, пешкаш кунем.

дар ЧањорЧўби видео – конФронсњо
Бишкек. Июл – декабри соли 2010

мизњои гирд

Ман иштирокчии чанд видеоконфронси IWPR ва Бунёди Корнеги дар 
Вашингтон будам. Формати хеле аљиб аст. IWPR њамчунин маќолањо 
дар мавзўъњои зиёд - сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва њифзи њуќуќро нашр 
мекунад. Ин кори хеле бузург аст. Ва маќолањои Институт хеле пўхта, 
мубрам ва бар далоили тасдиќёфта навишта шудаанд. Махсус мехоњам 
мавзўњои њифзи њуќуќро зикр кунам, ки дар ВАО-и мо хеле каманд. 

Шомил Атахонов, ноиби сарвазири Љумњурии Ќирѓизистон 

њар ќадар муколамаи коршиносона миёни њамкорон аз 
кишварњои гуногун дар чунин чањорчўб бештар аст ва њар 
ќадар доираи масъалањои матрањшаванда васеъ бошад, 
њамон ќадар фањмиши равандњои љорї дар кишвар бењтар 
мешавад. Равобити сиёсии миёни давлатњои низ њамон 
ќадар бењтар хоњад шуд. 

Ишенбой Абдураззоќов, арбоби љамъиятї, дипломат, собиќ 
котиби давлатии ЉЌ
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Мизи гирд аз сўи IWPR бо 
дастгирии вазорати маорифи ЉТ ва 
мусоидати Бунёди кўдакони сММ 
(UNICEF), институти Љамъияти ку-
шода – Бунёди мадад дар Тољикистон 
баргузор шуд. ин аввалин мизи гирд 
дар сатњи минтаќа буд, ки мутахас-
сисони гуногунсоњаро барои барра-
сии мушкилоти умумї ва дар аксар 
маврид њамсонро ба њам овард. дар 
ин бањси минтаќавї беш аз 60 на-
моянда аз Тољикистон, ќирѓизистон, 
ќазоќистон ва Ўзбекистон ишти-
рок карданд. дар ин сол барои 
кишварњои осиёи Марказї (ба истис-

нои Туркманистон) ислоњоти сохтори 
маориф, аз љумла гузаштан ба таъли-
ми 12 – сола дар мактаби миёна хеле 
муњим ба шумор мерафт. «имрўз 
дар бисёр љумњурињо ислоњоти соњаи 
маориф амалї мешавад, – гуфт 
сарвари шўъбаи маориф ва илми 
дастгоњи президенти Тољикистон 
Њамидуллохон Фаќеров. - Тољикистон 
њам дар ин самт кор мекунад ва ният 
дорад соли 2014 ба таълими 12 – со-
лаи маълумоти миёна гузарад». дар 
навбати худ, намояндаи парлумон аз 
ќазоќистон Мухтор абенов зикр кард, 
ки кишвари ў њанўз соли 2001 дар бо-
раи тасмими гузаштан ба маълумоти 
12 – соларо эълом дошта буд, аммо 
њанўз ба ќарори амалии масъала 
даст назадааст: «дар кишвари мо ба 
ин масъала батадриљ ва муназзам 
мегузаранд, ба он хотир ки тамоми 
сохторњои маориф ба ин ислоњот 
омода шаванд ва онро ба дараљаи 
кофї самаранок анљом дињанд» 
- зикр кард намояндаи Маљлиси 
ќазоќистон. дар давоми мизи гирд 
њамчунин зикр шуд, ки кишварњо дар 
даврањои гуногуни амалї кардани 
ислоњоти ин соња ќарор дошта, њар 
яке монеањои худро дар дастрасї 
ба маълумот доранд: аз фаќр ва 
муњољират то мењнати васеъ густар-
даи кўдакон. Њамзамон дар њар як 
кишвари минтаќа теъдоди муайяни 
кўдакон берун аз мактаб мондаанд. 
Тибќи омор, дар Тољикистон 2,5% 
аз шумораи умумии мактабиён, дар 
ќазоќистон ва Ўзбекистон – 0,2% 
ва дар ќирѓизистон беш аз 80 њазор 
кўдаки синни мактабї тањсил наме-
кунанд. Боз як мушкили умумї дар 
соњаи маорифи кишварњои минтаќа 

фарогирии пасти кўдакон бо маълу-
моти томактабї унвон шуд, ки наме-
тавонад ба сатњи даврањои навбатии 
маълумот бетаъсир бошад. Ширкат-
дорони мизи гирд тавсияњои уму-
миеро барои сарварони њукуматњо, 
маќомоти давлатии соња, сѓд, Вао 
ва созмонњои байнулмилалї омо-
да карданд, то нишон дода шавад 
кадом мушкилот дар соњаи маориф 
бояд ќабл аз њама њал шаванд, ки 
паёмадњои аз ин бадтарро наоранд.

мизњои гирд

мушкилот ва дурнамои дастрасї 
ба маълумоти миёна дар осиёи марказї

Душанбе. 16-17 апрели соли 2010

Масъалаи дастрасї ба 
маълумоти миёна кайњо боз 
дар кишварњои минтаќа дар 
чунин сатњи олї баррасї 
нашуда буд. Хеле мизи гирди 
муњим буд, зеро мушкилоти 
бардошташуда барои 
тамоми минтаќа муњиманд. 
Метавон гуфт, ки маориф 
ќариб дини њазораи саввум 
аст, аз ин хотир, мо бояд 
мањз ба њамин масъала 
таваљљўњи бузург дошта 
бошем. Хеле хуб мешуд, як 
майдони умумиминтаќавї 
эљод шавад, то мо 
якдигарро бењтар фањмем 
ва бо њамоњангии бештар 
ќарорњо ќабул кунем. Ин 
гуна чорабинињо ба ин хеле 
мусоидат мекунанд. 

Дар ин мизи гирди IWPR ман 
пешнињод кардам, ки шабакаи 
байнипарлумонии Осиёи 
Марказї барои баррасии 
масъалањои мухталифи 
рўзмарра, аз љумла дастрасї 
ба маълумот ташкил 
шавад. Бармалост, ки дар 
минтаќа робитаи маќомоти 
ќонунбарори љумњурињо 
ба таври кофї истифода 
намешавад. Мо метавонистем 
лоињањои ќонунњоро бар пояи 
таљрибаи њамсояњо дар њалли 
мушкилоти њамсон роњандозї 
кунем. 

Муњаббатшо Рўзадоров, 
мушовири президенти 
Тољикистон дар масоили илм 
ва фанноварињои муосир

Гулљамол Султоналиева, 
рањбари «Доор эли», и.в. 
рањбари Шўрои њуќуќи башари 
ЉЌ, намояндаи Жогорку 
Кенеши ЉЌ, даъвати IV
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мизњои гирд

муколама барои њалли мухолиФатњо 

миёни кишварњои осиёи марказї дар мавзўи об
Душанбе. 12 июни соли 2009

«Ба афзоиши мухолифатњо 
рўи истифодаи об дар кишварњои 
минтаќа, ки аз оби ду дарёи бузург-
тарин - сирдарё ва амударё исти-
фода мекунанд, набояд роњ дод, - ин 
аст хулосаи аслии бањсе, ки миёни 
ширкатдорони мизи гирд дар мавзўи 
«Мушкилоти обу энержї дар осиёи 
Марказї: оё њусни тафоњум имкон 
дорад?» баргузор шуд. 

Беш аз 50 мутахассис, ки дар 
миёни онњо коршиносони аршади 
соњаи истифодаи об ва энержии обї, 
намояндагони сохторњои њукуматии 
кишварњои осиёи Марказї, намоян-
дагони мардум ва дипломатњои дар 
Тољикистон сабтшуда ва њамчунин 
намояндагони Вао буданд, љанбањои 
гуногуни ин масъаларо баррасї кар-
данд. аз Ўзбекистон намояндаи са-
форати ин кишвар дар Тољикистон 
њузур дошт. Ширкатдорони мизи 
гирд кўшиданд, ки нуктањои назди-
керо дар мавќеи кишварњои дарёњои 
фаромарзї пайдо кунанд. новоба-
ста ба гармии бањсњо, њамагї бар ин 

иттифоќи назар доштанд, ки набояд 
ба афзоиши ташаннуљ дар равоби-
ти миёни кишварњо барои бањсњои 
обї роњ дода шавад ва бар зарура-
ти љустуљўи роњњои њамдигарфањми 
баромадан аз вазъи мављуд таъкид 
шуд. наќши махсусро дар ин амр 
Вао доранд, зикр карданд ширкатдо-
рон. Ба наќши Вао дар инъикоси ин 
мушкил як иљлоси махсуси мизи гирд 
тахсис ёфт, ки дар давоми он кор-
шиносон тавонистанд даъвоњои худ 
ба рўзноманигоронро пеш оранд, ки 
матолибашон минљумла на фаќат ба 
њалли бањсњои обї мусоидат намеку-
нанд, балки ба оташи мухолифатњо 
рўѓан мерезанд. рўзноманигорон дар 
навбати худ тавонистанд аз љузъиёти 
равобити кишварњо дар масоили обу 
энержї мустаќиман аз худи мутахас-
сисон огоњ шаванд. Лањзаи аз њама 
мусбати мизи гирд ин буд, ки он бори 
аввал базаи ибтидоии бештар сама-
рабахши муколама миёни љонибњо 
дар сатњи коршиносонро фароњам 
овард.

Мушкилоти истифодаи об дар 
кишварњои Осиёи Марказї яке 
аз мавзўњои пурзиддияттарини 
минтаќа аст, ки бањсњои зиёд ва 
ноњамгунии мавќеи кишварњоро 
ба вуљуд овардааст ва сол ба 
сол он доѓтар мешавад. Ба ман 
чањорљуби баррасии ин мавзўъ, ки 
аз сўи IWPR пешнињод шуд, хеле 
писанд омад. Хеле пеш зарурати 
ин вуљуд дошт, ки љузъиёти 
мушкил рўшан шавад. То ин 
дам мо фаќат бањогузорињои 
якљонибаи мушкилоти обу 
энержиро мешунидем.

Парвиз Муллољонов, сиёсатшиноси 
тољик
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мизњои гирд

ташаббусњои интернетии њиФзи њуќуќ ва онлайн - 

рўзноманигорї дар осиёи марказї
Бишкек. 24-25 ноябри соли 2009

Мизи гирди минтаќавї бо ин унвон дар пресс-клуби Биш-
кек охири соли 2009 баргузор шуд. он мањз соле баргузор шуд, 
ки ќазоќистон аз миёни кишварњои осиёи Марказї тариќи 
ќонунгузорї ба захирањои интернетї аввалин шуда маќоми 
расмии Вао-ро дод. дар кори мизи гирд мутахассисони мат-
буот, њомиёни њуќуќ, намояндагони 
созмонњои байнулмилалї, кормандо-
ни зидахли маќомоти давлатї, аъзои 
парлумон, рўзноманигорон ва сиёсат-
шиносон аз ќазоќистон, ќирѓизистон, 
Ўзбекистон ва Тољикистон ширкат до-
штанд. коршиносон сатњи озодии баён 
дар интернет дар осиёи Марказї 
ва рушди ташаббусњои интерне-
тии њифзи њуќуќу рўзноманигории 
шањрвандї дар њар як кишвари 
алоњидаро баррасї карданд. Тав-
ре (он замон) президенти институти 
сиёсати љамъиятї (IPP) Мурат имоналиев зикр кард, «ин-
тернет яке аз асосњои сифатан нави зиндагии муосир аст ва 
пайдоиши љомиа ва иттињодияњои интернетї, ба гунаи ка-
дом як институтњо, аз љумла тариќи онлайн - рўзноманигорї 
инкишоф меёбад». директори минтаќавии IWPR дар осиёи 
Марказї абахон султонназаров зикр кард, ки баробари аф-
зоиши миќдори истифодакунандагони шабака вижагии ин-
тернет таваљљўњи бештари давлат ва љомиаи шањрвандиро 
љалб мекунад. Тибќи омори Internet World Stats (www.
internetworldstats.com), сентябри соли 2009 сатњи воридшавї 
ба интернет дар осиёи Марказї чунин будааст: ќазоќистон – 
14,9%, ќирѓизистон – 15,6%, Тољикистон – 8,2%, Туркманистан 
– 1,5%. дар бораи Ўзбекистон ин созмон маълумоте надорад. 
«интернети бесим бо суръати баланд рушд мекунад. Бар-
малост, ки баробари поён омадани нархи интернетрасонњо 
теъдоди муштариёни шабака меафзояд, - зикр кард мудири 

шўъбаи тањќиќоти иљтимої - иќтисодии институти тањќиќоти 
стратегии назди Президенти Љумњурии ќазоќистон антон Мо-
розов. – аз ин хотир, кўшишњои муњофизатии давлат дар ма-
риди љорї кардани назорати фазои интернетї фањмо меша-
ванд». намояндагони расмии њукумати Љќ баробар кардани 
захирањои интернетї бо Вао – ро бо «кўшиши вусъат бах-
шидани рушди интернет - рўзноманигорї дар чањорчўби май-
дони њуќуќї» асоснок карданд. дар мизи гирд коршиносон ба 

мушкилоти масдуд кардан, амнияти онлайн - рўзноманигорон 
ва блоггерњо таваљљўњи бештар зоњир карданд. аз љумла, 
яке аз ширкатдорони мизи гирд, рўзноманигори мустаќил аз 
Ўзбекистон сергей наумов зикр кард, ки дар њоли њозир дар 
ин кишвари осиёи Марказї «шурўъ аз интернет – кафе то 

охирин нуктаи фаъолияти ширкати «узтелеком» филтратси-
яи бисёрсатња» љой дорад. равандњои асосии вазъи имрўзи 
интернет дар Тољикистон сатњи поёни пањншавии интернет 
ва камбуди мутахассисони соњаи фанноварињои иттилоотї - 
мухобаротї мебошанд. дар ин бора зимни нутќаш њангоми 
мизи гирд нуриддин ќаршибоев, раиси анљумани миллии 
расонањои мустаќили Тољикистон сўњбат кард. Вай зикр кард, 
ки онлайн-рўзноманигорї, тавре ки њаст, дар Тољикистон се 
– чор соли пеш пайдо шуд ва дар њоли њозир аксарияти он-
лайн - рўзноманигорони љумњурї худомўз њастанд. аз ин хо-
тир, ба фикри ў, њам дар Тољикистон ва низ дар кишварњои 
дигари минтаќа зарурати баргузории семинарњои омўзиши 
махсусиятњои кори рўзноманигорон дар интернет пеш ома-
дааст.

Ширкатдорони мизи гирд ба хулосае омаданд, ки дар 
осиёи Марказї њамаи имкониятњои интернет, блоггинг ва 

микроблогњоро нодида мегиранд, аввал, ба са-
баби бехабар будан, дуввум, барои он ки то ба 
њол интернет мисли пештара воситаи дилхушї 
ќабул мешавад. дар ин маврид њангоми нутќаш 
рўзноманигори ќазоќ, муаллиф ва муњаррири со-
монаи «радио азаттик» артур неъматов сўњбат 
кард. нуриддин ќаршибоев зикр кард: «Њоло 
интернет — рўзноманигорї дар осиёи Марказї 
дар њолати ибтидої ќарор дорад. Мушкилот њам 
кадрї, њам фаннї ва њам ќонунгузорї њастанд. 
зарур аст фањмем, ки њама гуна шакли сензура 
дар Вао-и анъанавї ќобили ќабул нест ва аз ин 
хотир, набояд алайњи интернет — нашрияњо ис-
тифода шавад. Њамчунин зарур аст даќиќ маълум 

кунем, ки мо бояд мустаќилона интернет-контентро танзим 
кунем, то ба танзим аз сўи маќомот эњтиёљ пайдо нашавад». 
Њамчунин рушди интернет бо захирањои инсонї муайян ме-
шавад, аз ин хотир, боло бурдани сатњи дониши ањолї дар 
соњаи фанноварињои љадиди интернетї имрўз хеле муњим аст. 
натиљаи асосии чорабинї омода кардани тадобири боло бур-
дани муассирии захирањои иттилоотии кишварњои минтаќа 
шуд.

Артур Неъматов, мутахассиси равобит бо 
љомиаи радиои «Azattyq»

Рўзноманигории шањрвандї дар минтаќа дар 
оѓози ташаккул аст. Рушди он мустаќиман 
аз сатњи рушди худи љомиаи шањрвандї 
вобаста аст. Давлат бояд амнияти 
муштариёнро дар шабака таъмин кунад ва 
web-захирањо бояд њифозати иттилоъро 
кафолат дињанд.

Одил Љалилов, асосгузори MediaNet

Интернет дар Осиёи Марказї, бешак, майдони аз њама 
озоди иттилоъ аст.  Танзими шабакаи Интернет бояд 
ба њадди худтанзимкунї оварда шавад. Муассиртарин 
васила назорати муштариён аз мундариља мешавад, дар 
њоле ки ќабули ќавонин ва дигар тадобири мањдудкунї 
њамаи захирањои интернетиро новобаста аз мундариља ва 
рисолаташон ба чолиш рўбарў мекунад. 
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дар душанбе ва Бишкек 8 ва 10 декабри соли 2010 
њамзамон маросими пуршўкўњи мукофотонии барандагони 
озмуни осиёи Марказї барои рўзноманигорон «инъикоси 
бењтарини масоили њифзи њуќуќ дар Вао» аз ќирѓизистон, 
ќазоќистон ва Ўзбекистона. Ба љоизадорон муљассамаи 
хурди биринљї дар шакли ќалами пардор, диплом ва пул 
дар њаљми 300 то 1000 доллари амрикої вобаста аз номи-
натсия супурда шуд.

озмун соли 2009 эълон шуда буд. аз он ваќт ба 

ин сў ба IWPR беш аз 100 дархост аз рўзноманигорони 
расонањои давлативу хусусї ва озоди чор кишвари 
минтаќа ворид шуд. Њайати њакамон аз њафт њомии њуќуќи 
босалоњият, рўзноманигор ва њуќуќшинос аз ќазоќистон, 
ќирѓизистон, Тољикистон ва Ўзбекистон иборат буд, ки дар 
дохилу хориљи кишвари худ шинохта шудаанд: Вячеслав 
абрамов, андрей Гришин, сардар Баѓишбеков, Шама-
рал Майчиев, ойнињол Бобоназарова, Шањло акобирова, 
Њакимљон Њусанов. 

озМуни рЎзноМаниГорон Барои 
инъикоси БеЊТарини МасоиЛи 

ЊиФзи Њуќуќ дар Вао

БарандаГон

номинатсияи «Вао — и чопї»:

Љойи 1  – елена воронина (ќирѓизистон)

Љойи 2 – елена братухина (ќазоќистон)

Љойи 3 – рамзия мирзобекова (Тољикистон)

номинатсияи «онлайн-Вао»:

Љойи 1 – намоянда аз Ўзбекистон

Љойи 2 – тилав расулов (Тољикистон)

Љойи 3 – бакит ибраимов (ќирѓизистон)

номинатсияи махсуси «Њуќуќи кўдакон ва занон» –

абдураќиб ќодиров (Тољикистон)

номинатсияи махсуси «Шиканља, боздоштњои ѓайриќонунї 

ва мањкумиятњо» – жасулан кужеков (ќазоќистон)

номинатсияи махсуси «озодии сухан» – 

сергей расов (ќазоќистон)

номинатсияи махсуси «озодии њаракат» – 

дилбегим мавлонї (Ўзбекистон)

номинатсияи махсуси ркоЊБ сММ «Манзили кофї» – 

валентина ќосимбекова (Тољикистон)

номинатсияи махсуси ркоЊБ сММ «Манзили кофї» –

асил усмоналиева (ќирѓизистон)

номинатсияи махсуси ркоЊБ сММ «Манзили кофї» –

махамбет абжан (ќазоќистон)

номинатсияи махсуси сафорати иМа дар ЉТ –

ирина умарова (Тољикистон)

номинатсияи махсуси сафорати иМа дар ЉТ –

Фазлиддин хољаев (Тољикистон)
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озмуни рўзноманигорон барои инъикоси бењтарини масоили њиФзи њуќуќ дар вао

узви њайати њакамон, Њакимљон 
Њусанов гуфт, дар раванди интихоби 
бењтарин маќолањо миёни њакамон 
рўи номинатсияњои алоњида бањсњои 
тезутунд барпо шуданд. “дар оѓоз 
мо алоњида муњокима кардем, 
баъд љамъ шудем (тариќи Skype-
conference), то ѓолибонро интихоб 
кунем” – наќл кард ў.

коршиносон зикр карданд, ки 
њамзамон бо боло бурдани меъёрњои 
касбї, ин гуна озмунњо инъикоси 
мавзўњои њуќуќи инсонро тањким 
мебахшанд, зеро ба ќавли аксари 
иштироккунандагон, инъикоси ин 
мавзўњо кори содда нест –  кўшиши 
оддии дастрас кардани иттилоъ аз 
маќомот метавонад то шикоят аз 
рўзноманигор ба суд расонад. 

Маърифати њуќуќии ањолї маъ-
сулияти институтњои давлатии њифзи 
њуќуќро, ки “њоло ба аксар њаводиси 
наќзи њуќуќ чашм мепЎшанд”, боло 
мебарад, - мегўяд рамзия Мирзо-
бекова, рўзноманигори тољик, сав-
вумин љоизадор аз рўи категорияи 
“Вао-и чопї”, ки дар таљрибаи худ 
бо халоињаои рўзноманигории њифзи 
њуќуќ дучор омадааст.

Жасулан кужеков, 
рўзноманигори радиои аврупои 
озод/радио озодї аз ќазоќистон, 
ки аз рўи номинатсияи махсуси 
“Шиканља ва боздоштњои ѓайриќонунї” 
мукофот гирифтааст, мегўяд, муд-
дати тўлонї бо инъикоси масоили 
тиљорати нафт машѓул буд, аммо аз 

замони дар мавзўи њифзи њуќуќ на-
виштанаш нияти бозистонданро на-
дорад.

елена Воронина, њомии 
машњури њуќуќ аз ќирѓизистон, 
ки љоизаи аввалини номинатси-
яи “Вао-и чопї”-ро гирифтааст, 
мегўяд, аз баланд ќадрдонї шуда-
ни силсилаи маќолањояш дар бораи 
њуќуќи кўдакон аз сўи њакамон дар 
њайрат афтодааст. “ин на фаќат 
пирўзии ман, балки пирўзии њамаи 
он кўдаконест, ки ман дар бораашон 
менависам”, - гуфт Воронина.

“ин маросим барои мо як иди 
њаќиќї буд” – гуфт рўзноманигори 
тољик Валентина ќосимбекова ва 
афзуд, аз дидани аъзои парлумони 
Тољикистон, мансабдорон, намоянда-
гони сѓд-њои мањаллї ва созмонњои 
хориљї, ки барои табрики ѓолибони 
озмуни рўзноманигорї ба маросими 
љоизасупорї дар душанбе омада бу-
данд, шод шудааст. 

намояндаи минтаќавии раёса-
ти комиссариати олии Њуќуќи Баша-
ри сММ дар осиёи Марказї Фиона 
Фрейзер гуфт, ин ташаббуси бобарор 
буд ва аз IWPR барои созмони ин оз-
мун сипосгузорї кард. Ў њамчунин 
гуфт, ркоЊБ сММ ният дорад но-
минатсияи худро таъсис дињад, агар 
ин гуна озмун соли оянда баргузор 
шавад.

озмунро институти инъикоси 
љанг ва сулњ (IWPR) дар чањорчўби 
лоињањои “Њифзи њуќуќи инсон ва 
маърифати њифзи њуќуќ тариќи Вао 
дар осиёи Марказї”, ки аз сўи комис-
сияи аврупо сармоягузорї мешавад, 
ва “Барномаи иттилоотии инъикоси 
масоили њуќуќи башар, бўњронњо ва 
тањкими эътимод”, ки аз сўи њукумати 
норвегия дастгири мешавад дар 
њамдастї бо шўъбаи раёсати ко-
миссари олии Њуќуќи Башари сММ 
(UNHCHR) ва сафорти иМа дар 
Љумњурии Тољикистон пуштибонии 
молї мешавад, ташкил кард. 

13, 15 ва 26 октябр дар алмаато, душанбе ва Биш-
кек њамзамон маросими муаррифии мањсулоти наша-
ротии институти инъикоси љанг ва сулњ (IWPR) барои 
рўзноманигорон ва њомиёни њуќуќ, ки соли 2010 ба 
чоп расиданд, баргузор шуд. дар миёни нашароти нав 
дастурњои «Мухобироти муассир» ва «инъикоси њуќуќи 
инсон» њастанд, ки тавсияњо аз таљрибањоро дарбар 
мегиранд, то Вао ва сѓд њамдигарро фањманд, яъне 
њомиёни њуќуќ роњандозии кори созмонњои худ бо Вао ва 
рўзноманигорон бо њирфаият инъикос кардани мавзўњои 
марбут ба њифзи њуќуќро дарк кунанд. Ба љуз ин, им-
сол институт ба забонњои мањаллї дастури ќаблан ба 
забонњои англисї ва русї тарљумашудаи IWPR барои 
рўзноманигорони мањаллї тањти унвони “Гузоришњо ба хо-
тири дигаргунињо” – ро нашр кард, ки аз сўи мутахассисон 
яке аз бењтарин китобњои меъёрњои байнулмилалии жур-

налистика эътироф шудааст. Њамчунин ба забони русї 
институт дастуруламал дар бораи радиожурналистикаро 
нашр кард.

Њангоми маросими муаррифї ин китобњо ба 
факултањо ва кафедрањои журналистикаи донишгоњњои 
мањаллии ќазоќистон, ќирѓизистон ва Тољикистон, 
њамчунин доираи васеъи сѓд ва созмонњои расонаии 
минтаќа тўњфа шуданд. камназирии китобњои IWPR дар он 
аст, ки онњо таљрибаи коршиносони њамаи кишварњои оси-
ёи Марказиро як љо гирд овардаанд. Муаллифон, ба шуму-
ли кормандони IWPR, њомиёни њуќуќ ва рўзноманигорони 
аршади ќазоќистон, ќирѓизистон, Тољикистон, Ўзбекистон 
ва Туркманистон њастанд, ки дар дохилу хориљи кишвари 
худ машњуранд. 

Гулљигит соронќулов, муовини вазири маориф ва 
илми ќирѓизистон зарурати њамчунин китобњо барои ма-

•

Ёддошт барои 
рўзноманигороне, ки 

мехоњанд дар озманњои 
IWPR ширкат кунанд: 
Моњи майи соли 2011  

IWPR давраи нави озмуни 
«Инъикоси бењтарин 

масоили њифзи њуќуќ» - ро 
барои ВАО-и навишторї 

ва онлайн, њамчунин 
аксбардорон эълон 

мекунад. Марњамат, аз 
намояндагињои IWPR дар 

кишварњо метавонед 
маълумоти бештар пайдо 

кунед.

•

наШри адаБиёТ Барои 
рЎзноМаниГорон Ва ЊоМиёни Њуќуќ
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орифро зикр кард. сарвари кафедраи журналистикаи 
байнулмилалии донишгоњи славянии ќирѓизистону ру-
сия (крсу) александр катсев гуфт, ин китобњо “њаќ ба 
тањаммулпазирї дар замони баъд аз тоталитаризмро 
тасдиќ мекунанд”, зеро, ба фикри катсев, “њар ќадар ба 

забонњои мухталиф китоб чоп шавад, њамон ќадар онњо 
ба шуури донишљўён бештар ворид мешаванд ва њамон 
ќадар ѓояњои тањаммулпазирї дар љомиа меафзояд”. 

намояндаи созмони њифзи њуќуќи рўзноманигорони 
ќазоќистон – “адил соз” софя Лапина бар ин аст, ки 
“дастурњо рўзноманигорони љавонро ба мавзўњои њифзи 
њуќуќ љалб намуда, ба онњо барои дарёфти самт дар 
љараёни иттилоот кўмак мерасонанд”.

зебо Тољибоева, яке аз муаллифони дастуруламал 
барои радиожурналистон наќл кард, ки асоси кори муал-
лифон донишњои шахсї ва таљрибаи кори журналистиву 

муњарририи гузоришњои тањлилии радиої буд. “Ваќтњои 
охир дар Тољикистон чун кишварњои дигар ин жанри ра-
диожурналистика, ки суљаи тањлилї ном дорад, ќариб буд 
аз байн равад. ин воситаи аљибтарини додани иттилоъ 
ба шунавандагони радио аст. аз ин хотир, мањз ин жанр 

асоси њамаи лоињаи 
радиоии IWPR ва ин 
дастуруламал ќарор 
гирифт” – гуфт вай.

дар бораи ав-
валин дастур ба-
рои њомиёни њуќуќи 
башар рањбари сЉ 
“нота бене”, њомии 
машњури њуќуќ ни-
гина Бањриева гуфт: 
“Бори аввал дар як 

китоб маслињатњои амалї ва пешнињодњои назариявї 
дар бораи чї тавр бо љомиа барќарор кардани робита 
љамъоварї шудаанд”..

Маросими муаррифии китобњои IWPR таваљљўњи ва-
сеъи рўзноманигорон, намояндагони сохторњои давлатї, 
созмонњои расонаї, бахши шањрвандї, донишгоњњо, 
созмонњои байнулмилалї ва миссияњои дипломатї дар 
кишварњои минтаќаро љалб кард. дафлоињаои институт 
дар кишварњо аз созмонњо ва афроди алоњида барои 
маљљонї додани мањсулоти нашаротї дархост ќабул ме-
кунанд.

Дастури IWPR дар бораи навиштани хабарњо ва гузоришњо- 
«Гузоришњо ба хотири дигаргунињо» - манбаъи хубе барои 
донишљўёни KIMEP аст. Донишљўёни мо имкониятњои 
ширкат дар таљрибаомўзињои IWPR дар Алмааторо 
мељўянд. Дар чањорчўби курсњои худ мо муназзам 
муњаррирони IWPR — ро ба дарсњои амалии донишгоњ 
даъват мекунем. 

Шўъбаи рўзноманигории донишгоњи мо ду сол аст, ки 
фаъолият дорад, аммо то ба њол ба камбуди шадиди 
устодон ва адабиёти таълимї-методї мувољењ аст. 
Китобњои IWPR барои мо кўмак буданд. Барои Тољикистон 
нашри ин гуна адабиёти њирфаї, ки бар маслињатњои амалї 
асос ёфтааст, хеле сариваќтї аст.

Гулнор Асанбаева, муаллифи калони Департаменти 
рўзноманигории KIMEP:

Додарбек Сайдалиев, проректори Донишгоњи давлатии Кўлоб 
оид ба равобити байнулмилалї

китобњои IWPR ба донишгоњњои зерин 
њадя шудаанд:

донишгоњи давлатии миллии Тољикистон;

донишгоњи славянии русияву Тољикистон;

донишгоњи давлатии Хоруѓ;

донишгоњи давлатии курѓонтеппа;

донишгоњи давлатии Хуљанд;

донишгоњи славянии ќирѓизистону русия ба номи Б.н. елсин;

донишгоњи амрико дар осиёи Марказї (даоМ);

донишгоњи миллии ќирѓизистон ба номи Ж. Баласагин;

донишгоњи техникии ќирѓизистон ба номи и. раззоќов;

донишгоњи ќирѓизистону Туркия «Манас»;

донишгоњи давлатии педагогии ќирѓизистон ба номи и. арабаев;

донишгоњи давлатии иссиќ-кул ба номи к. Тинистанов;

донишгоњи давлатии Ўш;

донишгоњи давлатии ќазоќистон ба номи ал-Форобї;

донишгоњи бизнеси байнулмилалї (UIB).

Адабиёти зурурї ва муфид, ки 
дар худ њаљми зарурии назария, 
маслињатњои амалии коршиносон 
ва рўзноманигорон, мисолњо ва 
таљрибаи шахсиро омезиш дода, 
чизи зиёдатї надорад. Иттилоъ дар 
шароити кунунии кор дар кишвари мо 
истифодашаванда аст.

Аскар Акталов, донишљўи соли 3-юми 
Донишгоњи славянии Ќирѓизистону 
Русия (ДСЌР), хабарнигори Kloop.kg
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МаВоди БеЊТарини рЎзноМаниГорї

ќазоќисТон

аФриќоињо дар ќазоќистон барои 
њаќќи зист мубориза мебаранд

Њудуди 200 африќої баъд аз хатми донишгоњњо дар 
ќазоќистони ба истиќлол дастёфта сукунат ихтиёр кар-
данд. новобаста аз он, ки муддати тўлонї дар кишвар ба 
сар мебаранд, аксари онњо наметавонанд маќоми даќиќи 
ќонунї гиранд. ќањрамони маќолаи андрей Гришин Тре-
оре иљоза барои зистро соли 2004 ба даст овард, аммо 
аз он замон ба ин сў бо мушкили тамдид кардани асно-
даш мувољењ мешавад. Треоре ва дигар пурсидашудагон 
мегўянд, ки онњоро бесабаб табъиз менамоянд ва маљбур 
мекунанд, ки асноди дар рўйхат набударо њам биспоранд. 

Ба назари Виктория Тюленева, њуќуќшиноси Бюрои бай-
нулмилалии њуќуќи инсони ќазоќистон, мушкил фаќат 
сањлангорї дар кори африќоињо нест, балки бо њамчунин 
бархўрд њамаи муњољирон рўбарўянд. дар ќазоќистон аз 
300 њазор  то 1 миллион муњољир ба сар мебаранд, ки 
аксарияташон коргарони мавсимї аз њамсоякишварњо - 
ќирѓизистон, Ўзбекистон ва Тољикистон њастанд. наќзи 
њуќуќњо њамчунин аз он сар мезанад, ки худи муњољирин 
аксар ваќт њаќќи ќонунии худро намедонанд, –  мегўянд 
њомиёни њуќуќ.

22 марти соли 2010
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ќазоќистон

гузориши махсус «Ѓуломдорї мўд 
мешавад»

кўдаконро дар љануби ќазоќистон 
ба ПахтаЧинї маљбур мекунанд

дар яке аз дењоти шарќи ќазоќистон аз љониби кормандони рМЉМ як гурўњи 
чањорнафара ошкор ва озод карда шуд, ки ба зурї нигоњ дошта мешуд. ин гуна 
њаводис дар ин минтаќа ќаблан њам рух медоданд ва ин рухдод, ба назари коршино-
сон, охирин нест. Яке аз сабабњои ѓуломдорї дар ќазоќистон камбуди кадрњои корї 
дар дењот аст. дар замони шўравї курсњои таълими љўшандагї, чўпонї ва чорводорї 
вуљуд доштанд. ин ба мењнат дар музофот таќвият медод. Њоло љавонон ба шањрњо, 
барои дарёфти музди безањмат ва бештар баланд мешитобанд. аммо љўшанда ва 
чўпониро аксар ваќт онњое ихтиёр мекунанд, ки бехонаву дар њастанд ва иљборан аз 
шањр оварда мешаванд. Муаллифи матлаб Яна Герасимова тавонист бо ќодиралии 
50 — сола њамсўњбат шавад, ки тасодуфан ба ѓуломї афтодааст. сангтароши касбї, 
ки дар яке аз сохтмонњои шањри семея кор мекард, њамчун бехонаву дар пазируф-
та ва иљборан ба дења бурда шуд, ки якљо бо се одами дигар муддати тўлонї дар 
хољагии дењќонї кор кард. ин парванда дар суд аз рўи моддаи 128 кодекси љиноии 
Љумњурии ќазоќистон баррасї мешавад. 

рўзњои ахир соњибони заминњои пахта барои кор кирои муњољирони калонсо-
ли мењнатї аз Ўзбекистонро оѓоз кардаанд. Ба кор њамчунин ноболиѓонро ќабул 
мекунанд ва ба онњо сеяки музди калонсолонро медињанд. Бадтар аз њама ин аст, 
ки тибќи хабарњо, маќомоти мањаллї ва мактабњо дар маљбур кардани кўдакони 
ќазоќистон ба кор дар сањро даст доранд. дар ин бора дар маќолааш олеся Лисен-
ко менависад. Фермерњои мањаллї мегўянд: «Њамаи хољагињои бузург аз одамони 
«калон» аст, ки хешованде дар (маъмурияти) ноњия ё вилоят доранд». Ба назари 
онњо, ќаробати хешутабории фермерњо ва афроди алоњида дар маќомоти мањаллии 
њукумат ба онњо имкон медињад, ки мактабиёнро барои ба сањро баромадан маљбур 
кунанд. наврасоне, ки дар сањро кор мекунанд, мегўянд, ба онњо тањдид кардаанд, 
ки бањои бад мегузоранд, агар аз ин кор саркашї кунанд.  омоли омўзгоронеро, ки 
дар ин маворид даст доранд, Тамара утелбоева, сухангўи прокуратураи вилояти 
ќазоќистони Љанубї «наќзи њуќуќи кўдакон» аз сўи одамоне унвон кард, ки бачањо аз 
онњо «вобастаанд, онњое, ки имтињон мегирад ва бањо мегузоранд».

4 декабри соли 2009

26 ноябри соли 2009

IWPR – яке аз нодиртарин 
гурўњњои рўзноманигорї 
дар ќазоќистон аст, ки 
тањлили њифзи њуќуќ ва 
шарњњоеро барои таваљљўњи 
љањониён бо забони англисї 
пешнињод мекунад. IWPR 
хеле муддат аст, ки ба таври 
муассир рўзноманигорони 
љавонро меомўзад. Ба ман 
бисёр мисолњо маълуманд, 
ки муаллифони IWPR дар 
ќазоќистон соњиби эътибор 
шудаанд. 

Ман муназзам маводи со-
монаи IWPR-ро мехонам ва 
аз далелу њаводиси аљибе 
дар ќазоќистон хабар меё-
бам, ки на дар њамаи Вао-и 
кишвар нашр мешаванд. Ба 
ман бархўрди њамаљониба 
ва сохтории IWPR дар инъи-
коси њаводис писанд аст, ба-
хусус ваќте сухан аз њуќуќи 
инсон меравад. Љомиаи мо 
ба њамчунин иттилоъ ниёз 
дорад, то шањрвандони 
мо њуќуќњо ва меъёрњои 
демократии давлати худро 
бењтар фањманд.

Эдуард Полетаев,
сиёсатшинос аз Ќазоќистон

Александр Егорченко, 
директори нашриёти 
«Драккар», сардабири 
маљаллањои «Бозори 
коѓазњои ќиматноки 
Ќазоќистон» ва «Маболиѓи 
шахсї»:
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МаВоди БеЊТарини рЎзноМаниГорї

ќирѓизисТон

гузориши махсус «бањои 
харобкорињо дар љануби 

ќирЃизистон»

Пас аз як моњи даргирињои байниќавмї дар љануби 
ќирѓизистон IWPR матлаби бузургеро омода кард. Њадаф 
фароњам овардани имкон ба шоњидони беназмињои июн 
буд, то дар баробари омори хушк дар бораи фавтида-
гон ва харобкорињо аз фољиањои инсонї сўњбат кунанд. 
Хабарнигорони IWPR тавонистанд маълум кунанд, ки 
кадом ноњияњои шањрњои бузургтарини љануб — Ўш ва 
Љалолобод бештар аз њама зарар дидаанд ва то куљо 
маълумоти расмї дар бораи кушташудагон ва фирориён 
воќеї аст. сари ин мавод чанд рўзноманигор кор карданд 
— як гурўњ дар пойтахт ва љануб ба њамдигар кўмак ра-

сонданд, ки резањои маълумотро барои гузориши тањлилї 
љамъ оранд. Гоњо зарурати розї кардани њамсўњбатон пеш 
меомад, ки чизе гўянд, зеро аксарият аз њарф задан аслан 
метарсиданд. Њангоми навиштани маќола аксар соњањои 
зиндагї зоњиран ба њолати мўътадил бармегаштанд, аммо 
ташаннуљ дар инсонњо боќї монда буд. одамон њанўз њам 
маводи ѓизоиро барои рўзи мабодо захира мекарданд ва 
гурўњњоеро барои назорати навоњии худ созмон медоданд. 
Фаромўш кардани он чї ки аз сар гузашт, дар як рўз имкон 
надорад.

14 июли 2010
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ќирЃизистон

«журналистикаи ќирЃизистон 
аз њама љониб тањти Фишор 

ќарор дорад»

гузориши махсус «маќомоти 
ќирЃизистон мекўшанд 

љилави худсарона аз худ 
кардани заминњоро гиранд»

Гузориши махсуси анора Юсупова дар бораи вазъи Вао ва њамлањо ба 
рўзноманигорон дар ќирѓизистон миёни хонандагон вокунишњои зиёд ба вуљуд 
овард. Маќола дар бораи он буд, ки солњои 2009 — 2010 ду мавриди куштори 
рўзноманигорони ќирѓизистон љой дошт – рўзноманигори машњури бишкекї Генна-
дий Павлюк дар алмаато ба таври вањшиёна кушта шуд ва рўзноманигор  аз навкат 
алмаз Ташиев пас аз љароњатњое, ки аз дасти њашт милиса бардошт, зинда намонд. 
Ба љузъ ин, солњои 2009 — 2010 дар марњилањои гуногуни замонї як ќатор њамла 
ва тањдиди муљозот ба кормандони њам нашрияњои мањаллии пойтахту манотиќ ва 
њам русї сурат гирифтанд. Масалан, ба рўзномаи «ош шами»-и Ўш бастае њомили 
гилзаи тир ворид шуд. Маќола дар бораи он наќл мекунад, ки чї тавр ин вазъи баъд 
аз басташавии нашрияњои оппозитсионї дар солњои 2008 - 2009 ба иќлими иттило-
отии кишвар таъсир ва ба афзоиши худсенсорї дар Вао-и ќирѓизистон, ки як замон 
њамчун кишвари либералии минтаќа шўњрат дошт, мусоидат мекунад. ин њама ба 
сифати иттилоъе, ки шањрвандони ќатории љумњурї мегиранд, таъсири манфї до-
рад.

Маќомоти ќирѓизистон алайњи онњое, ки худсарона заминњоро аз худ мекунанд, 
тадобири шадид намегиранд ва гоњо бо ѓосибон мусолиња мекунанд ё усули кашол 
додани ваќтро ба кор мебаранд. сабина рейнголд ва исомидин ањмадљонов дар 
гузориши вижа мушкили ду љамоаи худсаронро инъикос карданд – яке дар мањалли 
сохтмонњои нав дар «ак жар», ки дар назди Бишкек соли 2005 ба вуљуд омад ва 
дигарї, ѓосибони нави ќаросуй, ки мехоњанд ќитъањои заминро дар наздикии Ўш аз 
худ кунанд. дар «ак Жар», ки се њазор сокин дорад, барќу об гузаронида нашудааст. 
дар мавриди ѓосибони Ўш масоили моликият пеш омаданд, зеро миёни заминњое, 
ки онњо мехостанд аз худ кунанд, онњое њам буданд, ки ба хољагињои фермерї ва 
маъмурияти шањр тааллуќ доштанд. ин мављи саввуми худсарона аз худ кардани 
заминњо дар ќирѓизистон аст, ки сокинони манотиќ дар љустуљўи зиндагии бењтар ба 
шањрњои бузург мерезанд. Ба мављњои нави худсарињо таѓйири ќудратњо – ибтидои 
солњои 80 – 90, 2005 ва 2010 - низ мусоидат мекунад. Ба назар мерасад, давлат, 
њанўз як сиёсати ягонаи њалли њамчунин масоилро надорад.

3 марти соли 2010 

25 ноябри соли 2010

Маќолањои IWPR њамеша 
тањлили бо љузъиёт ва 
жарф анљомшудаи вазъанд. 
рўзноманигорони институт 
њамеша пушти мавзўњое 
њастанд, ки мушкилоти 
доѓи љомиаи моро дарбар 
мегиранд. IWPR бояд ба ин 
андеша бошад, ки чї тавр 
маводи худро барои ауди-
торияи аз ин њам васеътар 
расонад.

Ба фикри ман, гузоришњои 
IWPR њангоми бўњрони соли 
2010 (табаддулоти апрел 
ва њаводиси љануби Љќ) 
барои Вао-и мањаллї бояд 
намунаи ибрат бошанд. 
онњо мутавозин њастанд ва 
назари њама љонибњоеро, 
ки ба бўњрон кашида шуда 
буданд, дарбар меги-
ранд. Ба мушоњидаи ман, 
рўзноманигорони IWPR 
тавонистанд худро «аз вазъ 
канор гиранд» ва њирфаї, 
бидуни тањриф, кори худро 
анљом дињанд.

Ќубат Оторбаев, 
сарвари ширкати радиову 
телевизиони Ќирѓизистон

Айзатбек Бешов, 
хабарнигори бахши русии 
BBC дар Бишкек
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ТоЉикисТон

лоињаи конуни хушунати 
хонаводагї дар тољикистон 

ба таъхир монд

Матлаби Манижа ќурбонова ба он бахшида шудааст, 
ки чї тавр сѓд-њои занона дањ сол боз номуваффаќона 
ќонуни хушунати хонаводагиро пуштибонї мекунанд. 
Маќола ба фаъолшавии марњалаи нави пуштибонии ин 
ќонуни хеле муњим оѓоз нињод. Фаъолони гендерї аз он 
нигаронанд, ки тавре тањќиќотњо нишон медињанд, 47,1% 
мардони пурсидашуда дар Тољикистон рисолати асосии 
занро тавлиди фарзанд ва соњибхоназани хуб будан ме-
шуморанд. ин яке аз решањои хушунати хонаводагї аст ва 
чанд сол ба ин сў боз чуќартар реша медавонад, ба он са-

баб ки муњољирин аз њамсаронашон људо мешаванд ва ба 
онњо чизе намегузоранд. аз моњи январ то сентябри соли 
2008 дар  Тољикистон 240 мавриди худкушии занон сабт 
шудааст ва сабаби асосии ин «эпидемия» бељазо будани 
хушунати хонаводагї аст. Баъд аз ин маќола ва силсилаи 
мавод дар њамаи манотиќи кишвар намояндагони сѓд та-
вонистанд ќабули ин ќонунро наздик кунанд. дар парлу-
мон гурўњи корї созмон ёфтааст, ки ба њайаташ сѓд-њои 
занона низ ворид шудаанд. Ба ќавли фаъолон, лоињаи 
ќонуни хушунати хонаводагї бояд соли 2011 ќабул шавад.

16 октябри соли 2010
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тољикистон

даъватњо ба таљдиди назар рўи 
Парвандаи ду зиндонии собиќи 

гуантанамо

ќонунгузории нокомили 
тољикистон дар бораи маъюбон

ин матлаби сехонандатарини IWPR аз Тољикистон дар соли 2010 буд, ки дар 
љомиа вокунишњои зиёдро ба бор овард. он чанд маротиба дар манобеъи интернетї 
ва матбуоти мањаллї бознашр шуд. ду шањрванди Тољикистон чанд соли умрашон-
ро дар Гуантанамои иМа бо иттињоми робита бо гурўњњои мамнўъи экстремистї 
сипарї карданд. Баъд аз он ки онњо дубора ба Тољикистон фиристода шуданд, дар 
ватан онњоро ба 17 соли зиндон мањкум намуданд. намояндагони суд мегўянд, ки 
айбдоркунандагон далели кофї доштанд, аммо вакили дифоъ бар ин аст, ки ин ду 
љавон ќурбонии тиљорати инсон буданд ва њарфњо дар бораи ихтиёран ба гурўњњо 
шомил шудани онњо воќеият надоранд. Баъдтар умеде пайдо шуд, ки парвандаи 
њардуро суди сатњи боло аз сар баррасї мекунад. Муаллифон – дабири кабир, да-
лер ѓуфронов, Парвина Њамидова аз сўи њамкасбонашон ва коршиносони мустаќил 
бањои баланд гирифтанд. Муваффаќияти онњоро умдатан зовияи ѓайриоддї ва 
бархўрди тањлилии инъикоси масъалаи на он ќадар соддаи адолати судї таъмин 
кард.

Муаллиф давлати Шоэтибор наќл кард, ки баъд аз нашри маќола дар бораи 
одамоне, ки мехоњанд ва метавонанд кор кунанд, аммо шањодатнома дар бораи 
«корношоямї» ба онњо имкони дар ягон љо ба кор дохил шуданро намедињад, ба ў 
як њамкори рўзноманигораш аз Эрон занг зад. «Ба ман навиштанд, ки маќолаи маро 
дар интернет хонда, зиёд бањс кардаанд. онњо бар асоси ин маќола сужаи худро дар 
бораи мушкилоти ба кор дохил шудани маъюбон омода карданд», – мегўяд Шоэти-
бор. Мавзўеро, ки дар маќола баррасї шудааст, рўзноманигорони мањаллї низ ба 
баррасї гирифтанд. намунаи ин маќолаи сомонаи ољонси иттилоотии њукуматї «Хо-
вар» - «Маъюбони њуќуќ ба мењнатро доранд» аст. Мансабдорони њукуматї њаќиќати 
ин танќидро эътироф карда, изњор доштанд, ки дар њоли њозир кор сари таќвият 
додани ќонунгузорї дар ин масъаларо вусъат бахшидаанд. сарвари идораи бозо-
ри мењнати ољонси давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољирати Вазорати 
шуѓл ва њифзи иљтимоии Тољикистон ниёз ќурбонов хабар дод, ки нињоди ў њоло 
рўи ќонуни нав кор мекунад ва он ба маъюбони њар се дараља њуќуќ ба мењнатро 
кафолат медињад.

23 июни соли 2010

25 августи соли 2010

Ба шарофати маќолаи IWPR 
дар бораи пеш бурдани 
ќонуни хушунати хонаводагї 
одамони зиёд аз маъракаи 
пуштибонии ќонун, ки аз сўи 
сѓд-њо роњандозї шудааст, 
огоњ шуданд. ин як гуна 
такони нав ба фаъолияти 
мо буд. даъвати моро шуни-
данд ва мо њоло бо итминон 
метавонем гўем, ки ќонун ба 
зудї ќабул мешавад.

Баъд аз он ки мо маводи 
IWPR дар бораи Гуанта-
наморо дар нашрияамон 
чоп кардем, сели зангу 
вокунишњои хонандагон ба 
сарамон омад. Маќола дар 
сатњи олї навишта шудааст. 
Ба назди мо хонандагон 
омада, хоњиш мекарданд, ки 
моро бо муаллифон шинос 
кунед, то ба онњо сипосгузо-
рии худро баён намоем.

Гулљањон Бобосодиќова, фаъоли 
њаракати гендерї, рањбари 
СЃД «Занони хатмкардаи 
донишгоњњо» 

Хуршед Ниёзов, сармуњаррири 
«Фараж»
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ЎзБекисТон

равандњои махФии судї 
дар ўзбекистон

охири моњи феврал дар суди 
парвандањои љиноии ноњияи Чирчиќ, 
на он ќадар дур аз Тошканд яке аз 
равандњои махфии 15 муттањам дар 
дастдарозї ба сохти конститутсионї, 
ширкат дар гурўњњои экстремистї, «ан-
гехтани низоъи миллї ва динї» ба 
анљом расид. аз рўи ин моддањо кодек-
си љиної аз 15 то 20 сол мањрумият аз 
озодиро пешбинї мекунад. ин суд – яке 
аз намунањои равандњои зиёд аст, ки 
паси пардаи махфият дар вилоятњои 
гуногуни Ўзбекистон мегузаранд ва 
дар онњо ба њељ кас иљозаи ширкат 
намедињад. аз ин сабаб, њомиёни њуќуќ 
бар инанд, ки маќомот равандњои су-
диро мепўшонанд, то аз берун ома-
дани иттилоъ дар бораи наќзи њуќуќи 

боздоштшудагон, аз љумла далоили 
истифодаи шиканља љилавгирї кунанд. 
кормандони маќомоти корњои дохилї 
мегўянд: «инкор кардани он аблањист, 
ки дар мо гаравидагон (-и созмонњо)-е, 
ки аќидањои экстремизми диниро 
таблиѓ мекунанд, вуљуд надоранд. 
онњо моњирона аќидањои худро ниќоб 
мепўшанд ва хатар ба кишвар доранд». 
аммо њомиёни њуќуќ маълумоти дигар 
доранд. аз љумла Васила иноятова 
аз љамъияти њифзи њуќуќи «Эзгулик» 
мегўяд, ки созмони ў њудуди 50 нома 
аз наздикони муттањамони парван-
даи Чирчиќ дар даст дорад. «…тањти 
шиканља онњоро метавонанд маљбур 
кунанд, ки љинояти накардаашонро ба 
гардан гиранд», – гуфт вай.

3 марти соли 2010
Ташаккури зиёд ба шумо 
барои ин коре, ки мекунед. 
аз матлабњои шумо ман аз 
вазъи Ўзбекистон дар кулл 
огоњ мешавам. Ман медо-
нам, ки агар ман ба шумо 
иттилоеро бо њам бинам, 
шумо онро ба монанди баъ-
зе Вао тањриф намекунед. 
он ки шумо ба мавзўњои 
њифзи њуќуќ даст задаед, 
барои мо кўмаки бузург 
аст. ин бурди бузург барои 
рушди љомиаи шањрвандї 
дар Ўзбекистон аст.

Елена Урлаева, рањбари 
Эътилофи њифзи њуќуќи 
Ўзбекистон (ЭњњЎ) аз 
Тошканд
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ўзбекистон

гузориши махсус «њукумати 
ўзбекистон муњољирати 

мењнатиро инкор мекунад»

барномаи танзими таваллуд 
њуќуќи занонро наќз мекунад

Шањрвандони Ўзбекистон, мисли њамсояњояшон аз ќирѓизистон ва Тољикистон, ба 
теъдоди бузург барои дарёфти музд ба хориљ мераванд: ба русия, ќазоќистон, аМа, 
куриёи Љанубї. Бо ин вуљуд, рањбарияти Ўзбекистон далели хуруљи дастаљамъии 
шањрвандон ба мардикориро эътироф намекунад (њамчунин онро, ки муњољирин ба 
хона маболиѓи њангуфт мефиристанд), зеро бар ин фикр аст, ки иќтисоди кишвар гул-
гул мешукуфад. дар натиљаи ин маќомот кўшише барои риояи њимояи њуќуќи муњољирин 
намекунанд, аз додани нафаќа ва кўмакпулї рў метобанд ва аксар ваќт даст ба амале 
намезананд, ваќте њуќуќи онњо дар хориљ наќз мешавад. Бино ба иттилои Гурўњи та-
шаббускори њомиёни мустаќили њуќуќи Ўзбекистон, аз 2 то 5 миллион шањрванд дар 
мардикорї њастанд. Њар як муњољир ба хона солона њудуди 1500 доллар мефиристад. 
Баъд аз бозгашт муњољирин бо он рўбарў мешаванд, ки пурра аз сохтори таъминоти 
иљтимої берун мондаанд. Мушкил ин аст, ки тартиби хуруљ аз Ўзбекистон минњайси 
муњољири мењнатии расман сабтшуда хеле мураккаб аст ва аксарияти шањрвандон 
бар кор нагирифтан бо он авлавият медињанд. Њомиёни њуќуќ таъкид мекунанд, ки 
маќомоти Ўзбекистон бояд бо кишварњои ќабулкунанда дар бораи таъмини њуќуќњо 
лоаќал барои муњољирини ќонунї гуфтушунид кунанд ва созишномањои байнулмила-
лиро ба тасвиб расонанд, ки тамоми љанбањои муњољирати мењнатиро танзим меку-
нанд.

Њомиёни њуќуќ дар Ўзбекистон аз идомаи безурёткунии иљбории занони синни та-
валлуд нигаронанд. Гурўњи кории кошиносон аз Тошканд маълумотеро дар даст дорад, 
ки вазорати тандурустї моњи феврал фармони махсуси №40-ро «барои танзими тар-
тиби амалисозии безурёткунии занони синни тавваллуд» содир кардааст. Бино ба ин 
њуљљат, њар як духтур вазифадор шудааст, ки ду занро ёфта, ба безурёткунии ихтиёрї 
розї кунад ва 50 беморро ба зарурати истифодаи доруњои пешигиркунанда моил на-
мояд. Тибќи иттилои омори давлатии Ўзбекистон, теъдоди ањолии кишвар то 1 апрели 
соли 2010 28 миллион нафар аст. Бино ба пешбинињо, то соли 2015 ањолии кишвар 
аз 33 млн. нафар бештар хоњад шуд. духтурони зиёд дар Ўзбекистон безурёткунии 
оммавиро бо камбуди маболиѓи буља барои пардохти кўмакпулї ба модарон асоснок 
мекунанд, аммо гинекологњо мегўянд, ки муштариён ин низомро ихтиёран ќабул карда-
анд. аммо њомиёни њуќуќ изњор доштанд, ки безурёткунї на њамеша хусусияти ихтиёрї 
дорад: онњо як ќатор далелу арќомеро дар даст доранд, ки занонро бидуни огањии 
онон безурёт кардаанд ва баъдтар ба онњо гуфтаанд, ки љарроњии мазкурро вазъи 
сињатиашон таќозо мекард.

24 сентябри соли 2010

11 сентябри соли 2010

Њаводиси Ўзбекистонро 
хеле кам шарњ медињанд. 
Њамзамон барои хонанда-
гон донистани он муњим 
аст, ки масъулин ба аќидаи 
коршиносон чї вокуниш 
доранд, ќарорњо дар 
чањорљўби њуќуќи инсон 
чї тавр гирифта меша-
ванд. Њамчунин мехоњам 
аз IWPR барои таваљљўњи 
зиёдаш ба хонандагону 
коршиносон миннатдорї 
кунам. Њамкасбони мо, ки ба 
далоили амниятї наметаво-
нанд рўйрост сўњбат кунанд, 
медонанд: кормандони 
IWPR њамеша махфияти 
сарчашмањои худро, бо он 
вуљуд ки хеле мушкил аст, 
њифз мекунанд.

Барои мо дастрас кардани 
маводи батафсил ва 
тањлилї аз Ўзбекистон ва 
Туркманистон хеле мушкил 
аст. рўзноманигорони мо аз 
имзо гузоштан зери ин гуна 
мавод метарсанд ва бархе 
аслан наметавонанд тањлил 
нависанд. Моро мавзўъи 
матолиби шумо ва сифати 
мавод ќонеъ мекунад. Шумо 
сареъ ва бетарафона кор 
мекунед. Ташаккур аз кори 
шумо.

надежда атаева, рањбари 
анљумани «Њуќуќи инсон дар 
осиёи Марказї», маќарраш 
дар Фаронса

Алина Сагинбоева, 
директори ољонси CA-News
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МаВоди БеЊТарини рЎзноМаниГорї

ТуркМанисТон

маќомоти туркманистон 
маълумот дар бораи виЧ/сПид-ро 

кам нишон медињанд

Бино ба маълумоти расмї, тайи 20 соли ахир дар 
Туркманистон танњо ду мавриди маризии ВиЧ сабт шуда-
аст. аммо аќидае мављуд аст, ки «духтурон мекўшанд дар 
бораи мавориди гирифтории одамон ба ин маризї ќуфл 
бар лаб зананд». сўњбат дар бораи ин маризї табу – манъ 
аст.  духтурон њатто маризињое, ба монанди гепатит, до-
мана ва ваборо ба унвони шамолхўрї ва орз сабт меку-
нанд», – гуфт тањлилгаре аз вилояти Тошњавз. Бархўрди 
умумии њукумат ба ин масъала инкор кардани мављудияти 
худи мушкил аст. дар гузориши «духтурони бидуни марз» 
омадааст, ки «сил ва маризињои сироятие, ки тариќи ро-
битаи љинсї мегузаранд, ба шумули ВиЧ/сПид, бешак, 

бештар пањн шудаанд, дар ќиёс бо маълумоти расмие, 
ки мављуданд ва њукумати Туркманистон аз эътирофи 
вазъи воќеї саркашї мекунад». Пурсидашудагони IWPR 
њамчунин зикр карданд, ки тамѓаи  гирифторї ба ВиЧ ода-
монро маљбур мекунад, ки маќомашонро пинњон доранд 
ва онњо бо камоли мамнуният ба духтур барои гирифта-
ни шањодатнома дар бораи набудани маризии сироятї 
маблаѓ пардохт мекунанд. рўзноманигори мањаллї, ки 
дар масоили тандурустї менависад, гуфт, ки њатто ваќте 
дар шифохона диагнози мусбат пайдо мешавад, сироят-
шудагон табобати заруриро ба сабаби сиёсати умумии 
инкор гирифта наметавонанд.

12 январи соли 2011
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туркманистон

барои сЃд-њои туркманистон 
ягон рўшної нест

норизої аз маъракаи 
баркандани манозил аз сўи 

маќомоти туркман

Баъд аз ба ќудрат расидани президенти нави Туркманистон ќурбонгулї 
Бердимуњаммадов ва ваъдањояш дар бораи заиф кардани назорати ша-
диди давлатї, вазъи созмонњои ѓайрињукуматї дар кишвар бењбуд наёфт. 
Фаъолиятњои гурўњњои њифзи њуќуќ, ки њатто њадафњои хеле содда доранд, ба 
монанди кўмак ба солхўрдагон ва занбурпарварї, њанўз њам як чизи имконно-
пазир ќабул мешаванд. Барои сабти номи њамчунин созмонњо њанўз њам иљоза 
намедињанд. дар назари аввал, Туркманистон љамъияти солими шањрвандї до-
рад, ки чандсад созмонро дарбар мегирад. аммо ин созмонњо ё институтњои 
аз сўи њукумат сармоягузоришавандае њастанд, ки аз номи занон, кўдакон, 
љавонон ва собиќадорони љанги бузурги ватанї кор мекунанд, ё созмонњои 
ниматиљориянд, ки бо пуштибонии санъат, варзиш ва соњибкорї машѓуланд. 
Њукумат фаъолияти ин њама созмонњоро худ иљоза медињад ва худ назорат ме-
кунад, аз ин сабаб, онњо мушкиле дар сабти ном надоранд. њатто дар чунин ша-
роит, ба гуфтаи тањлилгари мањаллї, фаќат њудуди 150 сѓд, ки аз сўи њукумат 
дар коѓаз таъйид шудаанд, амалан фаъолият мекунанд, баќия умуман вуљуд 
надоранд. аризањо барои сабти ном аз дигар сѓд ё дарњол рад мешаванд, ё 
солњо бидуни ќарор боќї мемонанд.

соли гузашта теъдоди зиёди сокинони ишќобод ва марокизи вилоятњо аз 
моликияти худ мањрум шуданд, зеро дар чањорчўби наќшаи давлатї дар љои 
манозили онњо сохтмони боѓњои истироњатї, масљидњо ва фавворањо пешбинї 
шудааст. дар бархе маворид якошёнањои ќадимии хусусї, ки об надоранд, 
барканда мешаванд, то дар љои он баландманзилњои серњуљрагї бо тамоми 
шароит сохта шаванд. аммо сокинони Туркманистон, ки ба хотири лоињањои 
нави сохтмонї манзилашонро баркандаанд, мегўянд, дар асл онњоро иљборан 
мехезонанд. аз љумла, сокини пири ишќободро аз манзилаш дар марказ ба 
хонае дар микрорайони нав кўчонда, фарќияти маблаѓи масоњати манзили аз-
дастрафтаашро напардохтаанд. Мансабдорон аз лафзбозињои бюрократї кор 
мегиранд ва аз додани љуброни зарурї барои аз даст рафтани манозили онњо 
сарпечї мекунанд. ѓолибан дар аксар маворид одамон аз дифоъи њуќуќњои худ 
метарсанд, зеро ба онњо фишор оварда мешавад. Тањлилгаре аз ишќобод би-
дуни ифшои номаш гуфт, ки вазъ дар ќиёс бо даврони њукумати ниёзов бењтар 
шудааст. он замон одамон њатто ќабл аз баркандани манозилашон огоњ карда 
намешуданд.

13 августи соли 2009 

23 феврали соли 2010

Ташаккури зиёд барои маводи шумо 
дар бораи Ўзбекистону Туркманистон. 
Маќолањо барои мову кори мо аљиб ва 
муфиданд.

IWPR барои иттилоъ расонидан аз 
вазъи њамчунин кишварњои пўшида, 
чун Туркманистон кўмаки љиддї 
мекунад. Бархўрди холисона ва 
воќеї њангоми навишти матолиб дар 
бораи вазъи њуќуќи башар, фиро-
риён ва мањбусони сиёсї махсусан 
эњтироми маро бедор мекунад.

Мо чанд сол мешавад, ки маќолањои 
IWPR-ро мехонем ва ќисмате аз 
онњоро бознашр мекунем. аксар 
ваќт мо маводи шумо дар мавзўњои 
иќтисодии Ўзбекистону Туркмани-
стонро мегирем, зеро ин иттилои 
камёб аст. Њамаи маќолањо ба забо-
ни хеле хуби инглисї навишта шуда, 
сохторашон њам њирфаї тартиб 
дода шудааст. ин ки IWPR жанри 
features-ро фаромўш намекунад, ба 

ме хеле писанд аст.

Саша Кулаева, рањбари шўъбаи 
Аврупои Шарќї ва Осиёи Марказии 
Федератсияи байнулмилалии 
њуќуќи башар (FIDH)

Вячеслав Мамедов, рањбари 
Иттињоди демократии шањрвандии 
Туркманистон, Нидерланд

Сергей Хван, муњаррири нашрияи 
инглисии “The Times of Central Asia” 
дар Бишкек
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ТренинГЊои IWPR

Њадафи асосии ин навъи тренингњо ба рўзноманигорон ва намояндагони сѓд-
њои њифзи њуќуќ омўзонидани навгонињои њамкории муассир дар соњаи инъикоси 
масоили њифзи њуќуќ аст. дар давоми тренингњо ширкатдорон механизмњои гуногу-
ни њамкорї дар инъикос ва пешкаши масоили њуќуќи инсонро баррасї карданд ва 
истифодаи муассири васоити робита бо љомиа ва вижагињои инъикоси мавзўъњои 
њуќуќи инсон дар Вао-ро омўхтанд. Таваљљўњи махсус ба машќњои амалї дода шуд, 
ки дар давоми онњо ширкатдорон мушкилу масъалањои бештар маъмул дар кори 
миёни сѓд-њои њифзи њуќуќ ва Вао-ро баррасї карданд ва роњњои эњтимолии њалли 
онњоро маълум намуданд. Тавре тренерон ќайд мекунанд, дар чунин тренингњо такя 
бештар бар кори амалї карда мешавад, зеро дар тренинг пешбинї шудааст, ки шир-
катдорон аз сѓд ва Вао аллакай кадом як таљрибаи њамкориро доранд. дар даво-
ми ин тренингњо масоили роњандозии равобит бо Вао, ташкили пресс-конфронсњо, 
навиштани пресс-релизњо ва оростани мусоњибањо бо тамоми љузъиёт тањлил 
шуданд. Ширкатдорон зикр мекунанд, ки «ин навгонињоро онњо аз ягон љои дигар 
наомўхтаанд ва кор бо љомиаро бар асоси салоњдиди худ ба роњ мемонданд». Ба 
шарофати тренингњо наќшаи амалиёт тавлид мешавад. «ин тренинг ба мо, сѓд-
њои њифзи њуќуќ ва рўзноманигорон наздикињои умумии корамонро нишон дод. Ба-
хусус донистани таљрибаи тренерњо, баррасии мисолњо ва муњокимаи мавзўњои доѓи 

Тайи ду соли лоиња IWPR   57  тренинг дар бораи љанбањои гуногуни кори сѓд ва Вао дар 

шањрњои бузургтарин ва марокизи дурдасти навоњии ќазоќистон, ќирѓизистон ва Тољикистон 

баргузор кард. намояндагони Ўзбекистон ва Туркманистон њам дар омўзишњо ширкат доштанд ва 

новобаста аз љои баргузории ин ё он чорабинї ба яке аз кишварњои фавќуззикр берун омаданд. Ба 

сурати умум зиёда аз якуним њазор нафар омўзиш диданд. Вижагии тренингњои IWPR истифодаи 

модулњои махсус коркардшудаи тренерон бо назардошти махсусиятњои кишвар ва дар кул 

минтаќа аст. Ширкатдорони тренингњо арзиши амалии онњоро зикр мекунанд. IWPR њамчунин 

таљрибаи табодули тренерон миёни кишварњоро низ истифода кард. Тавре амалия нишон дод, 

ин тренингњоро босифаттар мекунад ва эътимод ба иттилоъеро, ки мутахасиси варзида аз 

кишвари дигар медињад, боло мебарад. ќобили зикр аст, ки ба шарофати ин табодул равобити 

минтаќаї миёни коршиносон дар осиёи Марказї рушд мекунанд. Мо ба таваљљўњи шумо фењристи 

ќисматњои асосии кори тренингии худро дар осиёи Марказї тайи ду соли ахир пешнињод мекунем:

тренингњои њамкории самараноки 
сЃд ва вао

Тренерњо:

Нуриддин Ќаршибоев, раиси Анљумани миллии расонањои мустаќили Тољикистон 

(НАНСМИТ), Ирина Чистякова, њамоњангсози лоињањои Caresd.net (Ќирѓизистон), 

Абдумомун Мамараимов, раиси раёсати Бунёди љамъиятии “Voice of Freedom” 

дар Ќирѓизистон, сармуњаррири нашрияи «Садои Озодї» (Ќирѓизистон), Елена 
Воронина, рўзноманигор, њомии њуќуќ (Ќирѓизистон), Рухшона Олимова 

(Институти «Љамъияти кушода» – Бунёди мадад дар Тољикистон), Азалхон 
Алимов, њуќуќшинос ва тањлилгари Маркази њуќуќи инсон дар Хуљанд (Тољикистон).Ба шарофати тренингњои 

IWPR ман равобитамро 
бо созмонњои љамъиятии 
вилояти худам таќвият 
бахшидам. Мо якљо дар 
тренингњо ширкат кардем 
ва њоло шарики кор шудем. 
аз љумла, нашрияи мо 
акнун аз созмони љавонони 
шањр «Жасил эл» пушти-
бонии иттилоотї мекунад. 
Ва рўзноманигорони 
мо акнун чорабинињои 
мањфили «ардагер» - ро, 
ки ба собиќадорон кўмак 
мерасонад, васеъ инъикос 
менамоянд.

Лариса Янина, 
рўзноманигори нашрияи 
«Диалог» аз Талдиќурѓон, 
ширкаткунандаи тренингњо
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тренингњои IWPR

рўзноманигорони амалї, њамчунин кормандони созмонњои њифзи њуќуќ аз 
тренинги «чї тавр бояд мавзўъњои њифзи њуќуќ аз рўи меъёрњои байнулмилалии 
рўзноманигориро инъикос кард», гузаштанд. ин тренингњо имкони донистани «ошхо-
наи» рўзноманигории њифзи њуќуќ – усулњо, нозукињо, љанбањои гуногуни њамкорињои 
рўзноманигорон ва манбаъњои иттилоъ, аз љумла њангоми тањќиќоти рўзноманигориро 
фароњам меоранд. Ширкатдорони ин навъи тренингњо дар соњаи рўзноманигории 
њифзи њуќуќ донишњои назариявї гирифтанд ва принсипњову бархўрдњои асосї 
дар корро фањмиданд. Тренерњо ба ширкаткунандагон тавсияњои амалии инъикоси 
масоили њифзи њуќуќро дар жанрњои гуногун ба миён гузоштанд. нуктаи асосї дар 
тренингњо ин буд, ки аз кадом хатоњо њангоми инъикоси њуќуќњои инсон бояд даст 
кашид, кадом механизмњо њангоми кор бо гурўњњои осебпазири ањолї бояд исти-
фода шаванд ва чї тавр иттилоъро он гуна бояд расонд, ки барои доираи васеъи 
хонандагон аљиб бошад. Тренерон ба љанбањои њуќуќї, аз љумла, ин ки механизмњои 
њифзи њуќуќи башар дар ќонунгузорињои кишварњо ва њуќуќи байнулмилалї чї тавр 
инъикос ёфтаанд, таваљљўњи махсус доданд. Ширкатдорон дар мавриди мурољиат 
ба суд ва ироаи шикоятњо, аз љумла ба институтњои байнулмилалї дастурњои мушаххас доданд. ин тренингњо фикрњои 
зиёдро тавлид мекунанд ва дар инсон ташаббусро меафзоянд, - мегўянд ширкатдорон. Њамкорињо дар гурўњњо ва робита 
бо тренер имкон медињанд, ки вазъ ва нерўи худро аз рўи аќли солим бањо дињем ва чизњои маъмулї аз дигар зовия дида 
шаванд. Ба љанбаи муваффаќи тренингњои рўзноманигории њифзи њуќуќи IWPR метавон шиносоињои нав бо њамкорон ва 
њомиёни њуќуќ аз кишварњои мухталифи осиёи Марказиро шомил кард. ин љо дар давоми чанд рўз метавон донишњоеро 
аз худ кард, ки дар амал тайи солњои тўлонї ба даст омадаанд. аксари ширкатдорони тренингњои мазкур дар натиља 
рўзноманигорони IWPR мешаванд.

Њадафњои аслии ин навъи тренингњо огоњ кардани рўзноманигорон ва њомиёни њуќуќ, њамчун муштариёни фаъоли 
шабакаи љањонї аз рискњое, ки метавонад кор дар интернет пеш орад ва омўзонидани усулњои њимояти маълумоти шахсї 
ва тиљорї буд. дар давоми тренинги серўза ба њар як ширкаткунанда иљрои вазифањои амалї барои тањкими навгонињои 
гирифташуда дода мешуд. Њамчун тренер Вячеслав Мамедов, рањбари иттињоди демократии шањрвандии Туркманистон, 
инсоне бо таљрибаи чандсолаи гузаронидани тренингњои омўзишї барои фаъолони кишварњои гуногуни љањон дар ин 
мавзўъ, даъват шуда буд. «Њамеша ин мавзўъ доѓ аст, ки мукотибаи электронии шумо метавонад  ба нафарони саввум 

тренингњо оиди њуќуќи инсон 
барои рўзноманигорон

тренингњо оиди саводи 
интернетї ва расонањои нав

Тренерњо:

Андрей Гришин, Вячеслав Абрамов (Freedom House Ќазоќистон), Улуѓбек 
Бобоќулов, сармуњаррири нашрияи «МК-Азия», Лейла Саралаева, хабарнигори АР, 

Аида Ќосималиева (IWPR), Дина Токбаева (IWPR), Игор Горбачев (IWPR), Лола 
Олимова (IWPR) ва Хуршеди Атовулло, сармуњаррири нашрияи «Фараж»

Тренерњо:

Вячеслав Мамедов, рањбари Иттињоди демократии шањрвандии Туркманистон, 

Нидерланд, Адил Нурмаков (Global Voices Online), Бектур Искендер (Kloop), Ринат 
Тухватшин (Kloop)

Тренерї барои IWPR 
ба ман имкон дод, ки бо 
њомиёни њуќуќи осиёи 
Марказї шинос шавем ва 
ин хеле арзишманд аст. дар 
кишвари мо, мутаассифона, 
ќисмати бузурги љомиа ба 
њомиёни њуќуќ муносиба-
ти сањлангорона доранд 
ва онњоро «грантхўр» 
меноманд. Ман њамеша 
мекўшидам, ки ба ин 
хурофотсозињо дода на-
шавам, аммо кори мустаќим 
бо онњо бори дигар собит 
кард, ки њомиёни њуќуќ (онњо 
мардуми дарвоќеъ љасур 
њастанд) дар аксар манотиќ 
кореро мекунанд, ки дар 
асл ба салоњияти маќомоти 
давлатї ворид мешавад.

Бектур Искендер, 
њаммуассис ва сармуњаррири 
Kloop Media, тренероиди 
истифодаи расонањои нав 
дар кори њифзи њуќуќ

соњаи њифзи њуќуќи инсон хеле муфид буд. Бо кўмаки васоити ахбори омма метавон 
ба њукумат дар амри пешбурди њуќуќи инсон бештар таъсир гузошт»,- гуфт абдуна-
зар Мамадисломов, њамоњангсози Маркази њифзи њуќуќи инсон «кылым шамы» дар 
вилояти Љалолобод. Яке аз натиљањои тренингњо фањмидани он буд, ки бо кўмаки 
васоити ахбори омма метавон ба њукумат барои пешбурди масоили њуќуќи инсон 
бештар таъсир кард.
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дастрас шавад. аз њама бад ин аст, ки инсон метавонад инро пайхас накунад ва аз 
ин хотир, њељ як механизми њифозати маълумоти худро ба кор намебарад», – мегўяд 
Мамедов. намояндаи Тољикистон Худоназар Мамадназаров, њуќуќшиноси Бюрои 
њуќуќи инсон ва риояи ќонунњо зикр кард, ки дар тренинги мазкур «бори аввал хеле 
нуктањои навро кашф кард». «ќаблан аз соњаи IT хуб огоњ будам, зеро кори ман дар 
иттињодияи љамъиятї бо он робитаи зич дошт, аммо ин љо фањмидам, ки донишњои 
ман кофї набудаанд. ин гуна тренингњо барои кормандони иттињодияњои бузург ва 
навпои љамъиятї, њомиёни њуќуќ ва рўзноманигорон бояд муназзам баргузор ша-
ванд. дар Тољикистон ин гуна тренингњо хеле камчинанд», – гуфт Мамадназаров. 
Ширкаткунандаи тренинг Владислав Юритсин, рўзноманигори нашрияи интернетии 
«Zonakz.net», гуфт: «ин тренинг бинишњои ман дар соњаи кор бо интернетро хеле 
васеъ кард. Ба шарофати дарсњои амалї дар бораи он чизњое, ки ќаблан фаќат 
шунида будам, тасаввуроти комил гирифтам. ин њама, бешак, барои идорае, ки 
кор мекунам, зарур мешавад». Ба гуфтаи ширкаткунандагони чорабинї, тавсия ва 
донишњое, ки дар тренинги IWPR гирифта шуданд, барои кори ояндаи онњо дар ин-
тернет муфид аст. забони фањмои маводи тренинг низ зикр шуд. Ширкаткунандагон 
бар инанд, ки дар муњити њомиёни њуќуќ ва рўзноманигорон зарурати ба вуљуд овар-
дани фањанги истифодаи босаводонаи захирањои интернетї ва риояи њаррўзаи он 
дар фаъолият вуљуд дорад.

тренингњои IWPR

соли 2010 ман барои IWPR 
чанд тренинг дар бораи 
коркард ва ташаккули 
стратегияњо барои њомиёни 
њуќуќро гузаронидам. 
Тренингњо дар душанбе, 
Хуљанд ва ќўрѓонтеппа 
баргузор шуданд. Барои 
ман он чї кашфиёти 
бузург буд, ки аксари 
њомиёни њуќуќ дар бораи 
стратегияњои мухобаротї 
тасаввур надоштанд, 
пресс-релиз навиштан ва 
ё пресс-конфронс баргузор 
карданро намедонистанд. 
Ва ин њам дар њолест, ки 
онњо бо кори бузург ва 
љиддї машѓуланд. Њамкорї 
бо IWPR ба ман дар 
бораи фаъолияти сѓд дар 
минтаќањо маълумот дод. 
Бо беш аз 90 намояндаи ин 
гуна созмонњо шинос шудам. 
Бархе аз ширкатдорони 
фаъоли тренингњо бо ман 
њанўз робита доранд, дар 
бораи муваффаќиятњояшон 
хабар медињанд ва дар 
масъалањои робита бо 
Вао маслињат мепурсанд. 
Њайратовар аст, ки дар 
манотиќ њомиёни њуќуќ фа-
ъолтар њастанд ва бидуни 
ягон андеша дар бораи муш-
килоташон сўњбат мекунанд 
ва мекўшанд бо кўмаки мо 
онњоро њал кунанд. 

Рухшона Олимова, 
њамоњангсози барномаи ВАО 
– и Институти «Љамъияти 
кушода» – Бунёди мадад дар 
Тољикистон, тренер

IWPR тренингњои ихтисосиеро барои омода карда-
ни маводи радиої ва фанноварињои коргардонии пах-
ши мустаќим дар радио баргузор мекунад. Тренингњоро 
муњаррирони радиои IWPR, њамчунин кормандони даъва-
тии радио, коргардонони радиошунавонї, коргардонњои 
овоз, коршиносони истењсоли роликњои садоии иљтимої 
ва тиљорї мегузаронанд. Тренерњо дар бораи вижагињои 
пешнињоди ахбор дар пахши мустаќим, чї тавр бо-
самар истифода бурдани интершумњо дар истењсоли 
сужањои радиої сўњбат карданд. «Хеле муњим аст, ки 
рўзноманигори радио тавонад маводро бо нигориши зе-
бои мусиќї ва бадеият пешнињод кунад. Њамчунин ў бояд 
њам бо пурсозии фаннии пахш, њам бо паёми иттилоотї 

кор карда тавонад», – мегўянд тренерњо. дар давоми 
тренинг ширкатдорон мўњтавои пахши радиоњои киш-
варро тањлил ва воситањои фаннии нави радиоро аз худ 
мекунанд. Њамчунин рўзноманигорон навгонињои омода 
кардани маводи хабариро меомўзанд, ки ба аксари шир-
катдорон имкони њамкори ояндаи радиои IWPR шудани 
аксари ширкатдорон имкон медињад. «автоматикунонии 
радиошунавонї мањз чизест, ки мо бояд сараш кор кунем. 
ин нукта хеле муфид буд.  дар давоми тренинг мо тавони-
стем њам бо коргардонони пахш ва њам ровї, ки хабарњоро 
мехонад, якљо бошем. аммо ду рўз кофї набуд, хуб мебуд, 
тренингњо тўлонитар бошанд», – гуфт улан солтобек уулу, 
ширкаткунандаи радиотренингњои IWPR аз ќирѓизистон.

тренингњо оиди 
радиожурналистика

Тренерњо:

Шањодат Соњибназарова, IWPR (Тољикистон), Искандари Фирўз (Тољикистон), 

Собир Абдимомунов, сармуњаррири «Биринчи радио» (Ќирѓизистон), Каарманбек 
Ќулуев, IWPR (Ќирѓизистон), Зебо Тољибоева, IWPR (Тољикистон), Нурлан 

Абдалиев, IWPR (Ќирѓизистон), Нозгул Жамгирчиева, саркоргардони 

радиошунавонии ОТРК (Ќирѓизистон).



маи cоли 2011 27

Њуќуќи инсон дар осиёи Марказї

дар њоле ки њукумат аз имиљи кишвар андеша дорад, 
пулис дар музофот то ба њол алайњи мунтаќидони њукумат 
аз тањдиди ба табобати иљбории равонї кашидани онњо 
кор мегирад. Таљрибаи ба шифохонањои равонї кашидани 
мунтаќидони њукумат ё бањамзанандгони оромї бо 
фурўпошии шўравї 20 сол пеш анљом ёфта буд, аммо 
њомиёни њуќуќи ќазоќистон хабар медињанд, ки пулис то 
ба њол аз чунин усулњои мубориза кор мегирад.

Вижагии ин таљриба дар замони муосир ин аст, 
ки маќомот онро алайњи рўзноманигорони шинохта ё 
намояндагони гурўњњои оппозитсионї ба кор намебаранд 
ва умдатан онро алайњи фаъолони шањрвандии сатњи 
вилоят ва афроди алоњидае, ки маъракањоеро ба хотири 
њифзи њуќуќи хеш дур аз марказ дар шањрњои музофотї 
пиёда мекунанд, истифода мебаранд. дар ќиёс бо замони 
шўравї духтурони имрўз бо маќомоти мањаллї њамнаво 
намешаванд ва барои афроде, ки аз натиљањои муоина 
њељ асари маризї пайдо намешавад, дастури табобати 
иљбориро намедињанд. аз љумла, моњи декабр дар 
ќазоќистони марказї александр Бондаренкои 64 – сола 
аз сўи пулис боздошт шуд. Ўро ба шифохонаи маризиќои 
рўњии ќараѓанда фиристоданд. коммунисти боэътиќод 
– Бондаренко барои эътирозаш аз кандани њайкали 
Владимир Ленин дар боѓи марказии шањр боздошт шуд. се 
рўз ўро дар шифохонаи минтаќавии маризињои рўњї нигоњ 
доштанд. кормандонаш ба ў хабар додаанд, ки аз пулис 
нома гирифтаанд. дар он гуфта мешавад, ки ў хатарнок 
аст ва бояд вазъи равониаш иљборан муоина шавад. 
«духтурон гуфтанд, ки ба ман чизе тањдид намекунад», 
гуфт Бондаренко ва афзуд, ки онњо ўро маљбур ба табобат 
накардаанд.

Бадоњатан пас аз озодї Бондаренко ба пулис бар 
асоси мурољиати нољо ариза дод, аммо ба далели набуди 
таркиби љиноят хоњиши ў дар бораи боз кардани парвандаи 
љиної рад шуд.

ин мавриди дуввум аст, ки Бондаренкоро зўран дар 
шифохона љой мекунанд. Бори аввал, панљ сол пеш ўро 
барои он боздошт намуданд, ки аз эътирози ангиштканони 
ќараѓанда пуштибонї кард. 

Њаводиси њамсон дар ќараѓанда, шањри асосии 
вилояти истењсолкунандаи ангишт, ки рўњияњои хеле ќавии 
либералї дорад, низ сабт шудаанд. октябри соли 2010 
Тоњир Муњамедзянов, муовини раиси созмони љамъиятии 
«оилаи шахтёр» дар шањри Шахтинск, шафати ќараѓанда, 
бе кўмаки пулис ба шифохонаи маризињои рўњї наафтод. 
Ва боз духтурон комилан солимаќлии ўро ошкор карданд 
ва иљоза доданд, ки муассисаро тарк кунад.

соли 2007 анатолий Прилепскийро пас аз кўшиши 
ташкили гирдињамої дар рўзи солгарди раъйдињї барои 
њифзи иттињоди Шўравї ќариб як њафта тањти муроќибат 
нигоњ доштанд. 

Чунин тасаввур мешавад, ки пулис мекўшад ба 
бањамзанандагони тартибот тамѓаи «рўњан носолимон» 
- ро часпонад. IWPR ба департаменти корњои дохилии 
ќараѓанда дархости расмї фиристод, то маълум кунад, ки 
оё њамчунин дастур вуљуд дошт ё хайр, аммо новобаста аз 
он, ки муассисањои давлатї бояд тайи се рўз посух гўянд, 
ба дархост љавобе наомад.

кайрат абдурањмонов, сардухтури диспансери 
вилоятии рўњу асаби шањри ќараѓанда таъйид кард, ки 
пулис шањрвандро барои табобат меорад. аммо ин дар 
њолатњое рух медињад, ки наздикони ин гуна афрод аз 

ПуЛиси ќазоќисТон Ба 
диссиденТЊо Бо МаЊкуМиЯТи 

раВонї ТаЊдид Мекунад

ќазоќистон
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ќазоќистон

пулис барои њамроњї кардан ба хотири 
амнияти шахсї хоњиш мекунанд. Бо ин 
вуљуд, ў зикр кард, ки моњи январ санљиши 
прокурорї аз рўи аризањои иљборан љой 
кардани шањрвандон дар шифохона сурат 
гирифт, аммо амале зиддиќонунї ошкор 
нашуд. 

«Мо мефањмем, ки зўран љой кардан 
барои табобат масъалаи љиддї аст, аз 
ин хотир, мо аз рўи ќонун кор мекунем», – 
афзуд абдурањманов.

директори филиали Бюрои њуќуќи 
башар дар ќараѓанда Юрий Гусаков 
гузаштаи ѓамангези минтаќаро, ки мањалли 
лагери Гулаг, љои нигањдории мањбусони 
сиёсї дар замони шўравї буд, ёдовар 
шуд. «Таљрибаи сафсатаомезе ба монанди 
љойгир кардани норозиён дар шифохонањо, 
њанўз њам аз сўи пулиси мо ба кор бурда 
мешавад, – гуфт ў. – Њол он ки асосњо 
барои ин маъмулан нестанд».

дар шањри уралск, дар ѓарби кишвар 
сокини мањаллї александр Пуздриков 
мегўяд, моњи январ пулис мехост ўро ба 
он чї муттањам кунад, ки ў накардааст. 
Пуздриков, ки њоло 37-сола аст, чандин сол 
ба ин сў мекўшад манзилеро дарёфт кунад, 
ки тибќи ќонун ба ў њамчун хатмкардани 
хонаи бачагон бояд дода шавад.

6 январ ў ба як аксияи эътирозии на 
он ќадар бузург алайњи дароз кардани 
ваколатњои президенти ќазоќистон 
нурсултон назарбоев, ки дар уралск 
сурат гирифт, њамроњ шуд. дигар 
ширкаткунандагони аксия - рўзноманигорон 
ва намояндагони оппозитсия – боздошт ё  
љарима шуданд, ё панљ рўз пушти панљара 
ба сар бурданд. (Бихонед: ќазоќистон: 
мавќеи шањрвандиамро баён мекунам, 
таљрибаи ширкат дар аксияи эътирозии 
рўзноманигор санат урналиев).

Пуздриков мегўяд, њангоми боздошт 
пулис ба љайби ў маводи мухаддир андохт 
ва сипас тањдид кард, ки агар ў бо онњо ба 
шифохонаи маризињои рўњї рафта, санади 
ризоият барои муолиљаро имзо накунад, 
бо њукми ин иттињом гунањкор хоњад 
шуд. аммо духтури марказ дар хулосааш 

навишт, ки бемор ба табобат ниёз надорад 
ва Пуздриковро рањо карданд.

дар департаменти вилоятии корњои 
дохилии уралск зикр карданд, ки њељ як аз 
кормандони ин нињод дар ин њодиса ширкат 
надошт ва аз додани љузъиёти бештар 
худдорї намуданд. Њоло Пуздриков аз 
пулис ба прокуратура шикоят бурдааст.

ин гуна њаводис дар ќисматњои 
људогонаи ќазоќистон аксар ваќт аз 
назарњо пинњон мемонанд, аммо соли 2007 
боздошти нурлан алимбеков, нависанда 
аз шањри Шимкенти љануби кишвар, 
маъракаеро бо ширкати Вао ва созмонњои 
њифзи њуќуќ, ба шумули Њюман райтс Вотч 
(Human Rights Watch), маќарраш нью-
Йорк, барпо кард. алимбеков бо иттињоми 
фиристодани номаи электронї, ки тавре 
гуфтанд, њомили тањќири президент 
назарбоев ва даъват ба низоњои миёни 
миллатњо буд, дар шифохонаи навъи 
махсуси маризињои рўњї љой карда шуд.

Вокуниши байнулмилалї, ба назар 
мерасад, маќомотро дар сатњи миллї 
маљбур кард, ки кор гирифтан аз шеваи 
равонии мањкумияти мунтаќидон даст 
кашад. «рўшан аст, ки маќомот (-и 
давлатї) аз хатоњои худ дарс гирифтанд 
ва намехоњанд норизоиятињои номаќбули 
байнулмилалиро доман зананд, – гуфт ба 
IWPR рўзноманигори мустаќил андрей 
свиридов. – аммо вазъ дар музофот 
тамоман дигар аст. он љо чизе таѓйир 
наёфтааст ва маќомоти њифзи њуќуќ одат 
кардаанд, ки њарчї хоњанд кунанд». 

Ба гуфтаи свиридов, њадафи пулис 
фаъолони сѓд, љонибдорони чапгарои 
оппозитсия њастанд ва низ афроде, ки пайи 
њадафњои шахсии худанд. «онњо хуб дарк 
мекунанд, ки инњо шањрвандони норизоянд 
– он ќадар баландпарвоз нестанд, ки 
маъракањои байнулмилалиро ба вуљуд 
оранд», – афзуд ў.

МуњоЉирон дар МаЙдонЊои 
ПаХТаи ќазоќисТони ЉануБї

андрей гришин, корманди Бюрои њуќуќи 
башар ва риояи ќонунияти ќазоќистон. 
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ќазоќистон дар аксњо

МуњоЉирон дар МаЙдонЊои 
ПаХТаи ќазоќисТони ЉануБї

•

Муаллифи акс:

Валерий Калиев. Аксњо 
дар шањри Љетисой, 
наздикии Чимкент, 
моњи октябри соли 

2010 гирифта шудаанд. 
Аксњо дар намоишгоњи 

«Занони Осиёи Марказї. 
Хушунати хонаводагї. 
Муњољират. Фаќр», дар 
чањорчўби мизи гирди 

минтаќавї дар мавзўъи 
хушунати хонаводагї 

дар Душанбе моњи 
марти соли 2011 

муаррифї шуданд

•
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захмњое, ки аз даргирињои байниќавмии соли гузашта 
дар љануби ќирѓизистон бардошта шуданд, то ба њол 
шифо наёфтаанд, тафриќа миёни ду љамоа идома дорад 
ва сокинони мањаллї аз амният ва ояндаи худ нигаронанд.

аз рўи пайдо шудани маълумот дар бораи натиљањои 
тањќиќи сабабњои сар задани бўњрон, IWPR аз сокинони 
гуногунмиллати манотиќи љанубї хост, то дар бораи рафти 
корњо пас аз њаводиси фољиабор, сўхтанњову ѓоратгарињо, 
ки дар пайи онњо тайи чанд рўз беш аз 400 нафар кушта 
шуданд, назарашонро баён кунанд.

Эњсоси ноамнии мудаввом ва барќароршавии аз њад 
кунди иќтисодї дар шањрњои Ўшу Љалолобод ва атрофи 
онњо муњољирати оммавии мардум, ба шумули на фаќат 
ўзбекњо, балки ќирѓизњоро низ ба бор овардааст. онњо бар 
инанд, ки малака ва донишашон бештар дар дигар љой ба 
кор меояд. Њамин тавр, бўњрон сатњи бе ин њам баланди 
бекорї ва муњољирати хориљї дар љануби ќирѓизистонро 
афзудааст ва рафтани кормандони бештар арзишманд 
метавонад сатњи ихтисосии ањолии мањаллиро паст кунад.

комиссияи махсус бо баррасии сабабу паёмадњои 
мухолифатњои июни соли 2010 машѓул аст, аммо 
хулосањои он, ки моњи январ аз сўи рањбараш абдуѓанї 
Эркабоев пешнињод шуданд, мавриди интиќоди созмонњои 
ѓайрињукуматї ќарор гирифтанд. ахирињо мегўянд, ин 
маълумот он гуна, ки интизор мерафт, пурра нестанд.

он чї марбут ба арќом аст, ба гуфтаи Эркабоев, 
теъдоди ќурбониён 426 нафар, будааст ва 381 нафарашон 
шиносої шудаанд. аз онњо 276 нафар ўзбек, 105 нафар 
ќирѓизанд. Боз 2200 нафар љароњат бардоштаанд ва 

хисороти иќтисодї, ки дар пайи оташсўзињо ва ѓоратгарињо  
пеш омадааст, беш аз 85 миллион доллари иМа њисоб 
шудааст. Ба гуфтаи Эркабоев, комиссия ќодирљон 
Ботиров, соњибкор ва нафари дар љамоаи ўзбекњо машњур, 
њамчунин хешовандони президенти сарнагуншуда 
ќурмонбек Боќиевро, ки дар пайи эътирозњои мардум 
дар моњи апрели соли 2010 кишварро тарк кард, дар 
доман задани њаводис гунањкор мењисобад. Ба љуз ин, 
дар ќатори афроди гумонбар дар барангехтани даргирињо 
гурўњњои љиної ва афроди дахил дар тиљорати маводи 
мухаддир, экстремистони динї ва «нерўњои саввум»-и 
номбарнашуда дар хориљи кишвар низ зикр мешаванд.

комиссия њукумати муваќќатро, ки ба љои Боќиев 
омад, њамчунин маќомоти атроф ва мањаллї дар љануби 
кишварро барои беэътиборї ба нишонањои фалокати 
ќарибулвуќўъ гунањкор донист. нерўњои амниятї 
натавонистаанд аз пароканиши силоње, ки њангоми 
мухолифатњо истифода шуд, љилавгирї кунанд, изњор 
дошт комиссия.

Яке аз аъзои комиссияи тафтишотї, њуќуќшинос 
нурбек Токтакунов аз њисобот худро дур кашид ва аз 
имзои он худдорї кард. Ба назари ў, њисобот сатњї ва 
бидуни хулосањои тањќиќи махсуси равандњои судие аст, 
ки баъд аз њаводиси фољиабор гузаронида мешавад.

«агар комиссияи мо назарашро ба хабарњо дар 
бораи шиканља ва (дигар) вайронкунињои мурофиаи љиної 
- протсессулалї мегуфт, дар љомиа дилпурие ба вуљуд 
меомад,  ки вазъ дигар хоњад шуд», – гуфт ў.

Таври маълум, ќаблан Токтакунов дар суд аз 

МуХоЛиФаТЊои ЉануБи 
ќирѓизисТон Ба ТаФриќае 
оВарданд, ки ЊанЎз ЭЊсос 

МеШаВад

ќирЃизистон
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ќирЃизистон

манофеъи азимљон аскаров –њомии њуќуќ ва ўзбектаборе, 
ки барои созмон додани беназмињои оммавї муттањам 
мешуд, њимоят мекард.

Гузориши алтернативии «Ташаббуси Ўш», 
иттињодияи њомиёни њуќуќи ўзбеку ќирѓиз, ишора ба он 
мекунад, ки ўзбекњо муназзам мавриди њамла ќарор 
мегирифтанд, сипас њангоми бањсњои судї онњоро ба 
љинояткор табдил доданд.

Ўзбекњои љануби кишвар, ки то омода шудани шарњи 
кўтоњи натиљањои кори комиссияи миллї пурсида шуданд, 
мегўянд, њис мекунанд, ки њукумати марказї онњоро 
ба њоли худ гузошта, наметавонад њимоят кунад ва бо 
ризоияти хамўши маќомоти мањаллї ўзбекњоро ягона 
гунањкорони бўњрон нишон медињанд, новобаста аз он ки 
вазнинии асосии зўровариро мањз 
онњо бардоштанд. 

Њам барои ќирѓизњо ва њам 
ўзбекњое, ки дар љануби ќирѓизистон 
ба сар мебаранд, љароњат ва 
пастравии иќтисодие, ки дар пайи 
бўњрони соли 2010 омад, то ба њол як 
воќеият боќї мемонанд.

Тибќи иттилои расмї, беш аз 37 
њазор нафар љануби кишварро дар 
се моњи аввали баъд аз бўњрон тарк 
карданд, аммо сиёсатшинос иќбол 
Мирсаидов ба он ишора мекунад, 
ки ин раќам воќеиятро инъикос 
намекунад. Ба њисоби ў, беш аз нисфи 
рафтагон ўзбеканд ва аксари онњо 
аз ќирѓизистон ба русия рафтаанд. 
ќирѓизњо њам мераванд, аммо тибќи 
ќоида, ба шимоли кишвар, ки пойтахт 
– Бишкек љойгир аст.

То ба њол миёни љамоањо бањсњо 
вуљуд доранд, пурсидашудагони 
IWPR мегўянд, њисси људої беэътимодї ва шакро ба миён 
оварда, яке аз авомили монеаи барќарорсозии иќтисодї 
аст.

соњибкори ўзбек, ки дар Ўш ќањвањона дошт, ба 
IWPR гуфт, ба шањр баргашт, аммо фаќат ба он хотир 
ки корњояшро то батамом ба русия рафтан анљом дињад. 
Вай гуфт, ки ин шитоб чї маъно дорад. «Њамин ки баъд 
аз бўњрон моњи август боз ба кор шурўъ кардам, баъд аз 
чанд рўз дари маро чанд намояндаи олами љиної кўфтанд. 
онњо бо таппонча ба ман тањдид намуда, талаб карданд, 
ки ќањвахонаро ба дасти онњо дињам, – гуфт вай ва афзуд, 
ки онњо бо ишора ба миллият њаќорату дашномро низ 
карданд. – Ману оилаам, њамсарам ва се фарзандам, 
њамон лањза чизу чораамонро љамъ карда, ба русия назди 
хешовандонамон рафтем».

Бинокор аз Ўш, ки худро абдумалик муаррифї кард, 
гуфт, барои ў дарёфти маблаѓи муназзам барои оилааш 
ба он далел мушкил мешавад, ки фаъолиятњои тиљорї 
мемиранд ва њамчунин ў дигар наметавонад озодона 
ба кор равад. «Ман берун аз ноњияи зистам кор карда 
наметавонам, аз зиндагиву сињатиам нигаронам, - гуфт ў. 
– Баъзан мехоњам «бало ба паси њамааш» гуфта, русия 
равам».

ронандаи мошини боркаш Њикматилло аз Ўш низ 
нигаронињои њамсонеро баён кард. «Баъд аз њаводиси июн 
аксари одамон њанўз аз такрори бўњрон њарос доранд… 
Бархе (ўзбекњо) манзили падариашонро мефурўшанд, – 
гуфт ў. – Мегўянд, ки ин бањор боз ќисмати дигари одамон 
хоњанд рафт».

Марат нуралиев, соњибкори инфиродї аз Љалолобод, 
гуфт, зиндагї ба маљрои худ бармегардад, аммо мардум 
њанўз нороњатанд. «одамон аз таркиши паќќакњои соли 
нав ба воњима меафтанд… як гуна њарос  ва интизории 
чизе бад њис мешавад, – гуфт ў. - Њарчанд њам ќирѓизњо, 
њам ўзбекњо ташнаи ќасос нестанд, «ташаннуљ эњсос 
мешавад – онњо ба њамдигар каљ, бо адоват менигаранд» 
– гуфт ў.

нуралиев огоњ мекунад, ки набояд шефтаи амният 
шуд ва гуфт, ки зимистон умуман замони ором аст, зеро 
агар мушкилоти иќтисодие ба монанди мављудияти 
сўзишворї ва тухмї њал нашаванд, бањор «љануб боз хоњад 
таркид». норизоиятии мардумро гурўњњои зиёде, ки пайи 
манофеъи худ њастанд, ба монанди љонибдорони Боќиев, 

размандагони исломї, намояндагони тиљорати маводи 
мухаддир метавонанд истифода кунанд. Мирсаидов гуфт, 
маќомот мекўшанд барќароршавии иќтисодиро нишон 
дињанд, аммо њамчунин тадобир, ба монанди имтиёзњо 
дар андоз, то он даме ки мардум ба таври кофї эътидоли 
вазъро барои истифода бурдани афзалиятњои ин табдир 
њис намекунанд, кўмак намерасонанд. 

соњиби маѓозаи хурде дар Ўш зумрад Танакова 
суханони сиёсатшиносро таъйид кард.«Њарчанд њукумат 
тайи 6 моњ осонї оварда, андоз љамъ накард, аммо ин 
андозро пардохтан њам намешуд, зеро амалан корхонае 
кор намекунад», – гуфт вай.

Њамзамон назари дигар пурсидашудагон як хушбинии 
эњтиёткоронаеро ба оянда тавлид мекунад, ки бар пояи 
корњои барќароркунї ва пуштибонии оилањову соњибкории 
дар замони ноамнињо осебдида аз сўи њукумат пайдо 
шудааст. 

аммо миёни ўзбекњо ба маќомоти њифзи њуќуќ ё 
судњое, ки тафтишоти ширкаткунандагони эњтимолии 
ноамнињоро ба зимма доранд, боварї вуљуд надорад. 
Њикматилло, ронандаи мошини боркаш мегўяд, агар 
гунањкорони аслї ба суд кашида нашаванд ва холисона 
мавриди тањќиќи судї ќарор нагиранд, байни ўзбекњову 
ќирѓизњо ягон гуна сулњу салоњ буда наметавонад. 

сокинони дигар аз маъракаи густариши забони 
ќирѓизї изњори нигаронї карданд. Моњи декабр волии 
вилояти Ўш сооронбой Жеенбеков ба муассисањои 
мањаллии давлатї дастур дод, ки коргузориро ба забони 
ќирѓизї ба роњ монанд, на русї, ки низ забони давлатии 
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кишвар аст ва њамчун забони муоширати 
байнулмилалї миёни гурўњњои мухталифи 
ањолї пазируфта шудааст. 

Њукумати ќирѓизистон чанд сол аст, ки 
ба густариши истифодаи забони давлатї 
мекўшад. дар ин маврид ваќти роњандозии 
ин ташаббус эътирози пинњони ўзбекњоро ба 
вуљуд овардааст, ки дар бораи рамздории 

ин маърака ва зарурати мањз њамин замон 
баргузор шуданаш суол мегузоранд, зеро ба 
ќавли онњо, њоло дигар мушкилоти аз ин њам 
њалталаб њастанд. новобаста аз мушкилоти 
мављуда пеши љануб Мирсаидов хушбин аст. 
«Фикре њаст, ки ќирѓизњову ўзбекњо худ бо њам 
созиш мекунанд. аммо аз сўи дигар, ман бо 
онњое мувофиќам, ки мегўянд, ин равобитро 
бо сиёсат набояд махлут кард», – гуфт вай.

БарќарорШаВии ЎШ Пас 
аз низоъ

ќирЃизистон

анора юсупова, тахаллуси 
рўзноманигор дар Бишкек ва 

исомидин ахмадљонов, рўзноманигор дар 
Ўш, ки дар тренингњои 
IWPR ширкат кардааст
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ќирЃизистон дар аксњо

БарќарорШаВии ЎШ Пас 
аз низоъ

•

Муаллифи акс: Игор 
Коваленко

Аксњо дар шањри Ўш 
моњи январи соли 2011, 
пас аз 8 моњи њаводиси 

фољиабори июни 
соли 2010 гирифта 

шудаанд. Ин силсила 
дар сомонаи www.iwpr.

net нашр шудааст

•
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Таѓйирот ба ќонуне, ки мураккаб кардани тартиби никоњ 
миёни шањрвандони Тољикистон ва хориљиёнро пешбинї 
мекунанд, ба хотири коњиш додани никоњњои боњисоб бо 
шањрвандони афѓонистону Чин аст. Тибќи ислоњот ба 
ќонунгузорї, ки моњи январ ќабул шуд, шањрванди хориљї 
бояд дар Тољикистон як сол зиндагї кунад, то ин ки бо зани 
шањрванди Тољикистон никоњ бандад. Шавњар вазифадор 
аст созишномаи никоњиро имзо кунад, ки бар пояи он барои 
харидани манзил ба њамсараш муваззаф мешавад. Ба сабаби 
он ки шањрвандони хориљї њуќуќи харидани манзилро баъд аз 
панљ соли иќомат дар кишвар доранд, манзили харидашуда 
ба номи шањрванди Тољикистон сабт мешавад. азбаски пеши 
Тољикистон масъалаи муњољират ба дохил, аз худи муњољират 
ба хориљ доѓтар аст, дар назари аввал, фањмидани манъкунии 
никоњњо бо хориљиёнеро, ки мехоњанд дар ин кишвар иќомат 
гузинанд, мушкил мешавад. Бахусус, дар њоле ки, ба ќавли 
коршиносон, ислоњот аслан ба ду гурўњи мушаххас — афѓонњо 
ва уйѓурњои Чин, ки аз аќаллияти мусалмони вилояти ѓарбии 
Шинљон намояндагї мекунанд, рабт мегиранд. Шубњањое 
вуљуд доранд, ки бархе аз онњо мехоњанд раванди гирифтани 
шањрвандии Тољикистонро тезонанд, ба он хотир ки дар њолати 
издивољ бо шањрванди ин кишвар ба онњо на се, балки панљ 
сол зарур аст.  зиндагї дар кишвар роњандозии соњибкориро 
содда ва шиносномаи тољикї дари сафарњои бидуни виза ба 
кишварњои собиќи иттињоди Шўравї, аз љумла русияро боз 
мекунад.

1 феврал, њангоми шарњи сабабњои ќабули ислоњот дар 
телевизиони Stan.tv, муовини вазири адлия абдуманнон 
Холиќов гуфт: «Махфї нест, ки аксари хориљиён барои оила 
барпо кардан издивољ намекунанд, балки мехоњанд содда 
шањрвандии Тољикистонро дарёфт намоянд».

аксарияти издивољњо бо хориљиён намояндагони 
кишварњое, мисли Тољикистон њамзабону њамдин – 
афѓонистону Эрон, ё фаќат њамдин, ба монанди Покистон, 
Туркия ва уйѓурони Чинро дарбар мегиранд. омори расмї 
нишон медињад, ки дастикам њар панљ аз 2700 издивољ бо 
хориљиён, ки дар Тољикистон тайи паљ соли ахир сабт шудааст, 
нињоят ноком шудаанд. нилуфари собир, рўзноманигори 
тољик, ки дар мавзўъњои иљтимої менависад, аз ворид шудани 
ислоњот ба ќонун истиќбол кард. Ба назари ў, ин иќдом барои 
њимояти занон ва фарзандони дар ин масъала осебпазир 
кўмак мекунад. «Ваќтњои ахир дар Тољикистон метавон ин 
манзараро мушоњида кард, ки шањрвандони уйѓуртабори Чин 
бар кор ва зиндагї дар Тољикистон авлавият медињанд, – 
мегўяд ў. – Њамчунин маворидро миёни мардони афѓон низ 
мешавад дид». онњо аксар ваќт занони камбизоатро ба занї 
мегиранд ва тиљорату моликиятро ба номи онњо сабт мекунанд, 
мегўяд хонум собир. Баъд мардон ба ватан бармегарданд ва 

ба занони тољики худ чизе намегузоранд.
азиза, сокини душанбе, 18 сол дошт, ки ўро модараш 

ба тољири 35 – солае аз афѓонистон ба занї дод. дар ќиёс бо 
занони зиёд дар Тољикистон, ки аз рўи ќавонини мусалмонї 
ба шавњар мебароянд ва издивољи худро дар маќомот сабт 
намекунанд, азиза расман шавњар кард. аммо баъдтар ў 
фањмид, ки шавњараш боз ду зани афѓонї дорад. Баъдтар, пас 
аз марги ў, азиза фањмид, ки шавњараш тамоми моликияти 
худро ба зани аввалиаш гузоштааст, ки њоло дар аврупо ба сар 
мебарад ва азиза бидуни тангае бо се фарзандаш монд. 

нигина Бањриева, рањбари созмони љамъиятии «нота 
бене» аз он нигарон аст, ки љорї кардани монеањои њуќуќї 
ба издивољ бо эъломияњои байнулмилалии њуќуќи башар 
мухолифат мекунад. Вай огоњ мекунад, ки ислоњоти мазкур дар 
ќиёс бо ќабл занонро боз дар вазъи ногувортар мегузоранд, 
зеро шавњарони онњо бо фотињаи мулло фаќат никоњи динї 
мекунанд ва ба њамин роњ аз мушкилоти никоњи ќонунї фирор 
менамоянд. агар ин рух дињад, занони ќаблї дар чорроњаи 
зиндагї хоњанд монд. «ин гуна муносибат, ки дар зимн њељ 
гуна масъулияти њуќуќиро надорад, баръакс, занони тољикро 
осебпазиртар ва маќоми иљтимої - њуќуќиашонро бадтар 
мекунад», – гуфт вай.

алла ќувватова, директори иљроияи анљумани баробарии 
љинсї ва љилавгирї аз хушанат алайњи занон мегўяд, пас аз 
баста шудани шартномаи тоникоњї зан баробари ба номи ў 
сабт шудани амволи ѓайриманќул метавонад аз шавњар људо 
шавад ва шартномаро бекор кунад.

Ба гуфтаи коршиносони дигар, ислоњот метавонад 
њамаи издивољњо бо хориљиёнро дар пайи омоли иддае аз 
намояндагони ин гурўњ тањти соя ќарор дињад. 

зане бо номи Шањноза мегўяд, то замоне, ки донишгоњро 
хатм намуд ва ба кор шурўъ кард, ўро атрофиён «хеле пир» 
мењисобиданд, аз ин хотир, ба як афѓон ба шавњар баромад 
ва онњо ба канада кўчиданду њоло он љо хушбахтона бо ду 
фарзанд зиндагї мекунанд. Муовини вазири адлия Холиќов 
гуфт, ки ќонун пеши роњи љуфтњоеро, ки нияи нек доранд, 
намегирад.

иддае аз њомиёни њуќуќ мегўянд, њамчунин таваљљўњ ба 
издивољ бо хориљиён нотавонии маќомотро нишон медињад, 
ки наметавонанд ба теъдоди хеле бузурги занони аз сўи 
шавњарони тољикашон таркшуда, ки барои мардикорї ба хориљ 
рафта, он љо мемонанд, кўмак расонанд. Бино ба иттилооти 
гуногун, теъдоди муњољирони мењнатии Тољикистон, ки тарки 
ватан кардаанд, аз 800 њазор то 1 миллион нафар аст ва 
аксари онњо ба русия мераванд. дар њисоботи созмони 
байнулмилалии муњољират аз соли 2009 дар бораи вазъи 
ногувори занони таркшуда гуфта мешавад, ки ќариб сеяки 
мардони машѓул дар хориљ дар он кишвар мемонанд.

ТоЉикисТон ТарТиБи аќди 
никоЊро МуШкиЛ Мекунад

тољикистон

Фаромарз оламафрўз ва ясмин хушбахт, 
тахаллуси рўзноманигорон аз Тољикистон.
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тољикистон дар аксњо

Таќдири 
ТаЛХи 
занон

•

Муаллифи акс: Дэвид Триллинг

Аксњо дар Тољикистон соли 2009 гирифта 
шудаанд. Аксњо дар намоишгоњи «Занони Осиёи 

Марказї. Хушунати хонаводагї. Муњољират. Фаќр» 
дар чањорчўби мизи гирди минтаќавии IWPR дар 
мавзўи хушунати хонаводагї дар Душанбе моњи 

марти соли 2011 гузошта шуданд.

•
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Ваќте корро сари маќола дар бораи Ўзбекистон, 
ки тањти унвони «Тањќир дар мањбасњои Ўзбекистон 
зиндониёнро ба маризињои рўњї меорад» нашр шуд, шурўъ 
кардам, мефањмидам, ки бо мушкилот дучор меоям, зеро 
сухан дар бораи кишвари пўшида меравад.

новобаста аз њушдорњои њамкори рўзноманигорам 
аз Ўзбекистон, ки маљбур шуд кишварро пас аз кор рўи 
силсилаи мавод дар мавзўъи њифзи њуќуќ тарк кунад,  
ба хулосае омадам, ки маводро нависам. Ў ба ман гуфт, 
ки мавзўи шиканља – латтаи сурх барои маќомоти ўзбек 
аст ва агар ман ба одамоне аз Ўзбекистон занг зада, бо 
маќомоти њукуматї тамос гирам, баъдтар њангоми вуруд 
ба ин кишвар дучори мушкилоти бузург хоњам шуд. Маро 
метавонанд ба «рўйхати сиёњ» ворид ва сафари маро ба 
Ўзбекистон манъ кунанд. Њамчунин ў дар бораи њодисањое 
наќл кард, ки дар манзил ё љои кори њомиёни њуќуќ ва 
рўзноманигорон маводи мухаддир партофта, сипас 
боздошт кардаанд. Бо ин вуљуд, ман таваккал кардам. 
дар ќирѓизистон зиста ва дар лоињаи IWPR, ки њаводиси 
Ўзбекистону Туркманистонро инъикос мекунад, кор карда, 
њамчунин манъи фаъолияти Вао-и хориљї ва сѓд дар 
ин кишварњоро дониста, хуб мефањмам, ки рўзноманигор 
њангоми омода кардани мавод дар бораи онњо бо чї 
мушкилот рўбурў мешавад.

Ба даст овардани иттилоъ хеле мушкил, гирифтани 
вокуниши маќомот ќариб ки номумкин ва бо сокинони 
мањаллї сўњбат кардан хатарнок аст. аммо бо ин вуљуд, 
мушкии аслї дар ин кор барои ман сўњбатњо бо наздикони 
мањбусон буд. Барои ман шунидани ќиссањои батафсили 
онњо дар бораи тањќирњое, ки дар мањбасњо љараён 
доранд, осон набуд. дар матлабам кўшидам таъкид 
сари он кунам, ки истифодаи шиканља ва дигар шаклњои 
зўроварии љисмонї барои сохтори ислоњии Ўзбекистон 
як кори маъмулї мондааст ва ин њол ба сатњи баланди 
осеббинињои равонии мањбусон меорад. ќурбониёни 
муносибати даѓалона аз њама гуна кўмаки тиббї 
мањруманд ва њама иттилоъ дар бораи онњо махфї нигоњ 
дошта мешавад.

ин мавзўъ баъд аз хондани хабарњо дар сомонањои 
мухталиф, ки аз сўи фаъолони ўзбек роњандозї шудаанд, 
рушд кард. сўњбат бо надежда атаева, сарвари созмони 
њифзи њуќуќ «Њуќуќи инсон дар осиёи Марказї», маќарраш 
дар Порис, маро ба он мутмаин кард, ки љомиа бояд то 
куљо дар мањбасњои Ўзбекистон густариш ёфтани наќзи 
њуќуќи инсонро донад.

ќадами навбатї ба тањќиќи ман ќироати номањои 
пайвандони мањбусон буд, ки ба ман атаева дод. дар 
онњо зўроварї ва шиканљањое тасвир ёфтаанд, ки алайњи 
зиндониён дар мањбас истифода мешаванд.

Бо нигаронињо аз пайвандони хеш, ин мардум ба 
њомиёни њифзи њуќуќ мурољиат мекунанд, то аз ноилољї 
бикўшанд лоаќал коре барои онњо карда бошанд. онњо 
амалан шонсе  барои дарёфти пуштибонї аз љои дигаре 
надоранд ва умедворанд, ки созмонњои њифзи њуќуќ барои 
огоњ шудани љомиа аз вазъе, ки мањбусон ќарор доранд ва 
шояд он гањ чизе таѓйир ёбад, кўмак мекунанд. 

Њар ќадар ба моњияти масъала жарфтар мерафтам, 
вазъи рўњиям вазнинтар мешуд, аммо ман, њамчун 
рўзноманигор ќарор додам, ки корамро ба охир расонам 

ва иттилои воќеиро ба хонанда расонам. Ман худро ба 
даст гирифта, худро маљбур кардам, ки бо пайвандони 
мањбусон сўњбат кунам. зангњои телефонї ба одамон 
аз Ўзбекистон – хоњ пайвандони мањбусон бошад, хоњ 
њуќуќшинос ё равоншиносон – як гуна анљом меёфтанд. 
дар оѓоз фаќат имкон доштам, ки худро муаррифї кунам 
ва гўям, ки аз куљо занг мезанам ва одамон гўширо 
мегузоштанд. онњо аз њад зиёд метарсиданд, ки њарф 
зананд ва аз эњтимоли паёмадњое, ки ба сари худу 
наздиконашон дар мањбасњо меомад, њарос доштанд. дар 
чунин маворид аксарият бар инанд, ки телефонњои онњоро 
хадамоти махсус гўш мекунанд ё касе онњоро мехоњад ба 
дом афтонад. новобаста аз ин ман рўзи дигар њам занг 
задам ва кўшидам онњоро розї кунам, ки ман дар фикри 
бадї ба онњо нестам. Яке аз њамсўњбатони ман намехост 
дар бораи вазъи њаќиќии хоњари зиндониаш сўњбат кунад. 
Барои ў дар бораи вазъи имрўзаи ў суњбат кардан хеле 
дардовар ва вазнин буд. аз ин хотир, дар бораи гузаштаи 
хоњараш сўњбат кард, ки чї инсоне буд. Њамсўњбати 
дигарам, баръакс, аз љузъиёте дар бораи зиндагии 
хешовандаш дар зиндон наќл кард, ки дар бадани ман 
мурѓак медавид ва танњо ќисмате аз ин тафсилотро 
ман тавонистам дар матлабам љой дињам. Њамчунин 
бо равоншиносе дар Ўзбекистон тамос гирифтам, ки 
аз баррасии ин мавзўъ саркашї кард ва ба љои ин ба 
пурсуљўи ман шурўъ кард, ки киям, дар куљоям ва чаро ин 
маќоларо менависам.

кўшишњои тамос бо Маркази миллии њуќуќи инсони 
Љумњурии Ўзбекистон низ натиља надод. котиба аз ман хост, 
ки телефонамро гузорам ва дархости хаттї фиристам. 
Њамкорони ўзбекам ба ман гуфтанд, ки ин посухи маъмулї 
ба дархостњои рўзноманигорон аст. Мансабдорон рўйрост 
намегўянд, ки хоњиши сўњбат кардан надоранд ва ба 
дархости хаттї низ посух намедињанд.

дар бораи истифодаи шиканља њангоми њабси пешакї 
ва сохтори ислоњии Ўзбекистон дар кул солњои зиёд аст, 
ки менависанд. Ваќте баромади намояндаи њукумати 
Ўзбекистон ва созмонњои њифзи њуќуќ моњи марти соли 
равон шунида шуд, кумитаи њуќуќи башари сММ як ќатор 
тавсияњоро дар бораи танзими вазъи њуќуќи инсон дар ин 
кишвар нашр кард. аз љумла, кумита аз њукумат даъват 
кард, ки тадобири шадидеро ба хотири ќатъи шиканља 
ва дигар шаклњои бадрафторї рўи даст гирад, ин гуна 
маворидро пайгирї ва тањќиќ кунад, ноќизони њуќуќро 
ба суд кашаду љазо дињад ва ба ќурбониёни шиканљаву 
бадрафторї љуброни моддї дињад.

Њарчанд ман боре дар Ўзбекистон набудам, аммо 
њамеша тасаввур мекардам, ки ин як кишвари воќеан 
зебову пурасрор аст. Мардумаш софдилу мењмоннавозанд, 
палаваш хушбў ва нонаш хушмазза аст. аммо њоло њар 
ваќт номи Ўзбекистонро мешунавам, дар хотираи ман 
садои азияткашидагон ва пайвандони дилафгоре баланд 
мешавад, ки наздиконашон аз шиканља, зўроварї ва 
муносибати ѓайриинсонї дар мањбасњои намноку сард 
мемиранд.

ТаЊќир дар МаЊБасЊои ЎзБекисТон

ўзбекистон

юлия горяйнова, муњаррири IWPR оид ба Туркманистон 
ва Ўзбекистон, ки дар Бишкек ќарор дорад
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ўзбекистон

ўзбекистон дар аксњо

ЧеЊраЊои 
ЎзБекисТон

•

Муаллифони аксњо: Андрей 
Кудряшов ва Умеда Ањмадова

•

Photo by Andrey Kudryashov and Umida Akhmedova
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Њарчанд Туркманистон мекўшад дар назари 
љомиаи љањонї худро давлати таѓйирёфта нишон дињад, 
шањрвандонаш, ки он љо ба сар мебаранд, мегўянд, 
фазои он њамоно мисли пеш тазйиќї аст. Тарс аз муљозот 
шудан барои њар гуна амале, ки метавонад њамчун амали 
хилофи њукумат баррасї шавад, фазои хамўширо ба 
вуљуд овардааст, ки бо он одамон бебањс бо сардї мадоро 
кардаанд.

Ваќте соли 2007 ќурбонгулї Бердимуњаммадов ба 
љои сафармурод ниёзов ба маснади президентї нишаст, 
ў ваъда дод, ки ислоњоти густардаи роњи интихобкардаи 
рушди њамтои собиќашро ба роњ хоњад андохт. дар чунин 
соњањое, ба монанди тандурустї, маориф ва фарњанг, 
Бердимуњаммадов як ќатор иќдомоти мањдудкунанда ва 
дурандохтаи ниёзовро баргардонд. аммо ишорањо ба 
ислоњот дар дигар соњањо боз њам як ишора монданд, тавре 
ки бо ваъдањои сиёсї буд, аз ќабили иљозаи фаъолияти 
ањзоби сиёсї, ки бармало барангехтани таассурот ба 
љомиаи байнулмилалї, на дар амал табиќ кардани онро 
њадаф ќарор дода буд. Туркманистон кишвари як њизб 

ва давлати пулисии бидуни Вао-и мустаќил боќї монд, 
тавре дар замони ниёзов буд. Хадамоти махсус ба 
њама кор дахолат доранд, бо гўш кардани телефонњо, 
мониторинги интернет-трафик машѓуланд, шањрвандони 
(ба назари онњо) шубњанокро намегузоранд, ки аз кишвар 
хориљ шаванд, онњоеро, ки мехоњанд аз зиндагї дар 
Туркманистон эътироз кунанд, тањдид менамоянд. 

Мухолифин ва љонибдорони фаъоли оппозитсия 
солњои тўлонї аст, ки ё дар мањбасанд, ё дар муњољират, 
аз ин хотир, фишороварињо алайњи оилањои онњо равона 
мешаванд, ба шумули оилањои мансабдороне, ки њангоми 
«чистка» - њои сафи аъзои њукумат аз сўи ниёзов муљозот 
шудаанд. 

«Мо бар ин фикр будем, ки (ин) президент аз 
пешина одилтар хоњад буд, тазйиќ аз байн меравад ва 
тарс њам гум мешавад, аммо маълум шуд, ки ин тавр 
нест» - гуфт рўзноманигоре аз ишќобод. «аз сўњбат бо 
телефон метарсем, зеро одамони зиёде ба он хотир ки 
тариќи телефон чизеро лаќидаанд, њоло (дар мањбас) 
нишастаанд» - афзуд вай.

Тарс Ва ТазЙиќ дар 
ТуркМанисТони 

«исЛоЊШуда»

туркманистон
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сокини калонсоли ишќобод наќл кард, ки пас аз ду 
рўзи тариќи телефон аз болоравии нархњо шикоят кардан 
ба хешовандонаш дар украина ўро ба вазорати амнияти 
миллї даъват карданд. Ў бо бахшиш љонашро халос 

кардааст, њамон њам пас аз он ки корманди вазорат ба 
харитаи ќораи африќо ангушт зада, гуфтааст: «он љо чизе 
нест, аммо дар мо њама чиз њаст, фањмидед?».

Барои норизоиятии маќомотро ба бор овардан кори 
зиёд кардан шарт нест.

сокини шањри Балканобод дар ѓарби кишвар наќл 
кард, ки ваќте ў рухсатї ё маблаѓи иловагї барои кор 
талаб кард, ўву занаш аз кор мањрум шуданд.

«рањбарият ба зан гуфтааст: 
“Бирав ва ба шавњарат бигў, ки ин ќадар 
мањмаддоногї накунад, вагарна њамаро 
паси панљара равон мекунем”, – гуфт вай. – 
дар натиља мо ду нафар бекор нишастаем».

сокини Туркманобод, шањре дар 
љануби кишвар, марзи Ўзбакистон, мегўяд, 
акнун одамон аз таъќиб барои «њар сухани 
нољо гуфташуда ё баёни фикри «бемаврид» 
мењаросанд. дар чунин фазои тарс 
сокинон, ваќте маљбур карда мешаванд, 
ки дар ягон љашни миллї тўдаи хурсанд 
бошанд, бепул кўчањоро рўбанд ё бо ягон 
кори ањамияти аввалиндараља, ба монанди 
парвариш ва чиниши пахта машѓул 
шаванд, мутеъанд ва дам намезананд. 
Пулљамъкунињои «ихтиёрї» барои 
дастгирии лоињањои њукуматї гузаронида ё 
обунаи оммавї ба нашрияњои давлатї ба 
роњ андохта мешавад.«Њама ин зулмро тоќат мекунанд, 
зеро медонанд, ки саркашї ба пайомадњои барои инсон 
ногувор меорад»», – мегўяд сокини куняугренљ, шањре дар 
вилояти Тошњавзи шимоли кишвар.

Ба назари шорењон, аз замони ба ќудрат расидани 
Бердимуњаммадов «рўйхати сиёњ»-и шањрвандоне, ки 
ба онњо сафар ба хориљи Туркманистон манъ шудааст, 
афзудааст. «Њоло ба он бештар аз 18 њазор фамилияи 
шањрвандони Туркманистон ворид карда шудааст», –  

мегўяд Темур Мисрихонов, раиси анљумани вакилони 
мустаќили дифоъи Туркманистон, ки дар нидерланд 
мустаќар аст. Вай зикр кард, ки аз замони ба сари ќудрат 
омадани Бердимуњаммадов рўйхат дучанд шудааст.

корманди хадамоти муњољирати 
Туркманистон, ки метавонист 
мављудияти «рўйхати сиёњ»-ро 
таъйид кунад, гуфт, барои кунљковии 
зиёд мешавад аз кор њам мањрум шуд.

сокини ишќобод, ки худро анна 
муаррифї кард, гуфт, соли 2006, ваќте 
мехост назди пайвандонаш ба русия 
равад, ба «рўйхати сиёњ» афтод, 
мањз он замон, ки бародарашро 
боздошт карданд. Маќомоти њифзи 
њуќуќ ва хадамоти муњољират ба ў 
гуфтанд, ки мамнўъулхуруљиаш лаѓв 
намешавад ва аз ин хотир, ў дигар 
ба онњо мурољиат накард. «Мабодо 
масъалаи ман таваљљўњро љалб 
кунад ва фишорњо алайњи ману 
дигар пайвандонам шурўъ шавад», – 
фањмонд ў.

аксар ваќт одамон намедонанд, 
ки дар «рўйхати сиёњ» њастанд, 
аммо фаќат то он замон, ки њангоми 
гирифтани њуљљатњои зарурї бо 
монеањо дучор меоянд ва онњоро 
дар назорати марзии фурудгоњ манъ 

мекунанд.
сабабњо номаълуманд. соли 2009 ба донишљўёни 

туркман, ки дар ќирѓизистон тањсил мекарданд, баъд аз 
таътили тобистона бозгашт ба донишгоњро манъ карданд.

«То ба њол ќисмате аз љавонон дар рўйхати 
мамнўъулхурўљон ќарор доранд», – мегўяд сокини 
Туркманобод, ки мехост писарашро барои тањсил ба 
хориља фиристад, аммо аз фикраш баргашт.

Моњи январ президент Бердимуњаммадов бо ташдид 
бахшидани назорати марзї наќши хадамоти муњољиратро 
таќвият дод. ин баъд аз изњороти президент дар моњи 
сентябр амалї шуд. Ў нињодњои ќудратиро ба мубориза 
алайњи онњое даъват кард, ки ба давлати «њуќуќбунёду 
демократї ва дунявї»-и Туркманистон тўњмат мекунанд.

Яке аз тањлилгарони пурсидашуда бо рўњафтодагї 
ба оянда назар мекунад, ваќте мегўяд, ки њама гуна танќид 
саркўб шуд.

туркманистон
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«Маќомот њамеша халќро 
дар завлона нигоњ медоранд 
ва берањмона онњоеро, ки сар 
мебардоранд, љазо медињанд, то 
будани ороми худро сари ќудрат 
тамдид кунанд», – гуфт ў.

Яке аз фаъолони боќимонда 
дар ишќобод гуфт, ки натиљаи ин 
буѓї кардани ташаббус ва ќатъи 
рушди кишвар буд.

«Хадамоти махсус њукумати 
худро ба маънии бади ин сухан 
намоиш медињанд, – гуфт ў. – Њар як 
шањрванд барои онњо ќонуншикани 
билќувва аст. ин њол дар онњо боз 
хоњиши тазйиќро бештар мекунад, 
аммо рўњафтодагии одамони оддиро 
меафзояд».

умар салчуќ, тахаллуси 
рўзноманигор дар Туркманистон.

инга сикорская, муњаррири калони 
IWPR оид ба Туркманистон ва 

Ўзбекистон.

иШќоБод
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туркманистон дар аксњо

иШќоБод

•

Аксњо дар пойтахти 
Туркманистон солњои 2007, 2009, 

2011 гирифта шудаанд

•



ЛоиЊаро оМода карданд

абахон султонназаров,
директори минтаќавии 

IWPR дар Осиёи Марказї

сауле мухаметрањимова, 
муњаррири Осиёи Марказї 

дар Лондон

джон маклеод, 
муњаррири калони IWPR 

дар Лондон

айтолкын ќурманова, 
директори намояндагии 

IWPR дар Ќазоќистон

Эрлан абдилдаев, 
директори намояндагии 
IWPR дар Ќирѓизистон

дина токбаева, 
муњаррири минтаќавии 

IWPR дар Осиёи 
Марказї дар Бишкек

абдумалик ќодиров, 
директори намояндагии 
IWPR дар Тољикистон

лола олимова, 
муњаррири IWPR дар 

Тољикистон

дилафрўз назарова, 
директори намояндагии 

IWPR дар Тољикистон, соли 
2010

айгул болотова, 
њамоњангсози лоињаи ИА 

дар Осиёи Марказї, солњои 
2009-2010

олга досибиева, 
директори намояндагии 
IWPR дар Ќазоќистон, 

солњои 2009-2010

адил љалилов, 
муњаррири минтаќаии 
лоињаи ИА дар Осиёи 

Марказї, солњои 2009-2010

инга сикорская, 
муњаррири калони IWPR 
оид ба Ўзбекистон ва 

Туркманистон

алмаз рисалиев, 
муњаррири IWPR дар 

Ќазоќистон

юлия горяйнова, 
муњаррири IWPR оид 

ба Ўзбекистон ва 
Туркманистон

Эмир ќулов, 
муњаррири IWPR дар 

Ќирѓизистон

Парвина њамидова, 
муњаррири лоињаи ИА дар 

Тољикистон — солњои 
2009-2010

нурлан абдалиев, 
муњаррири барномаи 

радиоии IWPR дар 
Ќирѓизистон

каарманбек кулуев, 
муњаррири IWPR дар 
Ќирѓизистон, солњои 

2009-2010

шањодат соњибназарова, 
муњаррири барномаи 

радиоии IWPR дар 
Тољикистон

зебо тољибоева, 
муњаррири барномаи радиоии 

IWPR дар Тољикистон, 
солњои 2009 - 2010
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љумњурии ќазоќистон,
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манзили 2, дафтари 84
Тел.: +7 727 272 59 03, 272 64 21, 272 68 90
E-mail: iwpr.kazakhstan@iwpr.net

намояндагии IWPR дар љумњурии тољикистон
љумњурии тољикистон,
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IWPR сentral Asia аз њамаи онњое, ки дар давоми лоиња аз он кўмаки 
худро дареѓ надоштанд, аз љумла онњое, ки барои омода шудани ин 
вараќа мусоидат карданд, изњори сипос мекунад:

Ширкати «I-media» (ќирѓизистон); ширкати «VRS» (ќирѓизистон); мутахассиси инфографика наталья кожевникова 
(ќазоќистон); оператор-монтажер Фаромуз Мўъминљонов (Тољикистон); монтажер, муњаррири видео антон слон 
(ќирѓизистон); оператор-монтажер Темур укушев (ќазоќистон); суратгир
Бањриддин исомиддинов (Тољикистон); суратгир Валерий калиев (ќазоќистон); суратгир игорь коваленко (ќирѓизистон); 
суратгир Вячеслав оселедко (ќирѓизистон); суратгир рустам Юлдашев (Тољикистон); суратгир елена скочило 
(ќирѓизистон); суратгир нурлан абдалиев (ќирѓизистон); суратгир серик
ќовланбаев (ќазоќистон); суратгир дэвид Триллинг (иМа); суратгир зарина Хушваќт (Тољикистон); суратгир Влад ушаков 
(ќирѓизистон); суратгир раул упоров (ќазоќистон); суратгир олтиной Мирзобекова (ќирѓизистон); мусањњењ Бакит дийканов 
(ќирѓизистон); тарљумонњо алмазкан акматова ва салтанат
Шабданалиева (ќирѓизистон); тарљумон динмухамед зиядин (ќазоќистон); тарљумонњо зебо раджабова, Фахриддини 
Холбек ва Љовид Муќим (Тољикистон), карикатуристњо нурбек насиранбеков (ќирѓизистон).
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