ТАДБИРЊОИ МУЊИМ ДАР САМТИ ИСТИФОДАИ
САРФАКОРОНАИ НЕРЎИ БАРҚ
Тољикистон чандин солњост, ки ба соњаи гидроэнергетика
ањамияти хоса медињад ва имрўз Њукумати кишвар дар ин самт
сиёсати худро пурзўр намуда истодааст. Имрўз, пеш аз њама, диќќати
Њукумат ба соњаи гидроэнергетика бештар зоњир мегардад. Сохтмони
бузургтарин нерўгоњи Тољикистон – «Роѓун» идома дорад ва ду
агрегати он ба анљом расид. Кор дар ин сохтмон босуръат давом
дорад. Чун дар даврони шўравї бо сабабњои гуногун ва омилњои
объективї ва субъективї мо натавонистем давлати худро аз буњрони
энергетикї рањо бахшем, акнун, ки фурсат дар даст дорем, бояд
босамар истифода намоем, зеро дар сурати ба истифода додани
нерўгоњи «Роғун» метавон пурра талаботи дохилии кишварро ќонеъ
гардонд.
Имрўз шукронаи истиќлолият бояд кард, зеро дар замони
истиќлолият зиндагии мардум хеле њам бењтар гардид. Сохтани
нерўгоњњо боиси пешравии иќтисодиёту амнияти иљтимоиёт мегардад.
Мо худ шоњидем, ки дар аввали рўзњои истиќлол зимистонњо нисфи
ањолии
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Имрўз

хушбахтона, њама ба ќувваи барќ таъмин аст. Барои ин њарчи зудтар
моро зарур омад, ки мардумро ба ќувваи барќ таъмин намоем ва онро
сарфакорона истифода намоем, инчунин, миёни мардум дар ин самт
корњои фањмондадињї гузаронем. Хушбахтона, мо ба истиќлолияти
барќї даст ёфтем.
Бояд таъкид кард, ки имрўз дар чанде аз кишварњо норасои барќ
дида мешавад. Аммо ин мушкилї ба зуди роњи њалли худро меёбад.
Имрўз Тољикистон нисбат ба ин масъала тадбирњои љиддї андешида,
пайваста таваљљуњи масъулинро ба њалли мушкилоти соња љалб
менамоянд. Њамин аст, ки љанде ќабл Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам

Эмомалї Рањмон ба шањри Роѓун сафар намуда, бо кормандони НБОи «Роѓун» мулоќот анљом дод. Зимни сафар таъкид намуд, ки
«Њарчанд ки иҷрои корҳо зери назорати доимии роҳбарияти Ҳукумат
қарор дорад, мо имрӯз бори дигар бо ҷараёни корҳо аз наздик шинос
шуда, шоҳиди пешравиҳои назаррас, хусусан, дар сохтмони сарбанд
гардидем». Таъкид шуд, ки алакай пешравињо дар сохтмони НБО
«Роѓун» дида мешавад.
Бояд зикр намуд, ки имрўз дар љумњуриамон сохтмони 12 лоињаи
барќї идома дорад. Ба хусус, сохтмони шабакаҳои барқӣ дар Ромит,
нерӯгоҳи барқи обии «Себзор» ва ѓайра алакай шурўъ шудаанд, ки
сатњи бањтар намудани таъминоти барќ мебошад. Мо мардуми
шарифи Тољикистон

бояд ба ќадри ин њамма ѓамхории Пешвои

миллат расем ва ќувваи барќро сарфакорона истифода намоем. Бояд
дар хотир дошта бошем, ки барќ ин барои пешравии кишвар муњим
аст ва дуруст истифода бурдани он муњимтарин масъала мебошад.
Тавре Пешвои миллат таъкид намудаанд: «Дар робита ба ин, ба
роҳбарону мутахассисони соҳаи энергетика таъкид месозам, ки доир
ба омодагии иншооти соҳа, аз ҷумла шабакаҳои интиқоли барқ ва
таҷҳизоти он ба мавсими тирамоҳу зимистони дарпешистода,
инчунин, корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба истифодаи сарфакоронаи
нерӯи барқ дар байни аҳолии кишвар тадбирҳои иловагӣ андешанд».
Пас, имрўз моро зарур аст, ки ба ќадри ин неъмати бебањо расем ва ба
гуфтањои ашхоси фитнаљў бовар накунем, њамзамон, дар самти
сарфакорона истифода бурдани ќувваи барќ миёни ањоли корњои
фањмондадињиро дурус ва њадафрас ба роњ монем.
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