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Ҷаласаи 922-ми Шӯрои доимии САҲА  

Вена, 26 июли соли 2012 
     

_____________________________________________________________________ 

Изҳороти Иттиҳоди Аврупо оид ба Тоҷикистон 
_____________________________________________________________________ 

 

Иттиҳоди Аврупо рӯйдодҳои ҷадид ва гузоришҳо оиди қурбониҳо дар 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон суратгирифта изҳори нигаронӣ 

менамояд. Мо умедворем, ки зиддияти мусаллаҳ бино ба рӯй надодани 

талафотҳои минбаъда ҳар чӣ зудтар қатъ мегардад. Мо аз мақомотҳои 

ҳокимият ба барқарорсозии воситаҳои алоқа, таъмини бехатарӣ ва 

муҳайё кардани шароити мусоид барои расондани кӯмаки 

башардӯстона ба аҳолии ғайринизомӣ, ва инчунин ташкил сохтани 

гузаргоҳ барои хоҳишмандони тарки доираи амалиёти ҳарбӣ даъват 

менамоем.    

 

Иттиҳоди Аврупо изҳори нигаронӣ инчунин ҷиҳати оқибатҳои 

эҳтимолии рӯйдодҳои мазкур менамояд, ва аз тарафайни муҳориб 

дархост мекунад, ки то зоҳири худдорӣ намоянд ва инчунин аз ҳукумати 

Тоҷикистон даъват мекунад, то бо максади таъминкунии устуворӣ дар 

минтақа нақшаи амалиёт ва чорабиниҳои мувофиқ ва мутаносибро 

андешад. 

 

Мо ҳамчунин зарурати риояи озодии ақида ва андеша, ва ҳуқуқи 

дастрасии иттилоот ба мардум таъкид менамоем.  Ба назардошти ин, 

Иттиҳоди Аврупо ба нигаронии Намояндаи САҲА оид ба масоили 

озодии васоити ахбори умум дар изҳороти матбуотии 24 июли соли 2012 

дар бораи муҳосираи муваққатии сомонаи Агентии хабарии Азия-плюс 

дар Тоҷикистон ҳамфикр мебошад. Мо бори дигар назари дар изҳороти 
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8 марти соли 2012 овозкардаи худ дар ҷавоб ба муҳосираи як қатор 

сомонаҳои дигар аз тарафи мақомотҳои ҳокимияти Тоҷикистон таъкид 

менамоем.  Бо назари Намояндаи САҲА оид ба масоили озодии васоити 

ахбори умум оиди новобаста ба қонунияти масоили бехатарӣ бояд 

барои маҳдуд намудани чараёни иттилоъ асос набошанд, розигии 

комили хешро изҳор менамоем. 

 

 

Хорватия* ки кишвари дохилшаванда ба узвияти Иттиҳоди Аврупо (ИА) 

мебошад, Кишварҳои номзад ба узвияти ИА, аз ҷумла, Ҷумҳурии Мақдуния*, 

Черногория*, Исландия+ ва Сербия*, Кишвари раванди устуворшавӣ ва 

ҳампайвандӣ Албания, Босния ва Герцеговина, ва кишвари Ассотсиатсияи 

тиҷорати озод дар Аврупо (АТОА) Норвегия, аъзои Минтақаи иқтисодии 

Аврупо (МИА), инчунин, Чумхурии Молдова ба изҳороти мазкур тасвиб 

намуданд.   

 

* Хорватия, Ҷумҳурии Мақдуния, Черногория ва Сербия узвияташон дар 

Раванди устуворшавӣ ва ҳампайвандӣ идома медиҳанд.  
+ Исландия ҳамчун аъзои АТОА ва МИА идома медиҳад. 
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