Тоҷикистон муқобили ғаразҳои низоъафканист
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Имрӯз мардуми шарифи Тоҷикистон, шукргузори онанд, ки дар фазои сулҳу субот умр ба
сар мебаранд, ки ин ҳама аз шарофати Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
талошу заҳматҳои чандинсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад.

Дар тӯли 27- соли соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон ба яке аз кишварҳои пешрафта табдил
ёфта, 3 стратегияи асоси кишвар амалӣ гардид. Яъне раҳоӣ аз бумбасти
коммуникатсионӣ, истилолияти энергетикӣ ва кушодашавии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ
ва байналмилалӣ дошта мебошад, ки Тоҷикистон тавонист дар як муддати кӯтоҳ аз
кишвари аграрӣ ба кишвари саноатӣ гузарад. Имрӯз Тоҷикистонро зиёда аз 178 давлати
дунё мешиносад ва узви Созмони Милали Муттаҳид ва чандин созмонҳои байналмилалӣ
буда, ҳамкориҳояшро дар самтҳои гуногун хуб ба роҳ мондааст. Сиёсати дарҳои кушод аз
он дарак медиҳад, ки робитаҳои дӯстонаи мо бо дигар давлатҳо ва робитаи кишварҳои
хориҷӣ ба Тоҷикистон вусъат ёбад.
Масъалаи муҳиме, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонро ба таҳлука овардааст, ин авҷ гирифтани
экстремизм ва террроризми байналмилалӣ мебошад. Ин вабои аср Тоҷикистонро низ
бетараф нагузоштааст. Дар масъалаи экстремизм ва терроризм, Пешвои миллат борҳо
аз минбарҳои баланди сиёсӣ оиди решакан намудани ин вабои аср баромадҳо намудааст.
Дар вохӯрию мулоқотҳояшон бо аҳли зиё ва аҳли ҷамоатчигӣ борҳо таъкид менамояд, ки
фирефтаи ақида ва афкорӣ гурӯҳҳои моҷароҷӯ ва ифротӣ нагардед.
Бо мақсади
пешгирӣ ва хотима бахшидан ба “экстремизм-терроризм”, 4 майи соли 2018 дар шаҳри
Душанбе Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бо Дабири кулли Созмони Амният ва Ҳамкорӣ
дар Аврупо (САҲА), Томас Гремингер дар мавзӯи “Муқовимат бо терроризм ва
ифротгароии хушунатомез” мулоқот намуданд. Дар мулоқот таъкид гардид, ки
Тоҷикистон мутобиқ ба принсипҳои САҲА ҷиҳати решакан кардани терроризми
байналмилалӣ ва ифротгароӣ хоҳони ҳамкорӣ мебошад ва мавқеи кишвари мо дар ин
масъала кушоду равшан ва орӣ аз “меъёрҳои дугона” аст.
Воқеан, терроризм ба худию бегона ва хубу бад ҷудо намешавад. Ҳама гуна зуҳуроте, ки
барои вайрон сохтани фазои ороми як кишвар нигаронида шудааст, метавон онро ба
амалҳои террористӣ нисбат дод. Агар ҳизби мамнуъшудаи “ҲНИ”, ки мухолифи Ҳукумати
имрӯзаи Тоҷикистон аст, бо амалҳои террористиаш (ошӯби мусаллаҳонаи сентябри соли
2015) фазои ороми кишварро ғуборолуд намекард, то имрӯз чунин кашмокашӣ ва ҳар
вақт ба ташкил кардани нооромиҳо ба вуқӯъ намепайваст.
Бинобар ин, мухолифини тоҷик дар ҷаласаи арзёбиҳои ҳуқуқи башар ва озодиҳои сиёсӣ,
ки рӯзи 10 сентябр дар шаҳри Варшава оғоз гардид, бо иштироки худ ба Ҳукумати
имрӯзаи Тоҷикистон айбу туҳматҳои зиёдро бор карданӣ ҳастанд.
Суоле пеш меояд, ки чаро дар ҷумҳурӣ фаъолияти дигар ҳизбҳои сиёсӣ бекор карда
нашуд? Посух чунин аст: Барои он ки дигар ҳизбҳои сиёсӣ бо Ҳукумати Тоҷикистон баҳри
ободонию бунёдкории кишвар якҷоя фаъолият мебаранд. Онҳо бо мақсадҳои ғаразноки
худ барои ноором сохтани фазои кишвар кӯшиш намекунанд.
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Аз ин лиҳоз дар муҳити сиёсӣ ва ҷамъиятии Тоҷикистон барои ҷинояткорон ва афроди
террорист роҳ нест. Хуб мешуд, ки М.Кабирӣ тамоми аъзоёни ҷинояткори ТТЭ “ҲНИ”-ро
ба мақомотҳои дахлдори кишвар таслим менамуд ва худи ӯ барои содир кардани
авбошию кирдорҳои террористияш назди мардуми шарифи Тоҷикистон посух медод.
Адолати судӣ ва адолати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон барқарор аст. Аз хориҷи кишвар
истода, ба сӯи ватани худ санг партофтан кори мардон нест. Ҳодисаҳои нангини соли
1992 ва 2015 дар таърихи халқи тоҷик бо хатти сиёҳ навишта мегардад. Ояндагони
миллат ба ҳоли имрӯзаи шумо барин муборизин механданд ва нафрину лаънат мехонанд.
Дигар халқу қавмиятҳо тамоми қудрат, қувват ва сарватҳои маънавию зеҳнии худро
барои ободии ҷомеа, пешрафти иқтисодиёт ва хушбахтии фарзандони худ сарф
мекунанд.
Мутаассифона гурӯҳҳои мансабхоҳ, кӯтоҳандеш ва кинадуз пайваста даргири ихтилоф,
фитнаангезӣ ва хунрезӣ гашта, монеи зиндагии ширини мардуми тоҷик мегарданд.
Магар М.Кабирӣ ва ҳаммаслакони ӯ, ки дар кишварҳои пешрафтаи ғарбӣ пинҳон
гаштаанд, ин масъаларо намефаҳманд ва ё дидаву дониста бар зидди халқу миллати худ
созмону ташкилотҳои нави иғвоангезро таъсис медиҳанд? Охир айб ва шарм аст, чунин
рафтор ва амали ноҷавонмардона нисбат ба халқу миллати худ!
Инсони бохирад ва дурандеш ҳаргиз дини ислом ва муқаддасоти онро барои расидан ба
ҳадафҳои террористӣ ва ё ғаразҳои сиёсӣ истифода намебарад.
Вожаи ислом аз ТТЭ “ҲНИ” гирифта шавад, зеро дар сафи ин ташкилоти террористӣ
ягон афроди содиқ ба дини ислом дида намешавад. Ислом зидди террор ва терроризм
аст. Ташкилоти террористӣ- экстремистии “Ҳизби Наҳзат” ва пешвоёни дурӯя ва хоини он
дигар дархури ҷомеаи Тоҷикистон нестанд.
Барои мардуми Тоҷикистон пешрафт, зиндагии осуда ва тинҷиву амонӣ лозим аст.
Хоҷапарастиву хоҷагароӣ ва мансабталабию курсихоҳӣ ба фоидаи халқ нест. Афсус ки
М.Кабирӣ ва аъзоёни экстремистии “Гурӯҳи 24” хоҷапарасту мансабхоҳ буда, талош
доранд, ки Тоҷикистонро бори дигар ноором созанд.
Мардуми Тоҷикистон намегузорад, ки гурӯҳҳои мансабхоҳу иғвоангез бори дигар
кишварро ба майдони ҷангу хунрезӣ табдил диҳанд. Аз ин лиҳоз, халқи Тоҷикистон
муқобили низоъафканӣ ва таҳдидҳои терроризми байналмиллалӣ буда, барои рушд ва
суботи ҷомеаи шаҳрвандии худ талош доранд.

Бознашр аз ҳафтаномаи «Фараж»
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