ТЕРРОРИЗМ-ТАЊДИДЕСТ БА ОЯНДАИ ИНСОНИЯТ
Баъд аз амали террористии 11 сентябри соли 2001, љањон шоњиди
тағироти куллї дар тартиботи љањонї гардид ва њамин тавр, муњокима
дар бораи њодисањои террористї як љузъи њаёти мо гаштанд. Њодисањои
охири террористии дар кишвари Афғонистон рухдода аз он далолат
мекунад, ки террористон бо њар роњу восита мехоњад амалњои касифу
нобахшидани ва берањмонаро анљом дињанд. Њалокати дањњо њазор
мардуми осоишта, махсусан кўдакону занон аз ин хатари марговар гувоњ
аз он аст, ки ин амалу кирдори вањшиёна ба касеву чизе рањм надорад.
Оиди таърифи терроризм дар байни муњаққиқону сиёсатмадораон
андешањои гуногун мављуданд ва таърифи дақиқи њамаро қонеъкунандаи
он вуљуд надорад. Коршиносону сиёсатмадорон ва рўзноманигорону
кормандони амнияти таърифњои гуногуни “терроризм” -ро истифода
мебаранд. Шмидт ва Янгман дар китоби худ "Террори сиёсї" таърифњои
сершумори имконпазирро барои "терроризм" пешнињод ва тањлил
карданд, ки онњо дар як пурсише дар байни олимони соња ба даст
овардаанд. Аз таърифњои муаллифон бармеояд, ки дар 83,5% ин
таърифњо зўрї ва зўроварї ба назар мерасиданд; дар 65%-и онњо террори
сиёсї; дар 51%-и таърифњо тарс; дар 47% тањдид; дар 41,5 % таъсири
психологї; амали барқасдона, нақшавї, мунтазам ва муташаккилона дар
32%; ва дар нињоят, усулњои мубориза, стратегия ва тактика дар 30,5%
њамаи таърифњо оварда шудаанд. Терроризмро дар маљмўъ метавон ба
таври зайл таъриф дод, яке аз роњњои ба амалбарорї ва тарзу усули
бурдани муборизаи сиёсї бо истифодаи тањдиду таљовуз ва зўроварї
љињати бедор кардани тарсу њарос, вањмангезї дар вуљуди инсонњо
мебошад.
Дар ду дањсолаи охир садњо њазор нафар мардуми осоиштаи сайёра
қурбони амалњои террористї гардида, њазорњо нафари дигар маљрўњу
маъюб ва садњо кудак ятиму бепарастор шуданд.
Дар тўли 5 соли гузашта дањњо њамлањои мусаллањона ба марказњои
таълимии пойтахти Афғонистон шањри Кобул аз тарафи "Давлати
исломї" иљро шудааст. Соли гузашта дар натиљаи таркиши моддаи
тарканда дар назди даромадгоњи шањраки Донишгоњи Кобул њашт нафар
ба њалокат расид. Дар соли 2016 бошад њангоми њамлаи афроди мусаллањ
ба Донишгоњи Амрикои Кобул 13 нафар кушта шуданд.
Имрўз берањмию вањшонияти гурўњњои террористї, ки амалу кирдори
онњо мардуми сайёраро ба тањлука овардааст, наметавонад љомеаи
љањонро бетараф гузорад. Терроризм акнун на мушкили кишварњои
мушаххас, балки масъалаест, ки њамаи акторони муносибатњои
байналмилалиро дар бар мегирад. Ба ибораи дигар, созмонњои

террористї беш аз њарвақта метавонанд дар кишварњои мухталифи олам
њамлањои террористї анљом дињанд, қурбониёни ин њамлањо метавонанд
намояндагони миллатњои гуногун ва коркунони қишрњои гуногун
бошанд. Имрўз танњо мубориза ва њамкории дастаљамъонаи њамаи
акторони муносибатњои байналмиллалї зарур аст то пеши ин амалњои
вањшиёна гирифта шаванд.

