
ИЌБОЛАКИ КАСИФРО ЊАР КАС БОЯД ШИНОСАД! 

Дар сомонаҳои интренетии хабаргузории «Восток», як қатор мақолаву наворҳои иғвоангезизи 

Иќболи Садриддин ба назар мерасанд, ки дар он муаллифи бадкеш шахсиятҳои олӣ ва 

роҳбарияти олии кишварро таҳқир намудааст. 

Ин Иқболи Садриддин ҳамчун курнамаки беватан худро ғамхорӣ миллат нишон дода, ба обрӯ ва 

нуфузи давлат, сарвари давлат, яъне ба кафили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоӌикистон даст дарозӣ 

кардааст, ки ин худ санги маломат задан ба Ватан ва мардуми он мебошад, ки Эмомалӣ 

Раҳмонро ҳамчун пешвои худ пазируфтаанд. Ӯ мехоҳад кишварро дар назари ҳамватанон ҳамчун 

ақибмонда ё дигар нишон диҳад, вале барои ҳар ҳамватан бармало рушан аст, ки Тоҷикистон то 

имрӯз дар давраи соҳибистиқлолӣ ба чӣ дастовардҳо ноил гашт. 

Зиёда аз ин агар кишвари мо ба зумраи ақибмондатаринҳо дохил мебуд, оё дар муддати 29 сол ба 

дастовардҳои бузургу назаррасе,ки дар соҳаҳои гуногунӣ хоӌагии халқ дастёб гаштем оё 

метавонистем ноил гардем?! Оё худгузариҳои шахсии Эмомалӣ Раҳмон ва кушишҳои пайдарпаи 

вай намебуд, Тоӌикистон метавонист худ ба худ аз бумбасти коммуникасионӣ берун барояд?! Оё 

пешравиҳое, ки дар ободонии Тоӌикистон шуда истодаанд ва мо шоҳиди онҳо ҳастем худ ба худ 

аз осмон фуруд омадаанд?! 

Бузургтарин коре, ки Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи навини Тоӌикистон анҷом дод ин бо ҳам 

муттаҳид сохтанӣ кишвар ва аз чанголе ӌанги бародаркуш миллати тоӌик мебошад, ки то ба 

имрӯз ба ҳеӌ як миллате ва ё давлате муяссар нашуда буд. 

Умуман метавон хулоса намуд, ки тамоми суханҳои дар матлабҳои ин хоин овардашуда 

хусусияти ҳассудона дорад. Агар муаллифи мақола Икболи Садриддин заррае ҳам хуни тоӌике 

медошт, вай набояд аз берун истода ба ватани худ сангзанӣ мекард. Суханҳое, ки ин фирории 

беватан гуфтааст то имрӯз ҳатто аз ӌониби ягон мухолифи аӌнаби истифода нагаштаанд. 

Ин беватан, ки худ даст аз дину дунё шустааст ва таърихи сиёҳи ливотагарӣ дорад мехоҳад 

дигаронро низ мисли худаш сарсону ливотагар кунад. Туҳматҳое, ки Иқболи Садриддин нашр 

мекунад ҳатто душмантарин ва беимонтарини одам онгуна намегӯяд. Ӯ даъво аз Ислому шариат 

мекунад, вале заррае аз меъёрҳои дини мубини исломро риоя намекунад. Бубинед ӯ ҳамаро ба 

зино кардан муттаҳам мекунад, вале ягон далели исботкунандае надорад. Дар ҳоле ки агар дар 

Ислом ба касе туҳмат кунӣ ки ӯ зино кардааст агар накарда бошад, ин туҳматгар бояд ҷазо дода 

шавад. Ҳама гуфтаҳои Иқболи Садриддин туҳмат мебошанд ва рӯзе хоҳад расид, ки ҳам дар 

назди қонуну давлат ва ҳам дар назди Худо ва мардум ҷавоб хоҳад дод!!!... 

Муҳаммадиқболи Садриддин худи ту як зархариди бегонаҳоӣ. Магар Пешвои муаззами миллат 

набуданд, ки ҷанги хонумонсузи шаҳрвандии ба сари халқи тоҷик овардаи ту ва тубаринҳоро 

хотима гузоштанд? Кӯрӣ! Бале ту кӯрӣ, чашми бино надорӣ ва дида наметавонӣ пешравии 

Ватани азизи моро! Ҳамон як хизмати Пешвои муаззами миллат, ки зиёда аз як миллион 

гурезаҳоро ба ватан баргардониданд, кифоят мекунад, ки ин марди Худододро қаҳрамон хонем. 

Ин ту ва тубаринхо будед, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ хуни бегуноҳон рехт. Имрӯз не пагоҳ 

ҳатман ба ин амалатон ҷавоб мегӯед! Ҳам дар назди халқ ҳам дар назди Худо! Ту ва Кабириву 

пайравонатон мисли саги ромшудае ҳастед дар дасти бегонаҳо! Ҳайфи номи поки пайғамбари 

Ислоҳ ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ту бод. Ҳайфи насаби Садриддин ба ту 

бод. Биё номатро Дочик ё Габана гузор! Ҳайфи шири сафеду ҷонбахши модари тоҷик! Сагбачаи 

бегонапарту хоин! Эй, дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон аз Худованди шарм намедорӣ? О, ту 

шарму ҳаёро аз куҷо медонӣ!? Оё ту ва тубаринхо хоҳони марги мардуми тоҷик ҳастед? 

Ҳайфатон! Имрӯз Пешвои муаззами миллат дар бари халқ мебошанд! Имрӯз ба ҳарфҳову 

суханҳои дурӯғи ту, Кабирӣ ва пайравонатонро мардум бовар надоранд! Мурданат беҳ! 

Худозада! 

Тавре вақтҳои охир ба парда аз аъмоли зишти М. Садриддин бардошта шуд ва ба ҳама 

ҳамватанон маълум гашт ки М. Садриддин бешараф ва ливотагаре беш нест ва обрую эътибори 

набудааш дар назди ҳама рехт дигар даст ба таҳқиру туҳмату дасисакорӣ зада истодааст. Чихеле 

ки мегӯянд "ба ғарқшуда борон аҳамияте надорад" ва ба Иқболи садриддини беобрӯй ва 

ливотагар туҳмату таҳқир як амри маъмулӣ шудааст ва ӯ дигар обрӯе надорад ки резад. 

Ин дафъа саги хоин ба таҳқир ва туҳмати журналисти варзидаи тоҷик Сайфи Мизроб намудааст, 

боиси афсус аст. Ин наҳзатӣ ва умуман тақрибан ҳама наҳзатиҳо касе ки аз ватан, аз тинҷӣ, аз 

пешрафти ватан гап занад ва касе ки хоинони миллатро маҳкум кунад ӯро чоплусу дигару дигар 

унвон мекунанд. Эй Иқболи бешараф ва бемаърифат ту аққаллан 2 ҷҷумла ба қадри Сайёфи 



Мизроб навишта наметавонӣ ва ба мо маълум аст, ки матнҳову текстҳои туро ки менависаду ту 

тутивор онро қироат мекунӣ. Чаро ба жураналистони барҷастаи тоҷик лофи беҳуда ва туҳмату 

таҳқирро раво мебинӣ ай бешараф Иқбол!??? 

Магар аламат кард ҳааа!??? аламат кард ки дар пушти миллат ва бо Пешвои муаззами миллат чи 

қадар МАРДОНИ БАРҶАСТА, ҚАВИИРОДАВУ МАТИН, ВАТАНДӮСТУ ПАТРИОТ ВА 

ҲАЗОРҲО ҶАВОНОНУ ДОНИШМАНДОНУ БУЗУРГОНУ МУҲАҚҚИҚОН ИСТОДААСТ!!! 

Шарм дор аз ин ҳама расвоигат Муҳаммадиқболи Садриддин!!! 


