
КАБИРӢ КИ ХУД ХОИН АСТ БОЗ КӮШИШИ БАДНОМ КАРДАНИ МИЛЛАТИ ТОҶИКРО 
МЕКУНАД 

Кабирӣ ки худ хоин аст боз кӯшиши бадном кардани миллати тоҷикро мекунад. Албатта мо 
мардуми Тоҷикистон аз ношукрӣ ва хоинии Кабирӣ хуб огоҳ ҳастем ва ҳаргиз ба суханҳои 
ифротии ин шайтони одамсиришт бовар нахоҳем кард. Вале нанговар он аст, ки ӯ ва 
ҳаммаслакони ӯ дар хориҷи кишвар қарор дошта, нисбати Тоҷикистон, ки бо нону намак ва обу 

ҳавои ин диёр ба воя расидаанд суханҳои бардурӯғ ва сиёҳкунанда мезананд. 
Ба хориҷа рафта, аз пушти ким кадом  хоҷагони хориҷӣ истода, ба самти Тоҷикистон санг 
партофтан магар хиёнат нест? Хиёнат он корест, ки ба хориҷа рафта, дар назди камера 
истода, ҷавононро ба ҷиноят таблиғ кардан аст. Мисле кӣ Кабирӣ ва ҳаммаслакони ӯ 
мекунанд. Кабири хоин ҳамеша мехоҳад ки дар Тоҷикистон нооромиро ба вуҷуд оварад, аммо 
мо миллати тоҷик ин амалкардаи онро маҳкум менамоем ва пайрави Пешвои муаззами 
миллат ҳастем. Ин рафторњои Шумо ҳама аз бадбинӣ ва нафрат иборат аст. Як кӯрнамаконе 
мебошед, ки даст ба хиёнат задед, аќл надоред, боз аз озоди сухан мегуед? Аз сабаби 
надоштани ғояҳои худ Кабирӣ мунтазам ба дурӯғпароканиҳои сиёсию идеологӣ ва тасарруф 

кардани моликияти зеҳнии дигарон даст мезанад. Таблиғотгароии М.Кабирӣ ва наҳзатиёни 
дигар дар ин масъала нишон дод, ки чашмони онҳоро пардаи ғараз кўр карда, дигар ҳеҷ 
қадами некро дида наметавонанд. 
Кабирӣ дар баромади худ бисёр мохирона ва боэхсос оиди мафхумхои «ҷудоиандозӣ» ва 
«ноҷавонмардӣ» сухан мегӯяд. Вале ман намефаҳмам, ки ин таъкидҳо бо кадом ченакҳо 
ҳисоб карда шудаанд. Оё истифодаи вожаи муқаддаси «ислом» дар номи ҳизб ва бо ин 
васила фишор овардан ба ирода ва беихтиёр чалб кардани ашхоси мусулмон ба ҷонибдории 
ҲНИТ ин ҷудоиандозӣ ва ноҷавонмардӣ нест? Хуб медонем, ки чунин ҳизбҳои мухолиф танҳо 
зери танқид гирифтани ҳукукматро доранду халос! Хуб, вале худашон чӣ? Инҳо аз ин усул 
зиёд чизеро намедонанд. Агар ба ин тоифа инсонҳо гӯем, ки биёед набошад чунин ташаббус 

кунем, иброз медоранд, ки чаро ман мекардаам. Худашон кунанд. 
Агар ту воқеан Тоҷикистонро азиз медошта боши ин дар сухан набошад, вақти он расидааст, 
ки аз даъво ба амал гузари. Ба амали солеҳ. Дар пайи татбиқи барнома ва стратегияҳои 
рушди миллӣ кӯшиш намо. Нагу, ки давлат барои мо чӣ кор кард. 
Илова бар ин ба Кабирӣ гуфтанием, ки ба мусулмонии шаҳрвандони Тоҷикистон агар шубҳа 
мекарда боши, пас хуб мешуд, ки аз худ сар куни. Ҳуқуқи таҳдид кардани моро надори. Дар ин 
суханронӣ парда аз рӯи ту бадар шуд, халқ бори дигар ки будани туро фаҳмид. Ту аз чӣ сабр 
карди ва кадом марҳилаи навро интизори? Мумкин аст ту аз соҳиб нашудан ба ягон 
манфиатҳои ҳизбиат аз ягон амал худдорӣ карда истодаи? Дониста бош МАНФИАТ ин ягона 

манфиати ХАЛҚ – сарчашмаи ҳокимият аст! 
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