
БЕМАЃЗИИ СУХАНИ ЊИКМАТЁР 

  Имрӯзњо дар расонаҳо изҳороте оид ба қазияҳои Афғонистон аз 

ҷониби   Гулбиддин Ҳикматёр, љангсолори љињодї ва сарвазири пешини 

Афғонистон нашр мегардад, ки ба ќавле ў (Гулбиддин Ҳикматёр) 

андешањояшро дар партави мулоќоти Пешвои миллати тољикон 

муњтарам Эмомалї Рањмон бо Вазири корњои хориљии Љумњурии 

Исломии Покистон Мањдум Шоњ Мањмуд Ќурейшї гуфта бошад. 

Њикматёр андешањои Пешвои миллатро ѓалат хонда, ба ќале “насињате” 

дар робита ба масъалањои ќавмї намудааст. Илова бар ин, аз њузури 

Толибон ба Афѓонистон љонибдорї карда, фаъолияти онњоро дар 

Авѓонистон хуб маънидод намудааст. Дар њоле, ки Њикматёр аз 

ҳодисаҳои пушти дари хонааш хабар надорад. Магар Њикматёр 

намебинад, ки ташкилоти террористии “Њаракати Толибон” чи гуна 

мардумро қатл карда истодаанд. Толибон на ба кӯдак раҳм доранду на 

ба пиронсол ва на ба занон. Ин гурўҳи террористӣ ба Афѓонистон ҳуҷум 

карда, ҳамаро мавриди зулму ситам ва шиканҷа қарор доданд. Онҳо дар 

тўли 25 соли фаъолияташон бо куштан, ғорат, таҷовуз, зулму ситам 

зиндагӣ кардаанд ором зиндагӣ карда наметавонанд.  

Њикматёр аз ин корњои террористонаи Толибон “об” мехўрад ва ин 

боиси дастгирию љонибдории  онњо гаштааст. Њикматёр ба љойи он ки 

вазъро дар Афѓонистон ором намояд, боз мехоњад вазъи минтаќаро 

доѓдор созад ва ё муносибати дипломатии ду ва ё зиёда кишварро сард 

созад.   

Дар иртибот ба ин суханони дур аз мантиқи оқои Њикматёр 

гуфтаниям, таърих гувоҳ аст, ки мардуми тољик аз аввал дар рушди 

муносибатњои дипломатї кўшиш намудааст ва хоњад кард. Њељ ѓаразе ба 

рушду суботи сиёсии кишварњои њамсарњад надорад. Имрўз таклифу 

пешнињоде, ки аз љониби фарзанди фарзонаи ин миллат муњтарам 



Эмомалї Рањмон андешида мешавад, њамагї ба манфиати рушди 

муносибатњои дўстона ва оромию осудагии зиндагии мардуми кишварњо 

мебошад, на чизи дигар.   

Њикматёр шояд нисбат ба ќањрамонињои миллати тољик маълумот 

надошта бошад. Корбарон хуб матрањ кардаанд: “Шӯравӣ бо ҳама 

қудраташ солҳои сол ҷангид, мубориза бурд, вале дар Панҷшер ва аз 

тарафи шерони Панҷшер шикаст хурд, ин ҳаиқати таърихӣ аст. Дигар ин 

ки дур намеравем ҳамин “Толибон” ҳанӯз 20 сол қабл ҳамин корро карда 

буданд, ҳукуматро ишғол намуда буданд, вале тўли 5 соли ҳокимияти 

террористияшон натавонистаанд Панҷшерро таҳти тасарруфи худ 

дароранд”. Бемаѓзии сухани Њикматёр њамин аст, ки таърихро хуб 

намедонад ва бемантиќ фикрронї мекунад.  
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