
СОЛИМФИКРЇ АЗ ФАЪОЛИЯТИ ХУБ ВОБАСТА АСТ! 

 

Сару садои Гулбуддин Ҳикматёр нисбат ба андешањои Пешвои 

муаззами миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон садову симои 

сомонањои интнрнетиро гирифтааст. Њикматёре, ки раҳнаварди 

хиёнату разолат аст, ҳақ надорад то андешањои дурўѓро нисбат ба 

Пешвои муаззами миллати тамаддунофари тољик гуфта бошад. 

Таърих саргузаштњои зиёдеро дар сафњаи хеш сабт намудааст. 

Фаъолияти хоинонаи Њикматёр аз сафњаи таърих гум нагаштааст. 

Ўро дар таърих мардуми рушанфикр њамчун шахси иѓвогару дурўя 

мешиносанд ва доѓе дар Ватани хеш медонанд. Мудом тариќи 

суњбатњои вижааш (тарњрезишуда) кинаву атоватро пеша гузота, ба 

оромию ободї чашми нек надорад.  

 Амалњои хоинона, хунрезињои бо наќшаи ў тарњрезишида, 

гумроњсозии мардуми бегуноњ ва несту нобуд сохтани  

дастовардњои Афѓонистон шиори ин лаъин мебошад. Бо рише, ки 

мондааст, рўй иваз намудаву бо чандин чењра «баромад» намудааст.  

 Ваќт довар аст ва маълум гашт, ки Њикматёр бо чанд рў 

шайтонињо намуда, бањри хољагонаш хизмат намудааст. Агар ў 

дониши комил ва аќли расо медошт, дар чунин вазъи сиёсие, ки дар 

Афѓонистон њаст, андешаи ѓаразона бар зидди роњбарияти дигар 

кишвар намегуфт. Дар њоле, ки Роњбарияти олии Тољикистон 

љонибдори сулњу оромї дар Афѓонистон аст, на чизи дигар. Љониби 

Тољикистон масъалаи Афѓонистонро низ чандин маротиба дар 

љаласањои сатњи байналмималї пешнињод ва баррасї намуда буд.  

 Њикматёри курнамак аз сиёсату давлатдорї фарсахњо дур аст 

ва ба љуз ќатлу куштор дигар љизеро надидаву таљриба накардааст. 

Имрўз њам бо андешањои дурўѓин мехоњад таљрибаи нодуруст 

гирифтаи худро ба сиёсат олуда созад. Яъне, умре дар оѓуши љанг 



буд ва имрўз њам бо истифода аз майдони сиёсат муносибат ва 

андешаи ѓаразнокро пиёда кардан мехоњад.  

Њикматёр, ќиёс кардани сухани худ бо сухани марде, ки солњо 

пайи сулњу суббот љони худ ба хатар гузошту миллатро обод кард, 

ба чуз кори аблањї дигар чизи дигаре нест.  

Њикматёр, хуб мешуд, ки худро аз майдони сиёсат канор гирї, 

зеро умре бо иѓвоангезї кор кардї, бо љанг њамроњ будї ва сиёсати 

хољагонатро тарѓиб намудї. Дигар наметавонї солимфикр бошї!     
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