СУЛҲ ВА ВАҲДАТИ
МИЛЛИИ ТОҶИКОН
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Ба чоп супорида шуд 12.06.2012.
Барои чоп имзо шуд 14.06.2012.
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Қоғази офсет 4,8 ҷузъи чопӣ
Матбааи «Муаттар»
Шаҳри Душанбе, хиёбони Борбад 1
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Дар сулҳ ва ваҳдати миллии тоҷикон, ки мо имсол
15 солагии онро 27 июн ҷашн мегирем саҳм ва
миёнҷигарии СММ, САҲА, СКИ ва нақши кишварҳои
ФР, ҶИЭ , Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон,
Туркманистон, Афғонистон, ҶИ Покистон ниҳоят бузург
буда, халқи тоҷик хизматҳои беғаразонаи онҳоро ҳаргиз
фаромӯш нахоҳад кард.
Дар раванди татбиқи сулҳи тоҷикон, ки он 9 даври
музокирот, 7 вохӯри дар сатҳи олиро дар бар мегирад,
тарафҳо

ниҳоят

бо

таъсиси

ниҳоди

сулҳофарин

“Комиссияи Оштии Миллӣ” дар дохили ҶТ даст ёфтанд,
ки роҳбарии онро марҳум раиси ИНОТ ва ҲНИТ Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ва муовини y Абдулмаҷид Достиев
(намояндаи ҳукумат) бар ӯҳда доштанд. Бисёриҳо баъд
аз он ки ин комиссиюни босалоҳият дар шаҳри Душанбе
ба кору фаъолият шурӯъ намуд изҳори нигаронӣ
намуда, ҳатто ошуб ва роҳи табодулотро пеш гирифта,
дуюмбора мехостанд, ки Тоҷикистонро ба гирдоби
кашмакашиҳои дохилӣ ворид созанд, аммо бо кордонӣ
азми қавӣ ва дурандешии ин ду роҳбари ба халқу
миллати хеш содиқбуда, Президенти кишвар Эмомалӣ
Раҳмон ва роҳбари собиқ ИНОТ, раиси ҲНИТ марҳум
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ тавонистанд тамоми
бандҳои

протоколҳои

ба

имзо

расонидаи

музокиротҳоро татбиқ намуда, роҳро барои давраи

4

гузориш ва ободонию ҳамзистии миллати тоҷик ҳамвор
созанд.
Комиссияи Оштии Миллӣ аз фарзандони боору
номуси миллат, дар ҳайати зерин ташкил ёфта, дар
чаҳор зеркомиссия: сиёсӣ, ҳуқуқӣ, низомӣ ва муҳоҷирин
кор ва фаъолият намудаанд:

Раис : Саид Абдуллоҳи НУРӢ (ИНОТ)
Муовини раис: Абдумадҷид ДОСТИЕВ (ҳукумат)
Зеркоммиссия дар умури сиёсӣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иброҳим Усмонов Раис
Раҳим Масов узв
Муҳиддин Кабирӣ узв
Ҳамид Пулодов узв
Ҷума Ниёзов узв
Абдунабӣ Сатторзода узв

Зеркомиссия дар умури ҳуқуқӣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муҳаммадшариф Ҳимматзода раис
Қиёмиддин Ғозиев узв
Файзиддин Имомов узв
Халифабобо Ҳамидов узв
Шермаҳмад Шоев узв
Зариф Алиев узв

Зеркомиссия дар умури низомӣ:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ҳабибулло Сангинов Раис
Одинабек Абдусаломов узв
Атобек Амирбеков узв
Хайрулло Ҳайдаров узв
Тагой Рахмонов узв
Абдуманнон Абдураззоқов узв

Зеркомиссия дар умури муҳоҷирин:
1. Шукурҷон Зуҳуров раис
2. Бозгул Додхудоева узв
3. Кароматулло Олимов узв
4. Муҳаммадалӣ Файзмухаммад узв
5. Мансур Ҷалилзода узв
6. Мирзомуҳаммадӣ Мирзоҳодиев узв
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Ҷанги шарвандии Тоҷикистон, ки баъди аз ҳампошии Иттиҳоди Шӯравии собиқ рӯй дод, дар миқёси
давлатҳои нав шакл гирифтаи ИДМ яке аз мушкилтарин
ва фоҷиабортарин ҷангҳо маҳсуб мешавад. Аз рӯзҳои
аввали ҷанги шаҳрвандии ҶТ эҳсос карда мешуд, ки дар
ин ҷанг дасти кишварҳои дуру наздик пушти парда
ноайён буда, барои рӯи кор овардани ин ё он тарафҳои
даргири манфиатдори хеш ин миллатро раҳо нахоҳанд
кард. Аз ин рӯ дар ҳалли қазияи сиёсию низомии ҶТ
нақши миёнҷиҳои босалоҳияти байналхалқӣ ва
кишварҳои тазминкунандаи сулҳ лозим буд.
Барои ин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
декабри соли 1992 ба СММ нома ирсол намуда, оиди
кӯмаки башардӯстона ва ҳалли масъалаи ҶТ дархост
намуд.
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Барои ҳалли бӯҳрони ҷанги шаҳрвандии Ҷумҳурии
Тоҷикистон СММ аз ибтидо ду ҳайати кориро барои
омӯхтани вазъи кунунии ҶТ бо роҳбарии Раймонд
Соммерейнсон-директори департаменти Осиёи ғарбӣ
оид ба корҳои сиёсии СММ-ро фиристод, ки баъди
пурра ва таҳлилу баррасиҳои онҳо фақат СММ аз 21
январи соли 1993 дафтари СММ ва ҳайати нозирони
СММ дар Тоҷикистон (ҲНСММТ)-ро ифтитоҳ намуданд.
Барои он ки ҳар ду тарафҳои даргири ҷанги
шаҳрвандии

Тоҷикистон

–

Ҳукумати

марказӣ

бо

роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон ва ҷониби ИНОТ марҳум
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ барои ҳалли масъалаҳои
мавҷудбуда, сари мизи музокироти байналмилалӣ
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бинишинанд,

давлатҳои

манфиатдори

қазияи

Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Исломии Эрон бо
миёнҷигарии

СММ

давлатҳои

Осиёи

Марказӣ

ва

давлатҳои кӯмакрасони сулҳи тоҷикон аввалин даври
нишасти музокироти тарафҳои даргири тоҷиконро дар
Федератсияи Русия аз таърихи 4 то 19 апрели соли 1994
созмон доданд, ки ин аввалин даричае буд барои
дарёфти сулҳи тоҷикон.
Ин сароғоз барои ин миллат фоли нек ва оғози
хуберо дарак медод, ки давраҳои минбаъдаи музокироти
байни тоҷикон ин тавр сурат гирифт:

МУЗОКИРОТИ БАЙНИ ТОҶИКОН

Маконҳои
Вохӯриҳо

Рӯзҳо, моҳҳо ва

музокирот

солҳо
даври 1-уми

14-19 апрели соли

музокирот

1994

даври 2-юми

18-28 июни соли

музокирот

1994
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Москва

Теҳрон

Вохӯриҳои
машваратӣ

12-17 сентябри

Теҳрон

соли 1994

даври 3-юми

20 окт –1 ноябри

музокирот

соли 1994

Вохӯриҳои

20-26 апрели соли

машваратӣ

1995

Вохӯриҳои Э.Ш

16-17 майи соли

Раҳмонов ва

1995

Исломобод

Москва

Кобул

С.А Нурӣ
даври 4-уми

22 май – 2 июни

Алмаато

музокирот

соли 1995

Вохӯриҳои Э. Ш

19 июни соли 1995

Теҳрон

даври 5-уми

30 ноябр 22 дек

Ашқобод

музокирот

соли 1995

Раҳмонов ва
С. А. Нурӣ

26 янв 18 фев соли

Ашқобод

1996
26 янв 21 июли
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Ашқобод

соли 1996
Вохӯриҳои Э.Ш

10-11 декабри соли

Хусдеҳ

Раҳмонов бо

1996

Афғонистон

Вохӯриҳои Э.Ш

10-23 декабри соли

Москва

Раҳмонов бо

1996

С. А . Нурӣ

С. А . Нурӣ
даври 6-уми

5-19 январи соли

музокирот

1997

Вохӯриҳои Э.Ш

20-21 феврали соли

Раҳмонов бо

1997

Теҳрон

Машҳад

С. А . Нурӣ
даври 7-уми

26 фев то 8 марти

музокирот

соли1997

даври 8-уми

9-16 апрели соли

музокирот қ. 1

1997

Вохӯриҳои Э.Ш

16-18 майи соли

Раҳмонов бо

1997

С. А . Нурӣ
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Москва

Теҳрон

Бишкек

даври 9-уми

21-28 майи соли

музокирот қ. 2

1997

Вохӯриҳои Э.Ш

26 то 27 июни соли

Раҳмонов бо

1997

Теҳрон

Москва

С. А . Нурӣ

СММ дар давраҳои минбаъда тамоми давлатҳои
минтақа ва ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатиро
сафарбар намуд, то ҳалли мушкилоти дохилии Тоҷикистонро бартараф сохта роҳро ба сӯи сулҳ ҳамвор созад.
Барои ҳамин СММ барои ҳалли қазияи сулҳ ва ҷанги
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шарвандии ҶТ беҳтарин ва варзидатарин дипломатҳо ва
шахсиятҳои СММ-ро паи ҳам ҷойгузин намуда, дар
қатори онҳо Ливию Бота (Руминия), Исмат Китани
(Ироқ), Рамиро Парис- Балон (Уругвай), Дарко Шилович
(Югославия), Герд Меррем (Германия), Ян Кубиш
(Словакия) ва дар охир Иво Петров (Булғория)-ро ном
бурд, ки ҳар якеи онҳо барои сулҳи тоҷикон дар 8 давраи
музокироти байни тоҷикон нақш ва ҷойгоҳи хосае
дошта, аз худгузарӣ ва роҳҳои расидан ба гузашти
якдигарро пайдо намуда, барои ҳар ду ҷониби даргир
роҳро муҳайё сохтанд.
СММ ҳам дар қатори шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ин даргириҳо 4 тан аз кормандони
миссияи нозирони худро аз даст дод. Онҳо Волф
Споннер (Австрия), Ричард Шевчук (Лаҳистон), Адолфо
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Шарпегге (Уругвай), Ютака Акино (Япония) ва як
корманди маҳаллӣ Ҷӯраҷон Маҳмадов барои сулҳ ва
таъмини ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба таври

фоҷиаомез кушта шуданд.
Ин ҷо бояд ёдовар шуд, ки ҳарчанд СММ,
кишварҳои миёнҷии сулҳи тоҷикон, САҲА, СКИ ва
гурӯҳи

тамоси

корпусҳои

дипломатии

муқими

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи расидан бо ҳадаф
кӯшишҳо ва заҳматҳои зиёдеро пушти сар намуданд,
ҳамаи онҳо дар ҳақиқат дарёфтанд, ки ҳамаи ин
талошҳо, сабрҳо, гузаштаҳои тарафҳои даргир, соатҳои
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дуру дарози музокирот нишон доданд, ки азми росихи
сулҳҷӯӣ ва кӯбидани дарҳои кишварҳои ҳамсоя барои
сари вақт хомӯш намудани низоъи шаҳрвандии ҶТ бе
натиҷа нахоҳад монд. Аз ин рӯ бесабаб нест, ки муншии
умумии СММ Кофи Аннан оиди сулҳофаринӣ ва оштии
миллии миллати тоҷик чунин гуфтааст: “Тоҷикистон
барои

бисёр

муноқишаҳои

мамлакатҳои
дохилӣ

сабақи

дигар

дар

беназир

дод.

ҳалли
Фикр

мекунем, ки ин саҳми Тоҷикистон дар таърихи эҷоди
сулҳ мебошад”.
Ҷои зикр аст, ки зиёда аз 15 сол боз аз сулҳи
тоҷикон ва ҳамзистии онҳо дар як фазои хуби ҳамдигарфаҳмӣ

гузашта

истодааст,

бисёр

мутахассисони

институтҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хусус давлатҳои Европаи
Ғарбӣ, Германия ва Шветсария чандин солҳо боз тамоми
масъалаҳои марбут ба ҷанги шаҳрвандии ҶТ ва сулҳи
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тоҷиконро мавриди омӯзиши дақиқи илмӣ қарор дода
чандин нишастҳо ва конфронсҳои илмӣ доир намуданд.
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Дар давоми 2 солу 8 моҳи фаъолияти кории
Комиссияи Оштии Миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
112 ҷаласаи корӣ доир намуданд. Инчунин дар давоми
фаъолияти кории комиссия яке аз корҳои назаррас ин
якҷоя фаъолият намудан ва пайдо намудани роҳи ҳалли
мушкилиҳо бо Гурӯҳи Тамоси давлатҳои нозири СММ,

САҲА ва давлатҳои кафили сулҳи тоҷикон- Русия, Эрон,
Афғонистон,

Покистон,

Ӯзбекистон,

Қазоқистон,

Қирғизистон, Туркманистон буд, ки дар марҳалаи аввал
роҳбарии онро намояндаи СММ оид тараққиёт Пауэл
Лембо

бар

ӯҳда

дошта,

ин

вазифаро

паи

ҳам

намояндаҳои СММ дар ҶТ Ян Кубиш ва Иво Петров
сарбаландона ба иҷро расониданд.
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Комиссияи Оштии Миллӣ, ки вазифаи асосии он
татбиқ

намудани

ҳамаи

протоколҳои

ба

имзо

расонидани 9 даври музокироти байни тоҷикон буд, паи

ҳам оҳиста-оҳиста ҳамаи онҳоро иҷро ва татбиқ намуда,
роҳро ба сӯи давраи гузариш ва интихоботҳои озоди
демократӣ

ва пурра фаъолият

намудани

ҳизбҳои

мухолифини манъшуда дар сар то сари Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳамвор сохтанд. Барои расидан ба сулҳ ва
оштии миллӣ ва татбиқ намудани тамоми Протоколҳои
ба имзорасида, лозим буд, ки ҳамаи онҳоро гирди ҳам
оварда дар чаҳор зеркомисссия: сиёсӣ, ҳуқуқӣ, низомӣ
ва муҳоҷирин фаъолиятро ба роҳ монда, онҳоро татбиқ
намоянд.
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Тибқи Созишномаи Умумии истиқрори сулҳи
тоҷикон

бояд

корҳои

амалӣ

намудани

иҷроиши

протоколҳо якуним солро дар бар мегирифт. Аммо
бинобар он ки бисёр масъалаҳои дар рафти кору
фаъолияти ҳаррӯзаи КОМ пайдо мешуданд ва дар
марҳалаҳои аввали фаъолият тарафҳо боварии комил
надоштанд, ин ва чанд сабабҳои дигар сабаб гашт, ки
кори КОМ то 2 солу 8 моҳ ба дарозо кашид.
Тайи ду солу ҳашт моҳ КОМ тавонист бо якҷоягии
давлатҳои тазминкунандаи сулҳи тоҷикон-СММ ва дигар
давлатҳои миёнҷӣ тақсимоти 30 % фоизаи мухолифинро
анҷом дода, аз муовини аввали сарвазир сар карда, то
раисони шаҳраку ноҳияҳо зиёда аз 70 вазифаи давлатию
сиёсиро ба ҷониби мухолифин дар давраи гузориш
вогузор намуданд.
Ҳамчунин КОМ дар ин давра тавонист зиёда аз 6842
нафар размандагони худро аз тариқи санҷиши тиббӣ ва
Комиссияи

Марказии

Муштаракаи

Аттестатсионӣ

гузаронида, барои адои хизмат дар сафҳои Қувваҳои
Мусаллаҳи

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

6079

нафар

муҷоҳидро тавсия ва лоиқ дониста шуд, ки ин худ як
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гардиши куллӣ ва ваҳдати миллӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон буд.
Бо талошҳо ва хизматҳои пайгиронаи раиси
ҷумҳури Тоҷикистон ва раиси КОМ ва ИНОТ марҳум
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ зиёда аз 5377 нафар

размандаи муҳоҷирини тоҷик аз тарафи Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи як фармон 14-уми майи
соли 1999 мавриди авфи умумӣ қарор гирифтанд.
Ҳамчунин

дар

як

соли

фаъолияти

кории

Комиссияи Оштии Миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
зиёда аз 1000 нафар маҳбусони сиёсӣ ва асирони низомӣ
аз ҳар ду тараф тибқи протоколи ҳуқуқӣ озод карда
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шуданд, ки он баёнгари устувори дар тааҳҳудоти ба имзо
расидаро ифода менамуд.
Бояд ёдовар шуд, ки ҳарду роҳбарони тарафҳои
даргири тоҷик ҳам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва ҳам Сайид Абдуллоҳи Нурӣ наҷоти миллатро дар
гузаштҳои якдигар диданд. Онҳо хуб ҳис менамуданд, ки
ҳарчанд ҷанги шаҳрвандӣ дар дохили кишвар ба дарозо
тӯл кашад, ҳамон қадар аз сулҳ ва ваҳдати миллӣ дур
мешаванд ва бояд, ки ҳоло ҳам дер нашудааст, аз ин
шанси тиллоии аз даст нарафта, бояд истифода кард.
Хушбахтона аз он дар рӯзи 27 июни соли 1997 истифода
карданд ва то он рӯзе, ки ин ваҳдат ин якпорчагӣ
пойбарҷост номи ин ду фарзанди миллат бо хатҳои
заррин ҳаккокӣ карда хоҳад шуд.
Комиссия
интихоботҳои

Оштии
озоду

Миллӣ

роҳро

демократӣ,

ба

сӯи

интихоботҳои

дупалатагии парлумонӣ ва интихоботи Раиси ҷумҳур
дар ҳолати гуногунандешию бизёрҳизбӣ ҳамвор сохта,
ҷомеаи Тоҷикистон минтақаи Осиёи Марказӣ, ИДМ ва
ҷомеаи ҷаҳониро бори дигар эълом дошт, ки роҳи сулҳ
дар кишвар бебозгашт аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи
нави

ҳамкорӣ

ва

давраи
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бозсозии

баъди

ҷанги

шаҳрвандиро бо кӯмаку дастгирии ҷомеъаи ҷаҳонӣ
пушти сар намуда, роҳро барои сохтани ҷомеъаи озоди
шаҳрвандӣ муҳайё сохт. Ба ҳамин хотир ҳатто СММ аз
рӯзҳои аввали рӯи кор омадани Комиссияи Оштии
Миллӣ дар 16 декабри соли 1997 дар Шӯрои Амнияти
СММ дар иҷлосияи 52-уми худ Изҳороте қабул намуд,
ки дар он Дабири Кулли Созмони Милал аз ҷомеаи
ҷаҳонӣ даъват ба амал овард, то аз 1 январи соли 1998
сар карда, ҳаҷми расонидани кӯмаки башардӯстонаро ба
Тоҷикистон зиёд намоянд.
Ин даъвати СММ буд, ки аз 30 январи соли 1998
Бонки

ҷаҳонӣ

барои

рафъи

оқибатҳои

ҷанги

шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барқароркунии
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кӯпрукҳо ва иншоотҳои муҳими қисмати шарқии водии
Қаротегин ва минтақаи Вахё ба маблағи 10 миллион $
амрикоӣ қарз ҷудо намуд, ки он барои сохтани 15
кӯпрук, сохтани роҳи 4 км Душанбе-Хоруғ, барқарор
кардани

мактабу

беморхона

ва

дигар

иншоотҳои

хоҷагии қишлоқи минтақа сарф карда шуд.
Инчунин бо даъвати СММ ва давлатҳои кафили
сулҳи тоҷикон се бор дар кишварҳои Франсия, Япония
ва Австрия конфронсҳои кишварҳои кӯмакрасонандадонор доир карда шуд, ки нақши худро барои обод
намудани

минтақаҳои

ҷангзада

ва

харобгашта

гузоштанд.
Комиссияи Оштии Миллӣ дар солҳои 1997 –2000ум бо дарки масъулият ва кордонӣ ҳис намуда буд, ки
ҷумҳурӣ дар шароити ниҳоят сахти иқтисодӣ ва
баъдиҷангӣ қарор дошта, дар сурати хуб анҷом додани
вазифаҳо ва протоколҳои муайяншуда, бо иҷрои онҳо
метавонад имтиёзҳо ва кӯмакҳои давлатҳоро дарёфт
намуда ин равандро бо хубӣ анҷом диҳанд.
Дар давоми солҳои 1998-1999 бо кӯмаки КОМ ва
Ҳукумати ҷумҳурӣ зиёда аз 40 иншооти тандурустӣ, 37
иншооти кӯпрукӣ ва роҳҳо, 317 иншооти харобгардида,
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25 иншооти соҳаи иҷтимоӣ, 67 иншооти барқӣ, 42
иншооти хоҷагии обӣ, 140 км хати барқ ва 85 подстансия
ва траснформаторҳои барқӣ обод ва ба истифода дода
шуд.
Баъд аз он ки вазъи Ҷумҳурии Тоҷикистон оҳистаоҳиста рӯ ба беҳбудӣ ниҳод ва аз майи соли 2000-ум
дафтари ҲНСММ (МНООНТ) дар ҷумҳурӣ баста шуда,
бо пешниҳоди Дабири Кулли СММ Кофе Аннан бо ҷои
он Бюрои СММ оид ба мусоидат бо сулҳофаринӣ дар
Тоҷикистон (БСММ МСТ)-ро таъсис доданд.
Пеш аз он ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кори КОМ
ва давраи гузариш ҳамчун рамзи абадӣ пояҳои худро
мустаҳкам намояд, охирин намояндаи махсуси СММ дар
Ҷумҳурии

Тоҷикистон

Иво

Петров

(шаҳрванди

Булғористон) онро, ҳамчун нигоҳдорондаи рамзии сулҳ
ба

дигар

ҳаммиллати

хеш

Владимир

Сотиров

намояндаи СММ оид ба мусоидат ба сулҳофаринӣ дар
Тоҷикистон

ҳамчун

амонат

супорида

бо

як

меҳмоннавозии хуби тоҷикона хоки кишварро хайр
гуфта рафтаанд.
Баъд аз он ки кори Комиссияи Оштии Миллӣ бо як
фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
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Шарипович Раҳмонов аз 31 марти соли 2000-ум кору
фаъолияти худро қатъ намуд, аз он солҳои тақдирсози
миллат то имрӯзҳои давраи гузариш, бозсозӣ ва
якпорчагии халқи тоҷик 15 сол сипарӣ мешавад ва
мардум дарёфтанд, сулҳ чӣ неъмати бебаҳое будааст.
Дар тӯли солҳои баъди фаъолияти КОМ бинобар
сабабҳои эътимоду боварӣ ва бозсозии ин кишвари
ҷангзада, боз ҳам давлатҳои дӯст, хайрхоҳ ва СММ дуюмбора барои нигоҳ доштани он дастовардҳои бузурги ин
миллат ва хеш дафтари СММ (БСММ МСТ) оид ба
мусоидат ва сулҳофариниро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо сардории намояндаи СММ Владимир Сотиров ба роҳ

андохтанд. Ин дафтари таҳкими сулҳ ва мусоидати СММ
қариб

даҳҳо

масъалаҳои
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марбут

ба

муҳоҷирин,

низомиёни бо

корҳои

мулкӣ

рафтаи мухолифин,

барқарорсозии минтақаҳои зарардидаи замони ҷанг ва
барқарор сохтани ҳолатҳои рӯҳию равонии онҳоро аз
тариқи муолиҷаҳои тиббӣ барқарор сохтааст, ки то ҳоло
он идома дарад.
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МУҲИДДИН КАБИРӢ: ОЯНДАИ ВАҲДАТ МОРО
НИГАРОН КАРДААСТ

- Кунун ки дар арафаи
15-солагии
сулҳ
қарор
дорем, аввалан ба ин муносибат Шуморо табрик
мегӯям, баъдан, суолам ин
аст, ки имрӯзҳо ҳарду ҷониб ҳам сулҳи тоҷиконро
ҳамчун беҳтарин дастовард мешуморанд, аммо
чаро таъкидҳо гуногунанд?
- Ба номи Худованди бахшанда ва меҳрубон.
Шумо ва ҳамаи ҳамватанонро бинобар
фарорасии ин ҷашн табрик мегӯям ва дуогӯям,
ки сулҳу ваҳдати мо ҳамеша пойдор бошад.
Бешак, беҳтарин дастоварди миллии мо ҳамин сулҳу
ваҳдат мебошад ва мо ҳар қадар ки дар ин хусус бигӯем,
кам аст. Ҳама медонанд, ки ҷангу сулҳ ҳамеша бештар аз
як тарафро дорад. Ҳадди ақал ду тараф дар он ширкат
мекунанд, ки албатта, сулҳи мо ҳам аз ин истисно нест.
Ин ки алъон як тарафи сулҳро бештар ҷилва медиҳанду
заҳамоти тарафи дигарро нодида мегиранд, ба фарҳанги
сиёсии мо рабт дорад, на ба воқеиятҳои сулҳи
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бадастомада. Дигар ин ки муҳим аз ҳама сулҳ ба даст
омад ва имрӯз бо вуҷуди ҳама мушкилиҳояш
побарҷост.
- Айни муддаост, агар дар робита ба нақшҳои
бевоситаи ҳарду тараф сухане чанд мегуфтед…
- Ҳарду тараф ин сулҳро хостанд ва барои амалӣ
шуданаш талош карданду он ба даст омад. Дигар аз ин
беш чӣ метавон гуфт? Банда тарафдори муболиға дар ин
амр нестам. Сулҳ кардан пеш аз ҳама вазифа ва
масъулият буд, ки онро тарафҳо анҷом доданд ва ба
ибораи дигар сулҳ ислоҳи иштибоҳот буду шустани
хатогиҳо. Аз як тараф бояд ин амали нек қадрдонӣ ва
доимо зикр шавад, вале аз тарафи дигар инро як
қаҳрамонии бемислу истисноӣ донистан шояд ифрот
бошад. Кофист, ки мо қадри тарафҳоро бидонем,
онҳоеро, ки дар роҳи ба даст овардани сулҳ камари
ҳиммат бастанд, эҳтиром кунем ва инсофу адолатро дар
баҳо додани он равандҳо риоя намоем. Мардум худаш
дид ва медонад, ки кадом тараф ва кадом шахсият чӣ
саҳме дар ин сулҳ дошт. Бинобар ин аз таблиғу
тазаккури яктарафаву таҳмилии мо на чизе ба он илова
мешавад ва инчунин на фоидае ба даст меояд. Баръакс
чунин
таблиғоти
яктарафа
метавонанд
зарар
бирасонанд.
- Фикр намекунед, ки сулҳи Тоҷикистон мислест,
ки кишвари мо шарики стратегии Русия гуфта
мешавад. Масалан, Тоҷикистон худро шарики
стратегии Русия мегӯяд, аммо баъзан Русия нисбат
ба Тоҷикистон муносиботеро роҳандозӣ менамояд,
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ки шарики стратегӣ будани ин ду кишвар зери суол
меравад, яъне Русия мисли як абарқудрате ҷилвагар
мешавад, ки Тоҷикистонро чун шарики стратегӣ
қабул надорад…
- Ишораи Шуморо фаҳмидам. Яъне мисле ки мо
доим шикоят мекунем, ки кишвари дӯст моро шарики
баробари стратегӣ дар амал намедонад, ҳамон тавре ки
баъзе ҳамватанони масъул тарафи дигари сулҳро гоҳо
нодида мегиранд. Ин мисоли Шумо то ҷое мантиқист,
вале маҳалли истифодааш фарқ мекунад.
Дар мисоли Шумо сухан сари ду кишвар меравад, ки
манфиатҳои гуногун доранд. Вале мо, ду тарафи сулҳи
тоҷикон фарзандони як миллату як кишвар ҳастем ва
манфиатҳои давлативу миллии мо муштарак мебошанд.
Агар аз амали шарикони хориҷии худ нороҳатем, чаро
ҳамон муносибатро дар дохили кишвар нисбати
шарикони худ бояд анҷом диҳем? Бояд манфиатҳои
миллат аз манофеъ ва хостаҳои шахсиву гурӯҳӣ боло
гузошта шавад.
- Чун сухан сари таъкидҳо меравад, суол ин аст, ки
чаро вақтҳои охир Шумо ҷиҳати як тарафи сулҳ
буданатон бештар таъкид менамоед?
- Ёд надорам, ки бори охир кай дар ин бора таъкид
карда бошем. Шояд охирин чунин як таъкиди мо баъд аз
нашр шудани протоколи махфии маъруф ба
«Протоколи 32-20» садо дода бошад. Зеро баъд аз
мунташир шудани протокол хеле нороҳат шудем, ки
наход нисбати шарики сулҳи худ тавонист чунин як
рафтореро анҷом дод? Вале аз ҷониби дигар дар робита
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ба ин масъала бисёр таъкид кардан ҳам хуб нест. Чунки
вақте худи тарафҳо дар бораи саҳмашон мегӯянд, ҷомеа
инро хуб қабул наменамояд.
Мо ҳамеша мегуфтему ҳоло низ мегӯем, ки аксари
масъулини ҳукумат он замон бо роҳбарии президент
Эмомалӣ Раҳмон барои сулҳ талош карданд ва заҳмати
зиёде ҳам кашиданд, то сулҳ амалӣ шавад. Агар
намегуфтем ва ҳоло низ нагӯем ҳам, мардум медонанд ва
дидаанд ин ҳамаро. Бовар дорам, ки ҷониби мӯҳтарам
ҳам дар бораи мо чунин андеша дорад. Агар дар матбуот
бо кадом далеле нагӯянд ҳам, дар замир чунин
меандешанд.
- Фикр мекунам, ки то ҳанӯз ҳастанд баъзе аз
шартҳои сулҳ, ки иҷро нашуда бошанд. Масалан,
баъд аз сулҳ Санади ҳамдигарбахшӣ ва Қонуни афв
қабул шуда буд, аммо ахиран, муроҷиати Шумо ба
президент боз ҳам сари афви маҳбусини Фронти
халқӣ ва ИНОТ буд…
- Як нуктаро ба инобат бояд гирифт, ки шартҳо ва
меъёрҳои Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти
миллӣ дар Тоҷикистон минималӣ ва хеле кам буданд.
Шумо ин протоколҳоро бо протоколҳои сулҳи дигар
кишварҳо муқоиса намоед, хоҳед дарёфт, ки протоколҳои мо нисбат ба протоколҳои дигарон ба маротиб
калон ва серпаҳлӯ мебошанд. Ҳаҷми бархе аз созишномаҳои ду қумандон дар баъзе низоъҳо аз ҳаҷми протоколҳои чандсолаи сулҳи мо калонтар аст. Қисме аз
шартҳо ва қарордодҳои мо характери "созиши
ҷавонмардона"
(«джентельменское
соглашение»)
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доштанд, ки мабнӣ ба фарҳанги миллӣ ва ахлоқи сиёсӣ
мебошанд. Масалан, дар ҳошияҳо гуфта мешуд, ки ба
Конститутсияи баъди сулҳ ҳадди ақал 10 сол тағйирот
ворид нашавад ва меъёрҳои созишнома як муддати
мушаххас амал кунанду ин ҳама дар матнҳо сабт шаванд.
Вале боз ҳам он фарҳанги сиёсӣ таъсир расонд ва инро
як кори зиёдатӣ меҳисобиданд, чунки исрор ба ворид
кардани ин ҳолатҳо дар матн нишонаи беэътимодӣ ба
тарафи дигар ё раванди сулҳ дониста мешуд. Шаккокон
буданд, вале роҳбарият ба ин назар буд, ки пас аз ин
ҳама сулҳу оштӣ ва ҳамдигарфаҳмиҳои самимона дигар
ҳеҷ гуна таъвилу тафсири духураи протоколҳо
намешавад. Дар маҷмӯъ, ҳамин тавр буд, вале дар баъзе
ҳолатҳо омилҳои субъективӣ боло шуморида шуданд.
Масъалаи афв бошад, аз он фарқ мекунад. Ҳоло сухан
сари касоне меравад, ки аз ҳарду тараф бо далелҳои
гуногун шомили рӯйхатҳои афв нашуданд ё амалҳояшон
ба қонунҳои афв мутобиқат намекарданд. Хоҳиши мо
барои афви размандагони собиқи ҳарду ҷониб ба хотири
ҷашн ва як амали инсондӯстӣ мебошад. Агар ин идомаи
ҳамон рӯҳияи сулҳофаринӣ дониста шавад, бад нест,
зеро ин худ боз як далели қавии дигар дар робита ба
ҳамдигарфаҳмӣ аст. Агар мо мехоҳем ин ҷашни
саросарӣ бошад, бояд барои ҳама ҷашн бошад: ҳам
барои онҳое ки самараи ин сулҳро чашиданд ё
мечашанд ва ҳам барои онҳое ки хоста ё нохоста, ба ин
раванд шомил гаштанд ва имрӯз ҷуз зиндон самарае
надоранд. Сухан сари ин масъала аст, на чизи дигар.
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-Замоне ки Соли бузургдошти Имоми Аъзамро
ҷашн гирифтем, иддао карда мешуд, ки ин идея аз
ҲНИТ сар задааст, вале Шумо гуфта будед, ки
манбаъи идея муҳим нест, балки муҳим амалӣ
гаштани он аст. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, инчунин
таҷрибаву мавқеъгириҳо ва муносиботи феълии
Шумо бо ҳукумат дар робита ба амалӣ шудани
пешниҳодатон ҷиҳати афв чӣ назар доред? Яъне
мисли Соли бузургдошти Имоми Аъзам афв низ, ки
яке аз корҳои хайри ҳукумат аст, бовар доред, ки ба
он президент на чун як пешниҳоди собиқ
мухолифин муносибат менамояд, балки онро
ҳамчун кӯмак ва машварати як ниҳоди ҷомеаи
шаҳрвандӣ мепазирад?
- Ҳама фикрҳои хуб ва тарҳҳои лозимӣ дар як сар ё як
ниҳод ба вуҷуд намеоянд ва барои ҳамин гуфтаанд, ки
"ҳама чизро ҳама медонанд". Муҳим он аст, ки ҷомеъаи
мо механизми дурусту коршоями истифодаи тарҳҳо ва
андешаҳои заруриву дурустро новобаста аз маншаъи он
ба вуҷуд оварда бошад. Хукуматҳо як қишри ҷомеъа
ҳастанд, вале на ҳамаи ҷомеъа, инчунин таҷриба нишон
додааст, ки бисёр вақт қисми аз ҳама беҳтари ҷомеъа
ҳам нестанд. Ин ҳарфҳо ба оппозитсия ҳам рабт дорад.
Ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки аз номи ҳамаи миллат ё ҷомеъа
сӯҳбат кунад ё бигӯяд, ки ӯ беҳтар медонад, ки барои
миллат чӣ хуб асту чӣ бад. Пешниҳодҳои мо ҳам дар
ҳамин ҳад мебошанд ва ҳукумат ҳақ дорад, ки бипазирад
ё напазирад. Агар пешниҳоди ин ё он гурӯҳ пазируфта
шуд, шарт нест, ки далелҳои пазируфтанро шарҳ
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бидиҳанд, чун худи соҳиби пешниҳод шарҳ додааст, ки
чаро бояд пазируфта бишавад. Вале агар пешниҳод
пазируфта нашавад, ҳадди ақал бояд сабабҳо ё иллатҳои
напазируфтан шарҳ дода шаванд.
Ба мо муроҷиати зиёд мешавад аз тарафи волидайн
ва наздикони маҳбусин ва бисёриҳо фикр мекунанд, ки
ҳоло ҳам масъалаи афв ва дигар масоили марбут ба он
солҳо дар байни ду тарафи сулҳ ҳалли худро хоҳанд ёфт.
Вале мо наметавонем ҳама корафтодагонро дар
алоҳидагӣ бифаҳмонем, ки дигар механизми ҳалли ин
масоил мисли замони пешина нест. Вақте мегӯем, ки
тибқи қонун, танҳо Президент ҳақ дорад, ки лоиҳаи
Қонуни афвро ба парлумон пешниҳод намояд, баъзеҳо
фикр мекунанд, ки аз масъулиятҳо мо шона холӣ
мекунем.
Ин масъаларо ҳангоми баррасии Қонуни афв дар
арафаи 20-солагии истиқлолият ба ҳамкорон дар
парлумон шарҳ дода будем ва он ҷо пешниҳод шуд, ки
дар арафаи 15-солагии имзои созишнома пешниҳод
шавад, муносибтар аст. Ба ҳамин хотир ин пешниҳод
фиристода шуд ва агар онро мепазируфтанд, кори хубе
мешуд. Дигар муҳим нест, ки пешниҳод аз тарафи кӣ
шудааст. Баъдан саволҳо ба вуҷуд омаданд, ки чаро
номҳои алоҳида ворид шуданду дигарон не? Таърихи
пайдоиши он рӯйхат тамоман чизи дигар аст. Баъзе
дӯстон пешниҳод карданд, ки хуб мебуд, як рӯйхате ҳам
омода шавад, то агар пешниҳод пазируфта шуд, фурсат
аз даст намеравад. Бинобар ин бояд гӯям, он рӯйхат ҳам
бо назардошти пешниҳодот рӯйи кор омад ва инчунин
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на танҳо пурра нест, балки ҳатман бояд аз тарафи
мақомоти дахлдор бознигарӣ шавад. Вале вақте ки он бо
кадом сабабе ба матбуот рафт, баъзе дӯстон асли
масъаларо монда, дунболи ҷузъиёти он рафтанд. Хеҷ кор
бе камбудӣ нест, вале агар асли кор қабул шавад, онро
метавон суфта кард.
- Имрӯз баъзе ба ин назаранд, ки мо сулҳ кардем,
аммо ваҳдат надорем, иддаи дигар бошанд, умуман,
сулҳро эътироф надоранд ва мегӯянд, ин як оташбас
аст, бинобар ин аз Шумо ҳамчун вориси сулҳ
пурсиданиям, ки ваҳдати моро чӣ гуна баҳо
медиҳед?
- Мо дар кишварамон сулҳ дорем ва ваҳдат ҳам бо
вуҷуди мушкилиҳояш боқист. Назари мо ба масъала
чунин аст, ки агар касе сулҳу ваҳдатро дигар хел бинад,
ин мушкилии вай мебошад, вале ин маънои онро
надорад, ки мо аз ҳама чиз розӣ ҳастем ва нигарониҳо
вуҷуд надоранд. Аз ояндаи ваҳдату ҳамдигарфаҳмии
миллӣ хеле нигаронем, ҳол он ки чунин муносибат ба
ваҳдат ва гуфтани ин ҳарфҳо хуб нест. Мо дар арафаи
ҷашн қарор дорем ва бояд бештар рӯҳияи мусбат дошта
бошем. Дигар масоилро метавон пас аз ҷашнҳо ҳам гуфт
ва ҳатман бояд гуфта шаванд, агар мехоҳем, ки сулҳу
ваҳдатамон пойдор бимонад. Агар вонамуд кунем, ки
ҳама чиз хуб аст, худамонро фиреб кардаем.
- Шумо ба ин назар ҳастед, ки сулҳи тоҷикон
ҳатто барои ҷаҳониён улгӯст, ҳол он ки ваҳдати
моро иддаи зиёде қабул надорад, бинобар ин дар
ташреҳи улгӯ будани сулҳ барои ҷаҳониён Шумо чӣ
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гуна далел пеш меоред? Ба ибораи дигар нодирияти
таҷрибаи сулҳи мо дар чист?
- Модели сулҳи мо, воқеан, модели муваффақ
мебошад, бахусус раванди расидан ба он. Агар мо дар
татбиқи баъдинаи ормонҳо ва аҳдофи сулҳ мушкилӣ
доштем, вале ин чизи дигар аст. Дар ҷаҳон сулҳе нест, ки
ҳама аз он розӣ бошанд. Ҳатман касоне ёфт мешаванд,
ки норозӣ боқӣ мемонанд. Оне ки пеши роҳи хунрезӣ
гирифта шуд ва миллат ба ҳам омад, ҳама розӣ ҳастанд.
Вале агар мо натавонистем як ҷомеъаи воқеан ҳам озоду
пешрафта ва ё интихоботҳои шаффофу демократиро,
ҳамон тавре ки созишнома талаб мекард, баргузор
намоем, маънои онро надорад, ки тамоми раванди сулҳ
ё натиҷаҳои онро зери суол барем. Аксари ҳадафҳои
созишнома пойбанди замону макони хосе нестанд, ки
бигӯем, дигар намешавад онҳоро амалӣ кард. Магар
барои гузаронидани интихоботҳои озод, ки яке аз
талаботи созишнома буд, ҳоло дер шудааст? Ё агар онро
имрӯз татбиқ кардем, мухолиф ба санадҳо мешавад? Ин
меъёрҳо ва талабот бояд доимӣ бошанд ва ҳеҷ баҳонаву
далел барои инкори онҳо вуҷуд надорад. Агар дар як
ҷумла нодир будани сулҳамонро тафсир кунем, он аст,
ки ҳеҷ сулҳе ба чунин осонӣ ва самимият ба даст
наомадааст ва ҳеҷ сулҳе ҳам чунин саволҳои зиёд боқӣ
нагузоштааст. Агар ҳар мушкилие ҳам ба сари ин
миллат биёяд, боз ҳам аз беаҳамиятӣ ба ҳамин сулҳ
хоҳад омад. Ҳоло насле ба сари мансаб омада истодаанд,
ки дигар намедонанд барои чӣ ва бо кӣ сулҳ кардаанд.
Ҳама чизро сиёҳу сафед мебинанд: агар дӯсти ман нестӣ,
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пас душмани манӣ. Мушкилоти ахир ҳам аз ин воқеият
сарчашма мегиранд.
- Тафтишоти ахири ҲНИТ аз ҷониби мақомоти
прокуротура, ба суд муроҷиат кардани ҳизб ва дигар
фишорҳо болои аъзо ба риоя нашудани шартҳои
протоколҳои Созишномаи сулҳ рабт доранд?
- Агар тафтишот қонунӣ бошад, набояд мо онро
хилофи сулҳ бидонем, балки баръакс он айни сулҳу
ваҳдат аст. Мо барои он сулҳ кардем, ки қонун ҳоким
бошад, на инсоне ё гурӯҳи алоҳидае. Вале агар тафтиш
ба хотири фишор бошад, ин мухолиф ба сулҳ ва қонун
аст. Ин ҳама фишорҳо, тафтишҳо, мақолаҳо ва
душмантарошиҳо натиҷаи ҳамон воқеияте аст, ки
болотар гуфтем. Яъне, рӯҳияи сулҳ ва ваҳдат оҳистаоҳиста камранг мешавад ва «кабӯтарҳои сулҳ», ки дар
тамоми равандҳои музокироту гуфтушунид бо ҳам
буданд, ҷои худро ба «уқобҳои шикорӣ» медиҳанд, ки аз
раванди сулҳу музокирот бӯе набурдаанд ва аслан
тасаввур намекунанд, ки ин ҳама бо чӣ заҳмате ба даст
омадааст. Ин насл дигар насли музокиракунандаву
гуфтугӯ нест, ин насли мубориз бо «толибону
ифротгароҳо»-ст ва дар ҳамин рӯҳия рушд кардаасту
мансаб гирифтааст, бинобар ин ҳар кӣ мисли ӯ фикр
накард, бояд набошад. Насли имрӯзаи мансабдорон
талош мекунанд, ки садоқати шахсии худро ба
роҳбарият бештар намоиш бидиҳанд ва осонтарину
муассиртарин роҳ ҳам кӯфтани мухолифин ва рақибон
аст. Ҳар кӣ сахттар кӯфту гуфт, ӯ содиқтар менамояд ва
бар маҳзи ҳамин аллакай байни ниҳодҳо мусобиқаи
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душманкобӣ ҳам шурӯъ шудааст. Ҳол он ки оқибати ин
корҳо хуб нест. Шояд ҷашни Ваҳдат нуқтаи таҳаввул ва
дигаргунӣ дар ин масоил шавад.
- Айни замон ҳарду ҷониб таҳмилӣ будани ҷангро
эътироф доранд. Ин ҳам дар ҳолест, ки сулҳ шудааст,
вале ҳама паҳлӯҳои сулҳ то ҳол кушода нашудаанд,
яъне зимни баррасии ин масъала дар ВАО ваҳдати
назар
дида
намешавад.
Чунин
баррасиҳову
мавқеъгириҳо метавонанд боиси дарки дурусти
моҳияти сулҳи тоҷикон дар ҷомеа гарданд?
- Ҳарфи аввалу охирро дар ин масъала бояд илми
таърих ва ҷомеъашиносӣ бизанад, агар ҳарду ин илмро
аз бемории сиёсатзадагӣ ҷудо карда тавонем. Баъдан,
агар ин илмҳо сиёсатзада шаванд, дигар онҳо илм
нестанд, балки як силоҳи хатарноки идеологӣ мебошанд,
ки ба василаи он сиёсат ронда мешавад. Ҳоло,
мутаассифона, аксари таҳлилҳо дар бораи ҷанг ва сулҳи
мо илмӣ ва холис нестанд, ҳар кас хост, дидгоҳ ва
бардошти худро ҳамчун воқеияти таърихӣ муаррифӣ
мекунад. Аз ин ҷост, ки мо шоҳиди дидгоҳҳои мутазод
дар бораи ин ё он ҳодиса ҳастем. Беҳтарин роҳ ин аст, ки
бояд тамоми маводро дар бораи ҷангу сулҳи тоҷикон
ҳифз кард ва баъдан онҳоро дар ихтиёри насли дигари
таърихнависон гузошт. Зеро барои насли имрӯза
душвор аст, ки холисона бинависад.
- Иддае оқибатҳои нодуруст дарк шудани
моҳияти сулҳро манфӣ арзёбӣ намуда, боз ҳам сар
задани низоъу нофаҳмиҳоро баъид намедонанд.
Шумо чӣ назар доред?
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- Нодуруст ва яктарафа шарҳ додани моҳияти сулҳ
танҳо яке аз офатҳои сулҳ аст, на он ки ҳамаи авомили
хатарзои муртабит ба сулҳро дар бар бигирад. Ин
хатарҳо хеле зиёданд. Вале омилҳои устувории сулҳ ба
ҳар сурат бештаранд ва ин умедворкунанда аст. Аз
тарафи дигар камтарин хатарро ҳам набояд нодида
гирифт, балки онро низ бояд пешгирӣ кард.
- Барои пешгирии ин ҳама чӣ кор бояд кард?
- Кори зиёде намехоҳад. Танҳо содиқ будан ба он чизе
ки гуфтему навиштем ва дар таърих сабт кардем. Яъне
нисбат ба он чизе ки гуфтам, на танҳо дар сухан садоқат
нишон диҳем, балки бояд ҷиҳати риояи онҳо, воқеан,
содиқ бошем. Ҳама чиз марҳалаи пешрафту бӯҳрониро
бояд аз сар гузаронад. Сулҳу ваҳдати мо ҳам ин
мароҳилро дошт ва бигузор, тасаввур кунем, ки соли
гузашта як марҳалаи душвор дар ин раванди дар маҷмуъ
мусбат будааст. Ва пас аз ҷашн марҳалаи нав ва хеле
созандаву садоқат ба ҳадафҳои сулҳ оғоз хоҳад шуд. Бо
ҳамин рӯҳияи мусбат бори дигар ба ҳамаи ҳамватанон
ин ҷашни тақдирсозро табрик мегӯям ва Худованд
парчами сулҳро доимо болои сари миллатамон
барафрохта нигаҳ бидорад.
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СУЛҲРО ҲИФЗ БОЯД КАРД

Профессор Абдунабӣ Сатторзода ҳамчун намояндаи Ҳизби демократии Тоҷикистон шомили ҳайати музокиротии ҷониби оппозитсиюн ва Кумиссиюни Оштии
Миллӣ шуда буд.
- Бо таваҷҷӯҳ ба сабабҳои
шурӯъи музокирот ва ба сулҳ
наздик шудани тоҷикон мусоҳибаамонро аз ин бахш оғоз кунем,
зеро то ҳанӯз шарҳи ин нуқта
гуногун будааст. Иддае ба ин боваранд, ки музокирот
дар натиҷаи муроҷиати яке аз кишварҳои Осиёи
Марказӣ ба СММ шурӯъ шуд ва иддае дигар бар ин
назаранд, ки талошҳои нерӯҳои оппозитсионӣ ва
афзоиши нуфузи онҳо дар Тоҷикистон, аз ҷумла
шабехуни нерӯҳои оппозитсиюн ба пойгоҳи марзии 12уми Русия дар Тоҷикистон сабаб шуду Русия ҷониби
ҳукуматро маҷбур ба музокирот намуд. Ва иддае дигар
мегӯянд, ки худи оппозитсиюн ташаббусро ба даст
гирифт ва ҳамчунин аз ҷониби хукумат будани
ташаббуси музокиротро низ инкор намекунанд.
Назари Шумо чист?
-Дар бораи он ки мардум чӣ назар доранд, муаллифону
коршиносон дар робита ба сабабҳои оғози музокирот чӣ
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мегӯянд, баҳс намекунам. Вале назари ман ин аст, ки
зарурат ба музокирот пайдо шуд, ба вуҷуд омад.
Омилҳои музокирот чиҳо буданд? Музокирот ҳам
омили дохилӣ дошт ва ҳам омили хориҷӣ ва онҳо
тарафҳоро водор карданд, то сари мизи музокирот
нишинанд. Омили дохилӣ ин буд, ки муборизаҳои сесола
ҳеҷ натиҷае надоданд. Яъне ягон тараф дар майдони ҷанг бо
тамоми маъниаш пирӯз нашуд. Холате ба вуҷуд омад, ки
ҷангро беохир давом додан мумкин буд, агарчи душвор аст
ҷанг кардан, харҷи зиёдеро аз ҳарду ҷониб талаб мекунад.
Аммо бо вуҷуди ин давом додани он мумкин буд.
Шумо ёд овардед аз он ки дар тарафҳои музокирот ба
пойгоҳи марзии 12 – ум ҳамла оварданд. Дар робита ба ин
бояд гӯям, ки албатта, ин воқеа таъсир дошт, аммо таъсири
асосӣ ва ҳалкунанда набуд. Дар баробари ин худи тарафҳои
даргир ҳам эҳсос мекарданд, ки илоҷи корро бояд ёфт,
гуфтугӯву музокира кард.
Эътироф бояд кард, омилҳои хориҷӣ муассиртар аз
омилҳои дохилӣ буданд. Имрӯз ошкор аст, ки ҷонибҳоро
кишвар ва нерӯҳои муайян дастгирӣ, ҳимоят ва пуштибонӣ
мекарданд. Аз ҷумла, ҷониби ИНОТ-ро кишвари Эрон ва
ҷониби ҳукумати расмии Тоҷикистонро Русия пуштибонӣ
менамуданд. Бори гарони мубориза ба дӯши Русия ва Эрон
буд. Як тараф ба ҳукумати расмӣ кӯмак мекард, тарафи
дигар ба оппозитсиюн. Русияву Эрон кишварҳои асосие
буданд, ки аз ҷонибҳои даргири Тоҷикистон пуштибонӣ
мекарданд. Илова бар ин буданд кишварҳои дигаре мисли
Ӯзбакистон, ки ба қазияи Тоҷикистон дахолат мекарданд.
Ин кишварҳо дар аввал мунтазир буданд, ки тарафе ғолиб
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меояду тарафи дигар мағлуб мешавад, аммо тавре ки
гуфтем, ин тавр нашуд. Бинобар ин онҳо ҳам эҳсос карданд,
ки бояд ҷонибҳо музокира намоянд. Яъне манфиати Русия
ва Эрон дар масъалаи Тоҷикистон он вақт ба ҳам омаданд.
Евгений
Примаков,
сардори
вақти
Хадамоти
иктишофии Русия оғозкунандаи сулҳи Тоҷикистон аст.
Аввалин мулоқоти сарони тарафҳоро дар Кобул маҳз ӯ
ташкил кард. Вай дар китобаш «Солҳое, ки дар сиёсати
бузург будам» («Годы в большой политике») дар фасли «Аз
Нурӣ то Аҳмадшоҳ» («От Нури до Ахмад Шах») ошкор
гуфтааст, ки давом додани ҷанги дохилии тоҷикон на ба
фоидаи Эрон буд, на ба фоидаи Русия. Вақте ин нуқта дарк
карда шуд, Русия ва Эрон пайи созмон додани музокирот
шуданд.
Ҷонишини якуми вақти вазири корҳои хориҷии Русия
Анатолий Адамишин якчанд маротиба ба Тоҷикистон ва
кишварҳои Осиёи Марказӣ сафар кард, асли қазияро
омӯхт, баъд дар Теҳрон бо мо вохӯрд. Ӯ соли 1994, дар
арафаи музокирот дар сафорати Русия (собиқ шӯравӣ) дар
Теҳрон бо ҳайати оппозитсиюн вохӯрд, зеро мехост донад,
ки тарафи ИНОТ ба музокирот омодааст ё не. Яъне Эрону
Русия мувофиқат карданд, ки бояд ба сулҳи тоҷикон
мусоидат намоянд. Ин омил муҳим буд.
Омилҳои дигар ҳам буданд, аз ҷумла ташаннуҷи авзоъ
дар Афғонистон шиддат мегирифт. Толибон сари қудрат
наомада буданд, аммо бо ҳукумати муҷоҳиддин, ҳукумати
профессор Бурҳониддин Раббонӣ ва шодравон Аҳмадшоҳи
Масъуд хеле фишор меоварданд. Бинобар ин ҳукумати
Бурҳониддин Раббонӣ манфиатдор буд, ки тарафҳои
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даргири тоҷик ба ҳам сулҳ кунанд, то дарди сараш камтар
шавад. Дигар ин ки Ҳукумати онвақтаи Афғонистон то
андозае мӯҳтоҷи кӯмаки ҳам Русия ва ҳам Эрон буд.
Ҳамин тариқ, хуб ҳам шуд, ки музокирот оғоз гашт. Зеро
ин ҷанг ҷанги таҳмилӣ буд, таҳмил аз хориҷ. Нерӯҳои кишварҳои хориҷӣ манфиатдор буданд, ки ҳамин гуна як муқовимат болои мо таҳмил шавад. Лекин ман ҳамеша мегӯям
ва менависам, ки дар ин ҷанг пеш аз ҳама айби худи мо буд.
Аз беиттифоқӣ ва якдигарро нафаҳмидани худи тоҷикон ин
гуна муноқишаву муқовиматҳо шурӯъ шуданд ва аз он
қувваҳои манфиатдори хориҷию дохилӣ истифода карданд.
- Шумо вақте ки омилҳоро ба берунӣ ва дохилӣ ҷудо
кардед, дар ростои омилҳои дохилӣ бисёр хуб гуфтед,
ки ҷонибҳо эҳсос карданд, ки бояд сари мизи
музокирот нишаст, вале ҳарчанд эҳсос шуда буд, ки
идомаи ҷанг бефоида аст, чаро худи тоҷикон
натавонистанд, ки бе дахолати тарафи сеюм сари мизи
музокирот бинишинанд?
- Наметавонистем. Агар кишварҳои ба истилоҳ
ҳимоятгари тарафҳо ба ҳам мувофиқа намекарданд, сари
мизи музокирот нишастани худи нерӯҳои дохилӣ ё
тарафҳои даргири тоҷик, агарчи дилашон мехост, хеле
душвор буд. Вале вақте ки омилҳои дохиливу хориҷӣ, ба
ҳукми тасодуф буд ё ба бахти мо, ба ҳам омаданд, он гоҳ
музокирот амалӣ шуд. Вагарна агар тарафҳои даргири
тоҷикӣ худашон кӯшиш мекарданд, ки музокира кунанд,
бидуни ризои нерӯҳои хориҷӣ оғоз кардани музокира
бисёр душвор буд.
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Баъдан, бояд гӯям, ки музокирот ҳам мисли ҷанг
хароҷот дорад. Шумо тасаввур кунед, ки музокироти мо дар
чандин кишварҳои дунё барпо шуд. Агар СММ ба ин
мусоидат намекард, бисёр душвориҳо пеш меомаданд.
Аввалин даври музокирот дар Маскав шурӯъ шуд, баъд аз
он дар Қазоқистону Қирғизистон, Покистону Эрон ва
Афғонистон давом кард. Ҳайатҳои ду тарафро ба он
кишварҳо бурдану дар муддати як моҳ ё як ҳафта дар он ҷо
нигоҳ доштан харҷу ташвиши бисёре дошт. Дигар ин ки
тоҷикон бори нахуст худашон музокирот карданд, ки он бо
номи сулҳи Хоруғ машҳур аст. Бори дигар дар фурудгоҳи
Қӯрғонтеппа низ кӯшиши сулҳ кардан шуда буд. Вале
мутаассифона, аввалан, дар он сулҳҳо ҳайати ҷонибҳо
пурра иштирок накарданд, сониян, онҳо ҳеҷ таъсире ба
раванди ҷанг гузошта натавонистанд. Бубинед, баъд аз он
ки Протоколи сулҳи Хоруғ имзо шуд, дар Вахш ҷанг шурӯъ
гардид, яъне сулҳи худӣ ба худӣ самар надод. Чунки баъзе
нерӯҳои дохилӣ ва хориҷӣ дар он марҳила ба сулҳи
тарафҳои даргири тоҷикон манфиатдор набуданд, вагарна
кори сулҳ шурӯъ шуда буд ва пеши роҳи ҷангу хунрезиро
гирифтан мумкин буд.
Аз ин ҳама маълум мешавад, ки худи тоҷикон бевосита
сулҳ карда натавонистанд. Кӯшиш карданд, ки сулҳ
намоянд, вале натавонистанд.
- Чун Шумо аз музокирот ёдовар шудед, меравем
суроғи даври аввали музокирот. Иддае ба ин назаранд,
ки дар даври аввали музокирот раиси ҳайати музокиракунандаи ҷониби оппозитсион Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷон43

зода буд, вале дар музокирот ширкат накард. Оё ин
андеша ҳақиқат дорад?
- Дар ду даври аввал раиси ҳайати ИНОТ дар музокирот
марҳум Отахон Латифӣ буд. Устод Тӯраҷонзода аз даври
саввум шурӯъ ба раисӣ карданд. Дар аввал ба сифати
сарпарасти ҳайати ҷониби мухолифин ҳамон кас муқаррар
шуда буданд, вале азбаски сардори ҳайати ҳукуматӣ
Шукурҷон Зуҳуров, вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоӣ
таъйин шуда буданд, тарафи оппозитсиюн ба натиҷае
расид, ки сатҳи ҳайатҳо баробар нест. Аз ин сабаб
иштироки Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзодаро дар даври аввали
музокирот савоб надид.
Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода яке аз раҳбарҳои аввали ИНОТ
ва Шукурҷон Зуҳуров он вақт яке аз вазирҳои ҳукумати
расмӣ буд. Бинобар ин дар даври аввал раҳбари ҳайати
ИНОТ дар музокирот раҳматии Отахон Латифӣ таъйин
гашт.
- Мегӯянд, даври дуввуми музокирот, ки дар Теҳрон
гузашт, то ҷое номуваффақ будааст...
- Ман ин хел тасаввур надорам. Маҳз дар Теҳрон, дар
даври дуввум Созишномаи назорат бар оташбаси муваққатӣ омода гардид, аммо ба имзо нарасид. Вале баъд аз як ё
ду моҳ дар Теҳрон худи ҳамон тарҳи созишнома ба имзо
расид; тағйироту дигаргуние надошт. Ба имзо расидани
созишномаи мазкур як дастоварди бузург буд. Баъд аз ба
имзо расидани ин созишнома Комиссияи муштараки
назорат бар оташбас бо шумули намояндаҳои ҳарду тараф
ташкил шуда буд ва ман ҳам узви он будам. Бинобар ин ба
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он ҳеҷ розӣ шуда наметавонам, ки мегӯянд, даври дуввуми
музокирот номуваффақ буд.
- Дар робита ба музокироти Теҳрон, умуман, назарҳои мухолиф ироа шудаанд. Дуруст аст, ки
Созишномаи назорат бар оташбас таҳия гардид, вале
бубинед, ки натавонист дар ҳамон давр ба имзо
бирасад. Ин ҳам дар ҳолест, ки як вохӯрии сарони ду
ҷониб ба чанде аз баҳсҳое, ки дар ду даври музокирот
матраҳ буданд, аз ҷумла масъалаҳои тағйирот дар
Конститутсия, муҳоҷирин ва Созишномаи назорат бар
оташбас ҳалли худро ёфтанд. Фикр намекунед, ки агар
ҳайати музокирот баландпоя мебуд ва пештар
сарварони ҳарду тараф вохӯрӣ медоштанд, ҷараёни
сулҳ вусъат меёфт?
- Ман гумон намекунам, ки чунин мешуд. Масъалаҳое ки
дар даври дуввуми музокирот дар Теҳрон матраҳ буданд,
дар вохӯрии ду роҳбар ҳал нашудаанд. Гап агар дар бораи
Созишномаи назорат бар оташбаси муваққат равад, он
чунон ки гуфтам, баъд аз як ё ду моҳ ҳайате аз Тоҷикистон
ба Теҳрон рафту он созишномаро имзо карданд. Аммо ман
мефаҳмам, ки Шумо ишора ба чӣ мекунед. Ишора ба он ки
вохӯриҳои ҷонибҳо дар сатҳи бисёр олӣ, яъне вохӯриҳои
раиси ИНОТ устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва президенти
мӯҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бисёр
масъалаҳоро ҳал мекард. Дар робита ба ин бояд гӯям, ки
тарафҳо музокира мекарданд, кори сиёҳро иҷро
менамуданд, санадро омода мекарданд, вале вақте ягон
масъалаи ҳалталабу баҳсие мисоли саҳмияи 30-фоиза ё ин
ки ташкили Шӯрои мусолиҳаи миллӣ ё Шӯрои машваратӣ
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пеш меомад, воқеан ҳам, дар ҳалли ҳамин гиреҳкушоиҳо
мулоқоти раҳбарони ду тараф дар сатҳи олӣ ҳалкунанда
буд. Инро ба ҳеҷ рӯ инкор карда намешавад ва воқеан ҳам,
воқеиятро пазируфтан лозим. Аммо он чӣ нисбат ба
Созишномаи назорат бар оташбас муваққатӣ гуфтам, чизи
дигар аст.
- Аз андешаи Шумо чунин бардошт мешавад, ки
заминагузориро ҳайатҳо ба вуҷуд меоварданд…
- Бале, ҳама ҷанбаи созишнома қаблан омада шуда буд.
Созишнома як нуқта дошт, ки он ба тарафи русҳо мақбул
набуд. Он ҳам дар робита ба нерӯҳои муҳофизи сулҳ буд.
Русия ва Ҳукумати Тоҷикистон ҷонибдори он буданд, ки
Дивизияи 201-и Русия ҳамчун нерӯи ҳофизи сулҳ дар
Тоҷикистон эътироф шаванд, аммо оппозитсиюн инро ба
сабабҳои маълуме қабул надошт. Ба ин далел, ки қувваҳои
мазкур дар ҷанги ҳамватании Тоҷикистон дахолат карда
буданд. Бинобар ин ҳаққи маънавӣ надоштанд, ки ҳофизи
сулҳ дар Тоҷикистон бошанд. Ана барои ҳамин ба имзо
расидани Созишномаи назорат бар оташбаси муваққатӣ
тӯл кашид.
- Устод, чун аз ин боб сухан гуфтед, нуқтаи дигареро
мехоҳам хотиррасон намоям, ки пештар гуфта будед:
ҷанг таҳмилӣ буд. Вақте ҷониби мухолифин ҳамчун
муҳофизи сулҳ Дивизияи 201 – ро қабул надоштанд,
фикр мекунам, дарк карда буданд, ки яке аз воситаҳои
таҳмилкунандагон ҳамин нерӯ буд…
- Бале, бале. Ҷониби оппозитсиюн барвақттар аз
музокирот ин гуна сухан мегуфт.
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Бубинед, ки ин нерӯҳо чӣ хел нақш бозиданд. Дар
ҷараёни муқовиматҳо аз полки ин дивизия дар
Қӯрғонтеппа як танк «дуздида» шуд. Ҳол он ки ман дар
сафи қувваҳои мусаллаҳ хидмат кардам ва медонам, ки аз
он ҷо ҳатто як норинҷак (граната)-ро ҳам бароварда
намешавад. Пас, чӣ хел танкро медуздидаанд? Аввал ин
корро ҳеҷ кас бовар намекард, аммо ҳозир ҳатто
иштирокчиёни бевоситаи ин амал, худи русҳо онро
эътироф мекунанд. Чанд нафар аз собиқ ходимони
иктишофии (разведкаи низомии) рус, ки дар ҷангҳои
шаҳрвандии Тоҷикистон иштирок карданд, инро эътироф
кардаанд, ки рӯзномаи «Фараж» ва баъзе сойтҳои Русия дар
ин бора матлаб чоп карданд. Онҳо рӯйрост гуфтаанд, ки
«мо дар ин ҷанг иштирок кардем». Баъдан ҳам, Ҳукумати
Русия афсару аскарҳоеро, ки дар ҷанги шаҳрвандии
Тоҷикистон иштирок карданд, хамчун интернатсионалистҳову иштирокчиёни ҶБВ имтиёзҳо доданд.
- Шумо аз нақши мусовии ду тараф дар ҷанг ёдовар
шудед, ки имкон медод, ҷанг идома ёбад. Лекин мо дар
бораи нақши ду тараф дар сулҳ сухан накардем. Оё
нақши ду тараф дар сулҳ ҳам мусовӣ буд?
- Ман мегӯям, ки мусовӣ буд. Ин сулҳу музокирот фақат
бо гузашткарданҳо аз ҳарду ҷониб ба даст омад. Агар
раҳбарияти ИНОТ ва ҳайати он дар музокирот гузашт
намекарданд ё розӣ намебуданд, имкони сулҳ ба вуҷуд
намеомад. Ва агар роҳбарияти Хукумати Тоҷикистон ва
ҳайати он дар музокирот низ гузашт намекарданд, гумон
буд, ки мо ба дарёфти сулҳ муваффақ мешудем. Дар сулҳ
нақши ҳарду тараф муассир буд.
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- Агар ҳамин суол дар ростои нуфузи тарафҳо дода
шавад чӣ?
- Аслан ин хел суолро матраҳ кардан даркор нест. Вақте
музокирот мешавад, дар он ин ё он тараф бартарӣ надорад.
Музокироти ду тарафи баробар ва ҷонибҳо ҳаққу ҳуқуқи
баробар доранд. Агар ин ҳақ риоя нашавад, сулҳ
намешавад.
- Мегузарем ба марҳилаи баъд аз сулҳ. Хушбахтона,
ба ҳар роҳе ки бошад, сулҳ шуд, вале таҳаққуқи мӯҳтавои протоколҳо ва шартҳои сулҳро дар Тоҷикистон чӣ
гуна арзёбӣ мекунед?
- Масъалаҳои асосие, ки бояд ҳал мешуданд, усулан
ҳалли худро ёфтанд, дигар суроғи ҷузъиёт намеравем. Вале
баъзеҳо, ки аз асли қазия, аз шарту шароите, ки ду тараф
дар назди ҳамдигар гузоштанд, бехабаранд, аз ҷумла
рӯзноманигорон, коршиносоне ки дар дохили қазия
набуданд, мутаассифона, мегӯянд, ки гӯё оппозитсиюн
бохту ҳукумат бурд кард ва далелашон ҳамон саҳмияи 30фоиза аст. Ҳол он ки ин хел нест. Шарту шароити ин
масъала барои як давраи муайян буд - то интихоботи
президентӣ. Чунин буд мувофиқаи мо дар масъалаи
саҳмияи 30 - фоиза.
- Пас, ба назари Шумо, ҳоло ҳама шартҳое ки дар
музокироти сулҳ буданд, нодуруст шарҳ дода мешавад?
- Бале! Ба қарибӣ иддае аз чунин бехабарон гуфтаанд, ки
фалониҳо ба фалон ҳизб хиёнат карданд. Чӣ гуна хиёнат?
Розӣ шуданд, ки ҳизб тарафдори музокироту сулҳ шавад?
Магар касоне ки тарафдори сулҳ буданду ҳамроҳ бо ҳайати
ИНОТ дар сулҳ иштирок намуданд ва Ҳизби демократи
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Тоҷикистонро шарики сулҳ гардонданд, хиёнат карданд?
Чунин мавқеъгириҳои касони бемулоҳизаву беандеша ва
«хонашеру майдонғариб» аз бехабариву беиттилоъии онҳо
аз асли қазия мебошад. Шояд онҳо тарафдори он буданд,
ки Тоҷикистон ҳам мисли Афғонистони ҳамсоя солҳои сол
ҷангзада боқӣ монад.
- Фикр мекунам, ВАУ ҳам сулҳу паҳлӯҳои онро
дуруст мунъакис намекунанд…
- Ман бо шумо мувофиқ ҳастам. Медонед иллати ин дар
чӣ аст? Моҳияти сулҳро нафаҳмидаем, арзишу қимати
сулҳу оштии миллиро, мутаассифона, на танҳо ВАО, балки
бисёре аз мақомдоронамон низ дарк накардаанд. Мардум
ҳам бехабар ҳастанд аз сулҳе ки шуд ва инчунин моҳияту
аҳамияти он оммаи мардум кам хабар доранд. Бинобар ин
тасаввуре хосил шудааст, ки сабақҳои сулҳро фаромӯш
кардаем. Моро зарур аст, ки моҳияти сулҳ ва сабақҳои
омӯзандаи онро ба тамоми мардум расонем. Аз ҷумла,
бояд рӯзноманигор, коршинос ва олим ҳам аз паҳлӯҳои он
бохабар бошад. Ҳоло баъзеҳо қазоват карда, мегӯянд, ки
зимни музокирот як тараф тарафи дигарро маҷбур кард, ки
сулҳ кунад. Ин аз он далолат медиҳад, ки чунин таҳлилгарон ба дарки моҳияти сулҳ нарасидаанд.
Махсусан ҳозир ин чиз бештар эҳсос карда мешавад.
Чунки аз анҷоми музокироти сулҳ 15 сол гузашт. Онҳое, он
вақт зода шуда буданд, ҳоло 15-сола шудаанд ва бехабар аз
онанд, ки устод Нурӣ ё Тӯраҷонзода ё Ҳимматзода ё ҳайати
оппозитсиюн ё худи нерӯҳои оппозитсионӣ чӣ хидмате
карданд барои расидан ба сулҳ. Эшон сулҳро ҳимояю
муҳофизат карданд, вақте ки Маҳмуди Худойбердӣ ба
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шимоли кишвар ҳамла кард, ҷанговарони собиқи
оппозитсиюн пеш аз ҳама он ҷо рафта, ба хотири дифоъи
хоки диёр бо ӯ мубориза карданд ва содиқона хизмат ҳам
карданд. Ба ғайр аз ин он мухолифине ки ба ҳайси вазир ё
ҷонишин ба ҳукумат ворид шуданд, хидмати камтаре аз
дигар масъулин надоштанд. Аз Зайд Саидов дида, беҳтарин
вазири саноат пайдо мекунед? Набуд беҳтар аз ӯ вазири
саноате!
- Чун дар робита ба дуруст тарғиб нашудани сулҳ
гуфтед, ба назари ман, баргардонидани гурезаҳо ҳам
ҳозир дуруст инъикос намешавад…
- Сабаби ҳамаи ин дарк нашудани асли воқеият аст. Дар
робита ба ин онҳое сӯҳбат мекунанд, ки дар вақташ гурехта
буданд: ё ба зодгоҳашон рафтанд ё ба ҷойи дигари
«амнтар», вале баъди он ки вазъ ором шуду тарафҳо сулҳ
карданд, мушт ба сари сина мезананд, ки «мо сулҳ кардем,
мо саҳм доштем». Ҳол он ки дар лаҳзаҳое, ки тақдири
миллату Ватан ҳал мешуд, набуданд. Он рӯзҳо мисли
хаффош дар лонаҳояшон пинҳон шуданд, вале баъд аз он
ки сулҳу оромӣ шуд, омаданду гуфтанд, ки «мо ҳастем».
- Агар раванди сулҳ яктарафаву ноогоҳона
баҳогузорӣ шавад, натиҷа чӣ мешавад?
- Бидуни шубҳа, мавриди сӯистифода қарор мегирем.
Хатару нигаронӣ ҳам барои ҳамин аст ва мутаассифона,
мардум фаромӯш карданд, ки на ҳама шахсиятҳову
кишварҳо дӯсту хайрхоҳи Тоҷикистонанд.
- Дар чунин ҳол, пас, чӣ бояд кард?
- Хеле корҳоро бояд анҷом дод. Пеш аз ҳама миллатсозӣ
бояд кард; миллати ягона, миллати комили тоҷик, ки як
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фикр ва як андеша дошта бошад. Манфиати миллӣ,
ҳимояи Ватан, ҳимояи мардум, на ҳимояи ман ҳамчун як
шахси алоҳида ва моликияти ману хешу табору ҳамшаҳриву ҳамдеҳаам. Барои ин тафаккури миллӣ бояд дошт. Вале тафаккури миллӣ дар як-ду сол шакл намегирад. Инро
бояд барномарезӣ кард.
Соли гузашта дар Рӯзи ваҳдат президенти мӯҳтарами
кишвар ба зарурати таҳияи чунин як барномаи
умумимиллӣ таъкид карда буданд. Агар мо, тоҷикон
тафаккури миллӣ надошта бошем, мавриди сӯистифода
қарор хоҳем гирифт.
Вақте ки барои Ватан, хокатон, мардуматон дилатон
месӯзад, агар бегонае шуморо даъват кунад, ҷонибаш
намеравед. Шояд мансаб, пули калон медиҳад, лекин агар
шумо тафаккури миллӣ дошта бошед, аз баҳри ҳама чиз
мегузаред.
- Яъне ягона роҳи халосӣ аз сӯистифода дар ба вуҷуд
овардани тафаккури миллист?
- Бале. Ҳол он ки тафаккури миллӣ ва миллати мо дар
марҳилаи ҳозира комил нест.
- Чӣ пешниҳодҳои дигаре доред дар ростои мунсаҷим кардани миллат?
- Сулҳро бояд қадр кунем. Онҳоеро, ки дар раванди сулҳ
иштирок доштанд ва ба мо сулҳ оварданд, набояд фаромӯш
кунем. Бояд эшонро қадр кунем, онҳоеро, ки вафот
кардаанд, ёд кунем ва онҳоеро, ки дар қайди ҳаёт ҳастанд,
ба қадрашон расем. Дигар ин ки мардуми мухоҷири
парешонро баргардонидан лозим аст, зеро бечораҳо дар
кишварҳои хориҷӣ ва ғарибӣ хорию залилӣ мебинанд.
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Барои эшон бояд ҷойи кор пайдо кунему онҳоро бо маоши
арзанда таъмин намоем, то онҳо ба Ватан баргарданду ҳама
бо ҳам Тоҷикистони азизамонро обод ва пешрафта созем.
- Ташаккур барои сӯҳбат.
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БА ҶОЙИ МУАРРИФӢ
Атобеки Амирбек, номзади
улуми педагогӣ, раиси Ҳаракати
«Лаъли Бадахшон». Ин ҳаракат
замони гуфтушуниди тоҷикон яке
аз нерӯҳои ИНОТ маҳсуб мешуд ва
Атобеки Амирбек ҳамчун
намояндаи ҳаракати мазкур ба
ҳайати музокиротии ҷониби
мухолифин шомил шуда буд.

АТОБЕКИ АМИРБЕК: ВАҲДАТИ МИЛЛӢ
НАДОРЕМ
- Мӯҳтарам Атобеки Амирбек, тавре иттилоъ
дорем, Шумо на дар ҳама давраҳои музокирот
ширкат доштед ва танҳо давраи 6-ум вориди
гуфтугӯҳо шудед. Лутфан мегуфтед, ки ба кадом
хотир маҳз аз ҳамин давра вориди музокирот шудед?
- Агар ҷиҳати ин масъала иттилоъ гирифтан мехоҳед,
зарур медонам, ки муфассалтар дар робита ба ин
масъала ҳарф занам. Солҳои аввал Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистони ҳозира зери ҳамин ном фаъолият
мекард. Аммо вақте дар Тоҷикистон фаъолияти кулли
нерӯҳои мухолифро мамнӯъ эълон карданд, ҲНИТ дар
Афғонистон табдили ном ба Ҳаракати Исломии
Тоҷикистон намуда, дигар қувваҳои оппозитсиюнро ба
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худ ҷалб кард, аз ҷумла мо ҳам аз ин мустасно набудем.
Соли 1995 бошад, Иттиҳоди Нерӯҳои Оппозитсиюни
Тоҷикистон созмон ёфт.
Ҳамин тариқ, баъди шаклгирии ИНОТ мо вориди
иттиҳод шудем ва баъд аз он ман ба музокирот даъват
шудам, вагарна аз ҷониби мухолифин касе набуд, ки дар
дохили
Тоҷикистон ба
сар бараду
ҳамзамон
иштирокчии музокирот бошад. Ман ягона роҳбаре аз
нерӯҳои мухолиф будам, ки аз Тоҷикистон берун
нарафтам.
- Бо вуҷуди он ки шурӯъ аз давраҳои аввали
музокирот ба ҳайат ворид нашуда будед, фикр
намекунам, ки нисбат ба раванди музокирот ва
сулҳи тоҷикон бетафовут будед…
- Оре, аз ибтидо то охир мо бо намояндаҳои СММ ва
дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Хоруғ вохӯриҳои
зиёд доштем. Илова бар ин мо мавқеъи худро чандин
маротиба хаттиву шифоҳӣ баён карда будем ва ин ҳама
аз он далолат медиҳанд, ки ҳеҷ гоҳ нисбат ба сулҳу
музокирот бетараф набудем.
- Агар чунин бошад, мегуфтед, ки кадом тараф:
ҷониби ҳукумат ё собиқ мухолифин ҳуқуқи бештар
дорад, ки худро мубтакири раванди сулҳ гӯяд?
- Дар аввал нерӯҳои ИНОТ, агарчи он замон алоҳида
фаъолият мекарданд, хоҳони ҷанг набуданд. Яъне шурӯъ
аз оғози воқеоти Душанбе мо кӯшиш мекардем, ки мардум ба ҷанг кашида нашаванд ва минбаъд ҳам чунин як
мавқеъ доштем. Бинобар ин мехоҳам таваҷҷӯҳи Шуморо
ба як нукта ҷалб намоям: бубинед, ҳар гоҳе ки сухан дар
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бораи сулҳ меравад, ҳама дар бораи воқеоти баъд аз
моҳи майи соли 1992 гап мезананд, ҳеҷ кас намегӯяд, ки
пеш аз воқеоти моҳи май чӣ гап буд. Албатта, дар
робита ба ташкил шудани гирдиҳамоиҳо, талаботи онҳо
бисёр мегӯянд, аммо касе аз асли воқеа сухан намекунад.
- Пас, Шумо метавонед атрофи ин масаъала
мушаххастар тамаркуз намоед?
- Албатта! Ҳар гоҳе сухан дар бораи Ҳукумати
Мусолиҳаи Миллӣ меравад, ҳама мегӯянд, ки Ҳукумати
Мусолиҳаи Миллӣ кореро анҷом дода натавонист. Вале
бояд гуфт, то ба вуҷуд омадани Ҳукумати Мусолиҳаи
Миллӣ, замоне ки гирдиҳамоии майдони «Шаҳидон»
идома дошт, он гирдиҳамоӣ на зидди президенти
Тоҷикистон, балки бар зидди мавқеъи Сафаралӣ
Кенҷаев буд. Мардум аз президенти ҳамонвақта Раҳмон
Набиев хоҳиш мекарданд ва шахсан ман худам низ
чандин маротиба хоҳиш кардам, ки лаҷоми Сафаралӣ
Кенҷаевро доред, пеши роҳи муташанниҷ шудани
вазъро гиред. Мо, баръакс ҷонибдори президент ҳастем.
Ин хоҳишро аз президент дар ҳоле карда будам, ки аз
ягон раҳбари ҳамонвақтаи мухолифин зидди президент
сухане ҳам нашунида будам... Вале раиси Шӯрои Олии
вақт вазъиятро куллан дигар кард. Аз аввал то охири
гирдиҳамоиҳо агар Сафаралӣ Кенҷаев ақаллан як
маротиба назди мардум баромада мегуфт, ки «ман
ҳамон вақт дар телевизион нодуруст баромад кардам,
мебахшед», ман боварӣ дорам, ки ҷараёни гирдиҳамоӣ
дигар мешуд. Аммо Сафаралӣ Кенҷаев на ин ки чунин
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накард, балки гуфт, «ман аз сари мансаб меравам, вале
аз мардум узр намепурсам».
Шояд саволе пайдо шавад, ки мардуми Кӯлоб чӣ хел
омад? Замоне ки гирдиҳамоиҳо дар майдони «Шаҳидон»
шурӯъ шуданд, мардуми Кӯлоб дар «Озодӣ» набуданд.
Вале вақте гирдиҳамоӣ дар «Шаҳидон» тамом шуд,
мардуми Кӯлобро оварданд. Ин кор охири моҳи апрели
соли 1992 сурат гирифт. Вақте «Озодӣ» лабрези одам
буд, дар он майдон касе намонда буд. Чун вазъ ба ин
ранг ҷараён гирифт, яъне вақте мардуми Кӯлобро
оварданд, мо кӯшиш намудем, ки мардуми ин майдон
ҳам проблемаашро ҳал карда, ба хона баргардад, то
вазъиятро ногувор насозад. Аммо оҳиста-оҳиста
мардуми ҳарду тарафро ба майдон кашиданд ва ҳарду
майдонҳо боз аз мӯътаризин пур шуданд.
Бовар кунед, бо вуҷуди ногувории вазъи ҳамонвақта
ман ҳарду майдон рафта меомадам. Ҳама маро
мешинохтанд, касе на аз он тараф ва на аз ин тараф маро
чизе намегуфт. Аммо кор ба дараҷае расид, ки тамоман
вазъро дигар кард. Ба ибораи дигар дар майдони
«Озодӣ» аксаран мардуми Кӯлоб буданд, аммо зимоми
сухан дар ин майдон дар дасти дигарон буд.
Чун аз боби шурӯъи гирдиҳамоиҳо сухан меравад,
наметавонам нуқтаеро аз матолиби матбуоти ҳозира
хотирнишон насозам. Ба наздикӣ дар нашрияи «СССР»
бо имзои Мулло Ҳайдар ва чанд нафари дигар
муроҷиатномае зидди Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода
мунташир шуда буд. Ҳамон вақт ҳам мардумро ҳамин
хел фиреб мекарданд ва бар маҳзи ҳамин гуна фиребҳо
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мардуми Кӯлобро ба майдон оварда буданд. Ҳамин
масъалаеро, ки имрӯз «СССР» матраҳ кардааст –
«чашмакзании қозӣ», ёдам ҳаст, ки Сангак Сафаров ҳам
мақсади оманадашро бинобар ҳамин масъала шарҳ дода
буд ва мегуфт, ки «ман барои чашмакзании Тӯраҷонзода
омадаам». Бигзор, Тӯраҷонзода чашмак зада бошад,
баъд чӣ? Аммо медонистам, ки ин ҳама воқеӣ набуданд.
- Ҳақиқат надоштани онро чӣ гуна шарҳ медиҳед?
- Ҳамон шабу рӯз ман бо ҷавонони кӯлобие ки дар
Душанбе нуфуз доштанд, аз ҷумла бо Ёқуб Салимове ки
қабл аз вохӯрӣ намешинохтамаш, вохӯрии махфӣ
доштам ва ин вохӯрии мо бо хоҳиши Ҷумъа Бӯйдоқов
(ёдаш ба хайр), ки дар он замон аксари ҷавонони шаҳри
Душабе ӯро эҳтиром мекарданд, сурат гирифт.
Рӯзе Ҷумъа Бӯйдоқов гуфт, ки бояд бо ҷавонони
кӯлобӣ вохӯрем, зеро авзоъ рӯ ба ташаннуҷ ниҳодааст,
мабодо ки бадтар аз ин шавад, бинобар ин рафтем назди
ҷавонони кӯлобӣ. Дар он вохӯрӣ шахсан Ёкуб Салимовро, ки бо ӯ дар ҳамон ҷо шинос шудам, пурсидам, ки
мардуми дар майдон ҷамъомадаи Кӯлоб чӣ мехоҳад,
гӯед, то мо ҳам аз шумо ҷонибдорӣ намоему
мушкилиатон ҳал шавад ва мардуми ҳарду майдонҳо ба
хонаҳояшон баргарданд. Баъд аз ин барои ман як
муроҷиатнома доданд, ки аз 13 банд иборат буд.
Муроҷиатномаро пурра хондам ва дидам, ки ҳеҷ як
банди он ба манфиати мардуми Кӯлоб нест ва онҳоро
низ огоҳ кардам, ки ҳатто банде аз ин пешниҳод ба
фоидаи масокини Кӯлоб буда наметавонад. Дар чунин
ҳол, онҳо гуфтанд, ки чӣ кор кунанд, хешу таборашон ба
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Душанбе омадаанд, маҷбуранд, ки аз онҳо ҳимоя кунанд.
Гуфтам: онҳоро аз кӣ ҳимоя мекунед? Чӣ, мо одам
нестем, ки ба сӯйи мардуми майдони «Озодӣ» ҳамла
мекунем? Баръакс мо чора ҷуста истодаем, то мушкилии
мардуми Кӯлоб ҳам ҳалли худро ёбад. Ва инчунин
ҷавононро маслиҳат додам, ки агар чизе талаб
карданиянд, он чизеро талаб кунанд, ки ба онҳо лозим
аст. Чунин талабҳоро мо ҳам дастгирӣ мекардем, ба он
хотир ки ҷанг нашавад.
Ахиран, онҳо ба фикри ман розӣ шуданд ва Ёқуб
Салимов се пешниҳод кард, ки имрӯз дутои онҳо амалӣ
гаштааст. Ӯ гуфт: аввалан, мехоҳем, ки байни Кӯлобу
Қӯрғонтеппа роҳи оҳан сохта шавад. Дуввум, роҳи
Помир тавассути Кӯлоб кушода шавад ва саввум, Кӯлоб
минтақаи озоди иқтисодӣ эълон гардад. Дар посух ба ӯ
гуфтам: талаботе ки Шумо доред, ба дигар мардуми
Тоҷикистон чӣ зарар доранд? Кӣ намехоҳад, ки вазъи
зиндагии мардуми Кӯлоб беҳтар шавад? Агар
пешниҳодҳои шумо чунинанд, марҳамат, пешниҳод
кунед, мардум дастгирӣ кунанд, мо ҳам ба ҳукумат
фишор меорем, то талаботи шумо қонеъ карда шавад...
Маҳз баъд аз ҳамин вохӯрӣ ҷониби сеюм пайдо шуд
ва миёни ду майдон хайма зад. Ин гурӯҳи ҷавонони
кӯлобӣ худ аз худ пайдо нашуда, балки бо маслиҳат
рӯйи кор омада буд. Инчунин дар ин росто бояд афзуд,
ки он вақт ҷавонҳои шаҳр новобаста аз куҷоӣ буданашон
хеле муттаҳид буданд. Бар маҳзи муттаҳидии ҷавонон то
тирамоҳи ҳамон сол вазъият дар шаҳр хуб буд, вале
вақте президент Раҳмон Набиев мардумро силоҳ дод,
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хунрезӣ ва музокироти оппозитсиюну президенти вақт
шурӯъ шуд. Ҳол он ки имрӯз ин ҳамаро на ҳар кас
мегӯяд.
- Чун аз гирдиҳамоиҳо ва пешгирии ҷанг ёдовар
шудед, мехостам ин нуқтаро зикр намоям, ки ба
гуфтаи Сафаралӣ Кенҷаев, 28 апрели соли 1992
ҷиҳати гусел намудани гирдиҳамомадагони ҳарду
майдон бо иштироки масъулини мақомоти қудратӣ,
интизомӣ ва ҷониби оппозитсиюн, аз ҷумла Ҳоҷӣ
Акбар Тӯраҷонзода ҷаласае доир гаштааст. Дар он
ҷо мувофиқа ҳосил шуда, ки мардум бояд ҳарду
майдонро тарк кунанд. Қозии вақт ба ин шарт розӣ
шуда, гуфтааст, ки ба шарте мӯътаризини
«Шаҳидон» майдонро тарк мекунанд, ки то субҳи
дигар мардум «Озодӣ»-ро низ тарк намоянд. Вале
Сафаралӣ Кенҷаев дигар ҷузъиёти масъаларо шарҳ
намедиҳад, балки ба баррасии дигар масъала
мепардозад. Дар ҳамин ҳол, аз Шумо пурсиданиям,
ки ин гуфтаҳои С. Кенҷаев то куҷо асос доранд ё худ
асли масъала ба ҳамин шева аст?
- Аввалан, бояд гуфт, аксарияти гуфтаҳо дар китобҳои
Сафаралӣ Кенҷаев дурӯғанд, ба ҷуз он ки афроду ашхоси
фавтида аккосӣ шуда. Худ қазоват кунед, ки он вақт
мухолифин қувваи зиёд доштанд, қозӣ ҳам нуфузи зиёд
дошт, аммо кореро бидуни ҳамоҳангӣ бо оппозитсиюн
намекард. Ва гузашта аз ин аз вохӯрие ки Сафаралӣ
Кенҷаев гуфтааст, ман хабар надорам.
Дуруст, ки мо дар нимаи аввали моҳи май дар
бӯстонсарои ҳукуматӣ баҳри ба эътидол овардани вазъи
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кишвар бо роҳбарияти ҳукумат вохӯриҳо доштем. Аммо
Сафаралӣ Кенҷаев дар ин вохӯриҳо ширкат накардааст.
Модоме ки аз Сафаралӣ Кенҷаев иқтибос овардед, ман
чизи дигареро мегӯям, ки дар ягон ҷо навишта
нашудааст. Қабл аз гирдиҳамоии майдони «Озодӣ»,
замоне ки мардум дар майдони «Шаҳидон» таҷаммӯъ
карда буданд, рӯзе Сафар Абдулло омада моро гуфт, ки
Сафаралӣ Кенҷаев мехоҳад бо шумо вохӯрад, ҳол он ки
мо чандин маротиба аз ӯ дархости вохӯрӣ карда будем,
ба ин мақсад ки ӯро ҷиҳати нодуруст баромад карданаш
тавассути телевизион фаҳмонем ва ӯ, агарчи узр
пурсидан намехост, бояд худро ислоҳ мекард ва мегуфт,
ки ӯро нодуруст фаҳмидаанд. Зеро дар ҷаласаи Шӯрои
Олӣ, ки сабти онро ман гӯш кардам, Сафаралӣ Кенҷаев
ҳамаи мардуми Тоҷикистонро таҳқир карда буд, вале
вай даъвати моро намепазируфт.
Хуллас, чун Сафар Абдулло хоҳиши Сафаралӣ Кенҷаевро ба мо расонд, онро рад накардем. Мо, чор нафар,
ман, Тоҳири Абдуҷаббор, Сафар Адулло ва фаромӯш
кардаам, ки нафари чаҳорум кӣ буд, назди Сафаралӣ
Кенҷаев рафтем. Дар утоқаш ӯ ҳамроҳи Ҷӯрабек
Муродов нишаста буду баъдтар Нарзулло Дӯстов низ
даромад. Бовар кунед, ҳамаи суханонеро, ки он ҷо С.
Кенҷаев гуфт, шарм медорам, ки ин ҷо гӯям ва танҳо
ҳаминро мегӯям, ки ӯ як мақсад дошт: бояд мо ӯро
имкон медодем, то зидди президенти кишвар назди
мардум баромад менамуд, зеро дар ҳамон вохӯрӣ гуфт,
ки «бо Раҳмон Набиев компромат дорам». Ин мавқеъ ва
суханони Сафаралӣ Кенҷаевро дар ҳоле мегӯям, ки
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ягона шоҳидам Худост, Тоҳири Абдуҷаббор вафот
кардааст ва инчунин боварӣ надорам, ки Сафар Абдулло
имрӯз ин гуфтаҳоро тасдиқ кунад.
Ба ҳар ҳол, мақсади Сафаралӣ Кенҷаев ин буд, ки
митингро зидди президент равона кунаду худаш дар
мансаб боқӣ монад. Вақте аз мақсадаш воқиф шудам,
ӯро гуфтам, ки «чӣ мегӯед? Мардуми он ҷо зидди президент ҷамъ нашудаанд. Баръакс равед, мардумро гӯед, ки
Шуморо нодуруст фаҳмидаанд ва онҳо пароканда
шаванд. Агар не, шахсан ман Шуморо имконият намедиҳам, ки мардумро зидди президент шӯронед».
Дар чунин ҳол, Ҷӯрабек Муродов ҳам зориву илтимос
кард, ки мо имконият диҳем, то Сафаралӣ Кенҷаев
назди мӯътаризин баромада, сухан гӯяду дар вазифааш
боқӣ монад. Вале ман дар хитоб ба Ҷӯрабек гуфтам, ки
«ба мансаб тӯф кардаам, наход одам барои мансаб шуда,
суханҳои пастеро гӯяд, ки ба гуфтанашон забон
намегардад?». Аз ин лиҳоз, он чӣ Сафаралӣ Кенҷаев
мегӯяд, ҳама дурӯғанд.
Тавре дар боло ёдовар шудам, бо ҷавонони кӯлобӣ
мулоқоти махфӣ доштам. Дар он ҷо «чашмакзании
қозӣ» ва ҳамчунин будан ё набудани ӯ дар мансаб матраҳ
шуда буд. Ман гуфтам, ки Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода ба
касе маъқул ҳаст ё не, ин ба мо вобаста нест, балки ӯ як
мақоми динист ва низ мардум интихобаш кардаанд.
Бинобар ин беҳтарин роҳ ин аст, ки қозӣ бо Мулло
Ҳайдар вохӯранд, то масъала ҳалли худро ёбад. Бачаҳои
Кӯлоб чунин як гуфтугӯи ду рӯҳониро низ ташкил
карданд, то вазъ муташанниҷ нашавад. Лекин он чизе ки
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Кенҷаев мегӯяд, дар робита ба аввалин таҷаммӯъ аст.
Аввалин таҷаммӯъ тамом шуд, ҳама рафтанд.
-Ба фикри ман, иллат ин аст, ки таҷаммӯъи
мӯътаризинро
Сафаралӣ
Кенҷаев
пурра
нагуфтааст…
- Кенҷаев дурӯғ мегӯяд. Аввалин маротибае ки
мардум таҷаммӯъ карданд, майдонро тарк намуданд.
Дар рӯзи охирини он назди Дӯстов даромада илтимос
намудам, ки мошин ташкил кунем, то мададе барои
мардуме ки ба хона баргашта истодаанд, расонида
бошем. Ҳамин тавр ҳам шуд. Ҳатто тоза ва рӯбучин
кардани майдони «Озодӣ»-ро низ ёд дорам. Аммо
тахминан ду рӯз баъд боз мардум ба майдон омаданд.
Дар чунин ҳол, ман бо баъзе ҷавонони ҳамдиёрам
ҷанҷол ҳам кардам, ки мегуфтанд, «мардуми Кӯлоб боз
омаданд, мо чӣ кор кунем?». Ман онҳоро гуфтам, ки «ҳеҷ
гап не, як моҳ шумо нишастед, онҳо ҳам як моҳ нишаста
мераванд».
- Гап дар ин ҷост, ки баъдан С. Кенҷаев масъаларо
ба қатли ӯзбактаборон дар собиқ ноҳияи Ленин рабт
медиҳад…
- Ин аллакай гирдиҳамоии дуввум, 5 майи соли 1992
рух дода буд. Дар робита ба ин масъала прокурори кулл
дар соли 1992 Ҷӯраев дар «Азия - плюс» мақола навишт.
Тибқи навиштаҳои ӯ, кушторро дар деҳаи Оли Совет
КГБ ташкил кард. Аммо тавре ки ман иттилоъ дорам, он
ҷо тоҷикҳо ҳам кушта шуданд, онҳое ки бо мошинҳо аз
Кӯлоб ба Душанбе раҳсипор ва тоҷиконе ки дар дид62

бонгоҳ истода будаанд. Дар он ҷо як нафар ҷавони
помирӣ низ кушта шуда буд.
Бубинед, Муродуллоҳ Шерализодаро низ дар он
рӯзҳо дар дохили ҳавлии Шӯрои Олӣ куштанд. Он ҷо
оппозитсия набуд, силоҳбадастони худи президенти
вақт буданд. Вале ин ҳамаро ба сари мо заданд, дар ҳоле
ки вазъ муташанниҷ шуда буд. 7 майи соли 1992 бошад,
нафароне аз силоҳдорони он майдон ба хонаи
полковники КАМ Нуралибеки Атобек, воқеъ дар бинои
9-ошёнаи қафои бинои КАМ кишвар рафта, ӯро
парронда, ҳамсарашро ярадор намуданд. Барои чӣ ин
воқеъаро ҳеҷ кас намегӯяд? Дар он рӯзҳо худи Кенҷаев
раиси КАМ буд, пас барои чӣ дар бораи қатли
зердасташ нанавиштааст? Бо ҳамаи эҳтиромот нисбати
Муродуллоҳ Шерализода Нуралибек низ яке аз
кормандони беҳтарини ин мақомот буд, ки барои
кишвар хизмати зиёду арзандае карда ва бо ордену
медалҳо мукофотонида шуда буд.
Бояд гуфт, мардуми Кӯлоб баъди майдоннишинӣ ба
хона баргаштанӣ буданд, аммо дар чунин як ваъзи
ноамн аз роҳ уфтодан сӯйи Кӯлоб метарсиданд. Ёд дорам, замоне ки дар бӯстонсарои Ҳукумати Тоҷикистон
ҷиҳати ба эътидол овардани вазъ музокирот доштем,
Мулло Ҳайдар Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзодаро занг зада,
хоҳиш кард, ки зери ҳифозати худ, на аз тариқи Орджоникидзеобод, балки аз дигар тариқ онҳоро ба Кӯлоб
гусел кунем. Мулло Ҳайдар чанд маротиба чунин як
хоҳиш кард. Ҳатто мегуфт, ки агар имкон бошад, бо
воситаи чархбол онҳоро аз боло ҳифозат намоем, то
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тавонанд бидуни осеб ба Кӯлоб бирасанд. Дар чунин
ҳол, мо чӣ кор кардем? Ҷавонони помириро илтимос
намудем, ки масъулияти ҳифозати эшонро ба зимма
бигиранд. Эшон хоҳиши моро сарфи назар накарданд ва
бо вуҷуди махуф будани роҳ ин масъулиятро анҷом
доданд. Бинобар ин имрӯз ҳам ононе ки хоҳони сулҳ
набуданд, моро мегӯянд, ки барои чӣ мардуми Кӯлобро
зимни баромадан аз Душанбе ҳифозат кардем. Лекин
агар мо ин корро намекардем, он вақт чӣ ҳодиса рӯй
медод?
Набояд фаромӯш кард, ки ҳамон шабу рӯз ҳам
масъалаи халъи силоҳ матраҳ буд. Бародарони кӯлобӣ
гуфтанд, роҳ пурхатар аст, наметавонанд дар Душанбе
халъи силоҳ шаванд, бинобар ин онҳо баъди ба Кӯлоб
расидан силоҳҳояшонро месупоранд. Мо ҳам розӣ
шудем, мушкил набуд онҳоро фаҳмидан. Дар ҳақиқат,
ҳамин гуна ҷараён буд вақти Кӯлоб рафтани онҳо, аммо
ин ҷо боз ҳам ба миёни ду ҷониб даромаданду моро ҷанг
андохтанд.
Вақте дар робита ба дахолати ҷониби саввум сухан
меравад, овардани мисоли дигареро низ ҷоиз медонам,
ки он ҳам бошад, музокироти Хоруғ аст. Дар
музокироти Хоруғ баҳсҳо хеле шадид гузаштанд, вале
муҳим он буд, ки бо ҳам ба мувофиқа расидем. Ҳатто
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва Мулло Ҳайдар
ҳамдигарро ба оғӯш гирифтанд. Худи Сангак Сафаров
ҳам баъди баҳсҳои зиёд ба протокол имзо гузошт,
аммо…
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Ман намегӯям, онҳое ки дар Хоруғ буданд, ҷангро
давом доданд, балки дигар гурӯҳҳое ин ҷо буданд, ки
оромиро намехостанд. Ҳатто шунидам, ки аз ҷониби
ҳукумат бархеро бинобар имзо кардани протоколи
музокироти Хоруғ аз вазифа сабукдӯш низ кардаанд. Ба
ин хотир боз мегӯям, ки китоби Сафаралӣ Кенҷаев дурӯғ
аст. Ман ҳар се қисмати онро азёд медонам.
Қаҳрамонҳои он ҳама ӯзбакистониянд, на он ки
ӯзбакони Тоҷикистон. Дар ду китоби аввалааш пурра
мухолифинро сиёҳ мекунад. Китоби сеюмашро ба
муқобили Иҷлосияи Шӯрои Олӣ дар Хуҷанд, даъват
накарданаш ва Ҳукумати ташкилнамудаи он вақт
навиштааст. Яъне дар он аллакай роҳбарони Фронти
халқии Кӯлоб ва ҳукуматро танқид мекунад. Ва сабаб
ҳам маълум аст. У мехост сарвари Тоҷикистон шавад,
аммо дар иҷлосия ин имкониятро ба ӯ надоданд. Ман аз
тамоми вазъияти он рӯзҳо огоҳам ва аз рӯйи инсоф бояд
иқрор шуд, ки дар он даврони хеле барои кишвар
вазнин ба вазифаи сарвари давлат интихоби Эмомалӣ
Раҳмон дуруст буд. Ва ӯ ба хатарҳои зиёд нигоҳ накарда,
баҳри кишвар корҳои зиёде кард. Агар Сафаралӣ
Кенҷаев сарвари Тоҷикистон мешуд, фикр мекунам,
кишвари азизамон ба қисматҳо тақсим шуда, дар
харитаи дунё мондани он амри маҳол буд.
- Ҷаноби Атобеки Амирбек, агар ҷонибҳо ба
мувофиқа
расида буданд,
пас, мушаххастар
мегуфтед, киҳо «миёнаравӣ» карданд ва чӣ нақшҳое
вориди «бозӣ» шуд, ки аҳду кӯмакҳои якдигар
фаромӯш шуданд?
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- Мардум ба Кӯлоб баргаштанд ва вазъ ҳам ором шуд.
Вале ин ҷо Сафаралӣ Кенҷаев ва Нурулло Ҳувайдуллоев
нақш бозиданд. Эшон Хуҷанд рафта, он ҷо иҷлосияи
Шӯрои вакилони вилоятро гузарониданд ва вилояти
Ленинободро мустақил эълон намуданд. Охир, ҳуҷҷатҳо
доир ба ин ҳастанд, барои чӣ касе дар бораи онҳо сухан
намегӯяд? Баъд аз ин онҳо медонистанду хатсайрҳои
Хуҷанду Кӯлоб. Яъне эшон ба мардум орд мебарем
гуфта, ба фикрам, силоҳ ҳам мебурданд. Бинобар ин
ошкор мегӯям, ки нақши Сафаралӣ Кенҷаев дар
афрӯхтани оташи ҷанг ба ҳаддест, ки дар дохили бинои
Шӯрои Олӣ расми ӯ ва Тоҳири Абдуҷаббор насб ва зери
акси аввалӣ «Катании тоҷик» ва зери дуввумӣ «хоини
миллат» навишта шуда буд.
Сабаби дигар ин ки ба Ҳукумати Мусолиҳаи Миллӣ
касе ворид карда нашуд. Ин ҳукумат ягона коре ки кард,
Сафаралӣ Кенҷаевро ба истеъфо фиристод, аммо
Раҳмон Набиев ӯро раиси КАМ таъйин намуд. Ҳол он ки
зимни шурӯъи воқеот дар ибтидои моҳи майи соли 1992
Сафаралӣ Кенҷаев ҳам раиси Шӯрои Олӣ буду ҳам
раиси КАМ ва инчунин мехост, ки дар ҳарду вазифа
боқӣ бимонад.
- Мутаассифона, ба ҳар роҳе ки буд, тавонистанд,
ки моро ба ҷанг бикашанд ва бародар хуни
бародарро бирезад, аммо меҳру муҳаббати моро
нисбати якдигар аз байн бурда натавонистанд ва
хушбахтона, бар маҳзи эҳсоси пораҳои тани як
миллат будан боз тавонистем сари мизи музокирот
нишинем. Шумо ки дар давраи 6-уми музокирот
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вориди ин раванд шудед, лутфан мегуфтед, ҳайатҳои
он даври гуфтушунид чӣ гуна рӯҳия доштанд, дар
ҳоле ки баъзеҳо аз адами эътимоду боварӣ дар
давраҳои аввали музокирот ҳадс мезананд.
- Дар робита ба эътимоди тарафҳо бояд бигӯям, ки то
охири музокиротҳо эътимод байни тарафҳо ба таври сад
дарсад набуд, зеро ҷанг идома дошт, аз ҳарду тараф ҳам
одамон кушта мешуданд. Гарчанде дар музокиротҳо
баҳсҳои ҷиддӣ доир мегаштанд, ҷониби оппозитсиюн
гумон мекард, ки эҳтимол ба шартҳои мо розӣ шаванд,
аммо онҳоро иҷро накунанд. Баъдан, бештари
пешниҳодҳое ки ҷониби мухолифин мекарданд, танҳо
ба мухолифин дахл надоштанд. Масалан, масъалаи
баргардонидани гурезаҳоро гирем. Оё ҳамаи гурезаҳо
мухолифини ҳукумат буданд? Албатта, не. Шумо
медонед, барои баргардонидани гурезаҳо дар музокирот
чӣ қадар мабоҳиси шадиде мегузашт? Ҳамин буд, ки 13
март ё апрели соли 1997 дар робита ба ин масъала
протокол ба имзо расид. Протоколи дигаре ки он ҷо
мавриди баҳси ҷиддӣ қарор дошт, ин Протокол оид ба
масъалаи низомӣ буд. Ва ҳамон вақт маълум буд, ин
протокол камбудиҳои зиёд дорад ва бар маҳзи ҳамин
аст, ки имрӯз он ҳама камбудиҳо ошкор гашта
истодаанд.
- Масалан?
- Барои мисол, он низомиҳои мухолифине ки ба
ҳукумат шомил мешуданд, бояд бо низомиҳои ҷониби
ҳукумат ҳуқуқи баробар медоштанд ва бояд ҳама бо як
чашм нигоҳ карда мешуданд. Лекин ҳозир чӣ? Собиқаи
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хидматии он низомиёни мухолифинро, ки ба нерӯҳои
ҳукуматӣ интегратсия шуданд, аз соли 1998 – 1999 ҳисоб
мекунанд, дар ҳоле ки собиқаи хидматии низомиҳои
собиқ Фронти халқӣ аз соли 1992 ҳисоб карда мешавад.
Аз ин лиҳоз, дар масъалаи нафақаву рутба ва дигар
имтиёзоти вобаста ба собиқаи корӣ миёни ин ду фирқаи
низомиён тафовут дида мешавад.
Дар музокироти Маскав (феврали соли1997), ки
“Протокол доир ба масоили низомӣ” баҳс карда мешуд,
ҳангоми танаффус роҷеъ ба ҳамин масъала ман бо
Давлат Усмон баҳси сахт ҳам кардам. Ман гуфтам, ки дар
протокол навиштан лозим аст, ки собиқаи хизматии
низомиёни мухолифин низ аз соли 1992 ҳисоб карда
шавад ва ин пешниҳоди қумандонҳои мухолифини
Кӯҳистони Бадахшон аст, аммо бо ман дар баҳс шуданд
ва ин масъала ҳалли худро наёфт. Бинобар ин ҳозир
пурсед, мефаҳмед, ки як бохти аксарияти низомиёни
интегратсияшуда дар ҳамин нуқта буд; як қисми
дигарашонро бинобар мувофиқ будани синну солашон
ба истеъфо фиристоданду мабнӣ бар надоштани
собиқаи корӣ ҳамчун корманди низомӣ нафақа
намегиранд.
Гузашта аз ин дар сомонаи «Азиа- плюс» хондам, ки
раиси шаҳри Душанбе ба муносибати 20-солагии
иҷлосияи Хуҷанд ба иштирокдорони Ҷанги Бузурги
Ватаниву интернатсионалистҳо ва асокири Фронти
халқӣ баъзе имтиёзҳо пешниҳод кардааст. Чаро
низомиёни мухолифинро ба ҳисоб нагирифтаанд? Ҳол
он ки иҷлосияҳои 14 – уму 16 – умро дида будам.
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Иҷлосияи 14 – ум пур аз силоҳбадаст буд. Ин ҳам дар
ҳолест, ки нисбат ба мо мегӯянд, зимни иҷлосияи 13 – ум
оппозитсиюн нодуруст муроҷиат кард. Бале, ман инкор
намекунам, он замон фишороварӣ буд, аммо худашон
мардумро ба ин маҷбур карданд. Зеро аввалан, кори
якрӯзаро ду моҳ кашол доданд, дуввум, вақте иҷлосияи
14 – ум ба кор шурӯъ кард, дар атрофи Шӯрои Олӣ
аллакай автоматдорҳо буданд, дар ҳоле ки зимни
иҷлосияи 13 – ум мухолифин яроқ надоштанд. Вақте ки
иҷлосияи 16-ум шурӯъ шуд, дар баробари низомиёни
Фронти
халқию
қумондонҳои
оппозитсиюн
спетснадзҳои Русия ва Ӯзбакистон низ буданд. Ба ин
хотир он иҷлосияро на вукало, балки дигарон
гузарониданд.
- Мӯҳтарам Атобеки Амирбек, мехостам болои
музокиротҳое ки Шумо иштирок доштед, бештар
тамаркуз дошта бошем ва дар ин росто суоли
навбатиям ин аст: аз ҳама давраҳои музокироте ки
иштирок доштед, кадомеро авлавият қоил ҳастед ва
онро тақдирсоз мешуморед?
-Албатта, дар ҳар як даври музокирот масъалаи
тамдид кардани оташбас бардошта мешуд, вале
муҳимтарин масъала дар музокироти Ашқобод ин
табодули усаро ва зиндониён буд. Агарчи ин масъала сад
дарсад ҳалли худро наёфт, аммо баъди ба муфовиқа
расидан дар ин масъала тақрибан 50 - 60 фисади
масъулияти ба зиммагирифтаамонро иҷро кардем.
Барои ҳамин музокироти Ашқобод тақдирсоз буд.
Чунки баъд аз он қисме аз асорат раҳо ёфту қисмати
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дигаре аз зиндон берун омад. Ғайр аз ин амали мазкур
эътимоди ҷонибҳоро нисбат ба якдигар зиёд кард. Агар
ҳамин кор намешуд, эътимод ба даст намеомад.
Ҳозир дуруст аст, ки мегӯем, 27 июн тақдирсоз буд,
зеро дар ин рӯз Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва
ризоияти миллӣ дар Тоҷикистонро имзо карданд? Не,
он рӯз созишномаи тайёрро имзо карданд. Тавре шумо
медонед, то имзо шудани он созишнома чандин
протокол имзо шуда буд. Ҳатто баъзан кор ба дараҷае
мерасид, ки
ҷонибҳои
музокиракунанда
ҳалли
масъаларо ёфта наметавонистанд. Пас ёфтани ҳалли
муаммои
мазкурро
ба
президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари ИНОТ устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳавола мекардем. Ва ин ду шахс
ҳалли онро дар ҳақиқат меёфтанд ва барои ҳамин ҳам
дар чунин санадҳои тақдирсоз имзоҳои онҳо ҳаст.
Баъдан, бояд афзоям, ки ҳар як санади имзошудаву
вохӯриҳои
сарони
ҷонибҳо
то
имзо
шудани
Созишномаи сулҳ тақдирсоз буданд.
- Ҳар гоҳе аз сулҳу тақдирсоз будани он, мавқеъу
мақом ва мақсади ҷонибҳо сухан меравад, ҳатман
суоле сар мезанад, ки то ҳол ҷавоби духӯра
доштааст. Ин ҳам бошад, он аст, ки ҷониби ҳукумат
мегӯяд, оппозитсиюн қудрат мехостанд, вале собиқ
мухолифин ҳанӯз ҳамон вақти музокирот дар шахси
Отахон Латифӣ ва Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода гуфта
буданд, ки эшон хоҳони қудрат нестанд. Дар
ташреҳи дурусти ин масъала Шумо чӣ мегӯед?
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- Мо ҳеҷ гоҳ қудрат намехостем. Агар оппозитсиюн
қудрат мехост, Ҳукумати Мусолиҳаи Миллӣ ташкил
намекард, дар ҳоле ки шаҳри Душанбе пурра дар дасти
мо буд. Бар замми ин бо назардошти он вазъи ҳукмрону
имконияте ки буд, агар ин гуна мақсад медоштем, ҷанг
карда, тамоми ҳукуматро мегирифтем, вале боз мегӯям,
ки чунин мақсад надоштем. Шурӯъ аз ҳамон замон то
ҳозир ҳама изҳоротҳои мухолифин дар соли 1992 ва
минбаъдаи «Лаъли Бадахшон», ИНОТ ва СММ-ро дар
даст дорам, ки дар ҳеҷ яке аз онҳо ба маънии гирифтани
ҳукумат чизе нест. Мо чунин як эътимод доштем, ки
баъди иҷлосияи Хуҷанд дар шаҳри Душанбе ва кишвари
азизамон оромӣ барқарор мегардад. Бинобар ин шахсан
худи ман аз Хуҷанд ба Душанбе баргашта, то охири
моҳи декабр Душанберо тарк накардам, зеро ба ин
бовар будам, ки ҳама ҷо ба ҷо мешаванду оромӣ
барқарор мешавад. Вале мутаассифона, чунин нашуд...
Гузашта аз ин ҳама ҳанӯз аз ибтидои ҷанг мухолифин
як талаб доштанд ва он ҳам ин буд, ки ё пеши роҳи ҷанг
гирифта шавад ё иҷлосияи Хуҷандро эътироф
намекунем, зеро иҷлосияи Ҳуҷанд зери фишор
гузаштааст.
- Вақте масъалаи қудрат ба миён омад, тақсимоти
мандати вазифаҳо ба ёдам расид, ки аз ин ҳисоб
ҷониби оппозитсиюн 30 фисадро соҳиб шуда буд ва
он бештар бо номи «ҳукумати 30-фоиза» маъруф аст.
Дар аввал талаби мухолифин бештар аз 30 фоиз буд,
аммо ахиран, чаро мухолифин бо гирифтани 30
дарсад имтиёз қаноат карданд?
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- Дар давраҳои музокирот ҳар як гузаште ки шуд, он
ҳам аз ҷониби мухолифин буд. Масалан, зимни ташкили
КОМ ҳам мо чунин як гузашт кардем, ҳол он ки
намояндагони мо ба ин комиссиюн бояд зиёдтар ворид
мешуданд. Ҷиҳати ин масъала мабоҳиси зиёде доир
гаштанд, аммо чун масъаларо ҳал карда натавонистанд,
охируламр мо гузашт намудем, зеро мо мехостем, ки
ҳарчи зудтар сулҳ дар кишвар пойдор гардад.
Бояд бигӯям, то он замоне ки шомили музокирот
шудам, дар Хоруғ бо намояндагони Ҳукумати
Тоҷикистон ва СММ чандин музокирот доштам ва маро
даъват мекарданд, ки Душанбе оям ва ҳар он мансаберо,
ки мехоҳам, бароям медиҳанд, аммо ман мегуфтам, ки
ба ҷуз барқарор кардани оромӣ ва баргардонидани
гурезаҳо ба чизи дигаре ниёз надорам.
- Бо вуҷуди он ки мухолифон гузашт карданд ва
ба гирифтани 30%-и мандатҳо иктифо намуданд,
ҳукумат ба аҳди худ содиқ монд, ба ин маънӣ ки
ҳамон 30% - и ваъдашударо ба мухолифин дод?
- Дар робита ба ин масъала дар музокирот мувофиқа
шуда буд, ки дар кулли идорот ин меъёр ба назар
гирифта мешавад, аммо вақте дар КОМ боз ҳам сари ин
масъала баҳс сурат гирифт, ҷониби ҳукумат гуфт, ки
додани мандат танҳо ба вазоратҳову кумитаҳо рабт
дорад, дигар сохторҳо ба ин дохил намешаванд.
Мухолифин ба ин ҳам гузашт карданд, ҳол он ки мо
«ҳукумати 30-фоиза»-ро ҳам дар сохторҳои болоӣ ва ҳам
дар поёнӣ интизор будем.
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Чизи дигареро низ ин ҷо бояд гӯям, ки дар ин маврид
маҳалгароӣ ҳам дар дохили мухолифин нақш бозид, аз
ҷумла афроде ки ба оппозитсия қаробате ҳам
надоштанд, аз ҷониби мухолифин вориди ҳукумат
шуданд. Барои созмони мо бошад, танҳо як ҷо доданд:
Мурғобе ки қирғизнишин аст ва нафари дигареро аз
ҳисоби ҲНИТ раиси ноҳияи Ишкошим таъйин карданд.
Инчунин «Лаъли Бадахшон» ба Кумитаи амволи ҳарбӣ
як нафарро пешниҳод кард, ки ӯро қабул карданд, дигар
«Лаъли Бадахшон» каси дигаре дар ҳукумат надошт. Оне
ки маро баъди фаъолияти КОМ ҷонишини раиси ВМКБ
таъйин карданд, бо назардошти «ҳукумати 30-фоиза»
набуд. Бояд рӯирост гуфт, ки маро президенти кишвар
ба он ҷо фиристонд, гарчанде роҳбари вақти вилоят бо
ин ҳеҷ розӣ набуд.
- Дар баробари ин гуна гузаштҳои оппозитсиюн
метавонед аз чунин гузаштҳои ҳукумат дар қиболи
мухолифин ёдовар шавед, ки воқеан, онҳо раднопазир бошанд?
- Ҳама вақт бо назардошти ҳамон ҳукумати ба
истилоҳ 30 – фоиза мегӯянд, ин ҷониб буд, ки шуморо
шомили ҳукумат кард, ҳол он ки кадом ҳукумат 30
фоизашро ба мухолифин додааст?
- Пас, ҳамин аст гузашти ҷониби ҳукумат?
- Бале, ҳаминро мегӯянд.
-Агар ҷониби ҳукумат чунин як гузашт намекард,
мухолифин метавонистанд сулҳ накунанд?
- Ростӣ, агар ҷанг идома пайдо мекард, кишвари мо
бадтар аз Афғонистон мешуд, ки мо аллакай инро ҳис
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карда будем, вагарна атрофи шаҳрро нерӯҳои
оппозитсиюн гирифта буданд.
Вақте мухолифин ба он тараф рафтанд ва ҳоли
Афғонистонро диданд, ҳамеша коре мекарданд, ки
Тоҷикистон мисли Афғонистон нашавад, гарчанде
баъзеҳо устод Сайид Абдуллоҳи Нуриро мегуфтанд, ки
«бояд сулҳ намекардеду мо ҷангро идома медодем».
Аммо идомаи ҷанг ба фоидаи миллату кишвар набуд,
чунки дар ин ҷанг хориҷиҳо бо мо бозӣ карданд.
Бинобар ин агар он идома пайдо мекард, Тоҷикистон
бадтар аз Афғонистон мешуд. Хуб, ки афғонҳо ҳам
манфиатҳои миллиашонро дарк кардаанду ҳама якҷоя
зидди Амрико ҳастанд, аммо дар мо, тоҷикон ин
хусусият мушоҳида намешавад.
- Ба ҳар ҳол, беҳтарин тӯҳфае ки ҷонибҳо барои
миллату Ватан карданд, сулҳ буд ва рӯзи ба имзо
расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти
миллӣ дар Тоҷикистонро ҳамасола ҳамчун Рӯзи
ваҳдат ҷашн мегирем. Лутфан бигӯед, ки сулҳу
ваҳдати имрӯзаи тоҷиконро чӣ гуна баҳогузорӣ
мекунед?
- Худоро шукр, ки сулҳ ҳаст, вале ваҳдати миллӣ
надорем. Чаро? Зеро ҳатто ҳамон ҷашни ваҳдат ҳам
мислест, ки бозӣ бошад. Ин ҷо ман гуфтанӣ нестам, ки
маро ба ҷашн даъват намекунанд, балки ҳатто аксари
ҳамон афродеро, ки аз ҷониби худи ҳукумат дар
музокирот ширкат мекарданд, даъват наменамоянд.
- Дар чунин ҳол, чӣ кор бояд кард?
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- Якдигарро бояд эҳтиром намоем. Тавре гуфтам,
маҳалгароӣ ба ҳадде миёни мо реша давонидааст, ки то
деҳот расидаем. Чӣ, боз ҳам ҳамдигарро кӯча ба кӯча
ҷудо кунем? Бинобар ин ҳар як чорабиние ки мешавад,
новобаста ба тараф бояд ҳама он ҷо иштирок кунанд.
Ҳамзамон бояд афзуд, ки КОМ кори таърихиеро
анҷом дод. Меҳмонхонаи Вахш қароргоҳи он буд. Дар
бинои Вахш навишта шудааст, ки солҳои ҷанг
меҳмонхона беморхонаи ҳарбӣ будааст. Дуруст, ки он
беморхона будааст. Аммо мутаассифона, аз он ки
меҳмонхонаи мазкур тӯли се сол мақари КОМ буду
аъзои комиссия барои миллат хидмат карданд, чизе
навишта нашудааст, ҳол он ки баъзе аз аъзои КОМ,
назири Отахон Латифӣ ва баъдтар Ҳабибуллоҳ Сангинов
кушта шуданд. Ё худ аз ҷониби ҳукумат Тағой
Раҳмоновро гирем, ки вафот кардааст. Ӯ, воқеан, шахси
идеалӣ буд, тамоми ҷо, ҳатто ҷойҳои ба ҷонаш
хатардошта ҳам мерафт танҳо ба он хотир, ки оромӣ
пойдор гардад. Ва албатта, устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ, ки Раиси КОМ буданд ва баҳри барқарории сулҳу
ваҳдати миллӣ дар кишвар хизмати зиёде карданд ва
имрӯз дар байни мо нест. Пас, дар ҳоле аз ин шахсиятҳо
ёде ҳам карда намешавад, чӣ гуна ваҳдати миллист?
Бинобар ин ба фикри ман, агар 27 июнро на Рӯзи
ваҳдати миллӣ, балки Рӯзи сулҳ мегуфтем, дурусттар
мешуд. Аммо, беҳтараш бояд ҳамаи мо тоҷикистониҳо
ва пеш аз ҳама тоҷикон, аз хизматчиёни ҳукуматӣ сар
карда, то ҳама аз маҳалгароӣ даст кашида, тамоми саъю
кӯшиши хешро баҳри ягонагию ваҳдати комили миллӣ,
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якпорчагии кишвар, рушди ҳаматарафаи он равона
намоем. Фаҳмишу эҳтироми миллати тоҷик бояд барои
мо аз фаҳмишу эҳтироми маҳаламон баланд бошад.
Моро на маҳалгароӣ, балки танҳо ягонагӣ ва ваҳдати
тамоми халқҳои Тоҷикистон пеш бурда метавонад.
-Шояд гуфтаниҳои дигаре буданд, ки…
- Бале, аз Шӯрои уламои Тоҷикистон нигаронам, ки
шурӯъ аз тирамоҳи гузашта ба яке аз уламои беҳтарини
дин Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода ҳуҷумро оғоз карда, эълон
доштанд,
ки
масоҷиди
кишвар
танҳо
барои
мусалмонҳои ҳанафимазҳабанд, ҳол он ки ман дар ҳеҷ як
гӯшаи дунё надидаам, ки масҷиди мусалмонҳо вобаста
ба мазҳаб бошад. Дар Тоҷикистон бошад, рӯйрост эълон
карданд, ки барои мани исмоилӣ ба масҷиду қозиёт
рафтан мумкин нест, ин ҳам дар ҳолест, ки ҳатто пеш аз
ҷанг ҳам исмоилиҳои ҳамдиёрам дар Донишкадаи
исломии Тоҷикистон мехонданд...
То ба кай тоҷикони манотиқи гуногуни кишварро аз
ҳам ҷудо мекунем?! Кай аз ҳодисаҳои фоҷиабори дар
тӯли таърих ба сари мардуми тоҷикомада хулосаи
дуруст мебарорем? Охир, мо инсонҳо меоему меравем,
аммо ғами кишварро хӯрдан зарур аст.
- Ташаккур барои сӯҳбат.
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ИБРОҲИМ УСМОНОВ: ГУРЕЗАҲОРО КОМ
БАРГАРДОНД, НА ШАХСИЯТҲОИ АЛОҲИДА
- Тавре маълум аст, 15
сол қабл дар ин шабу рӯз
беҳтарин ҳадяи Худованд –
сулҳ тақдими тоҷикон
гашт, вале албатта, на бо
осонӣ. Бо вуҷуди ҳама
талошҳои қаблӣ ҳайатҳои
музакиракунандаро лозим
омад, ки зиёда аз се сол
кӯшиш ба харҷ диҳанд.
Чаро?
- Се сол, воқеан, муддати
хеле дурудароз менамуд,
зеро онҳое ки аз куштору ғорату муҳоҷират, аз
беадолативу гуруснагиву хорӣ кӯки чашмашон канда
буд, онҳое ки аз куҷо будани волидону фарзандону
пайвандон бехабар буданд, онҳое ки дар шаҳре, деҳае,
хонае, хаймае интизор менишастанд, то ба ҷойи аслии
худ боз гарданд, онҳое ки дар назди амирони аҷнабӣ
сархаму камонмиён меистоданд, то луқмаи нон барои
таъмини дарватанмондагон пайдо кунанд, соат
мешумурданд ва аз он ки «дар охири нақб равшанӣ
медиданд» озурдаву ноумед мегардиданд. Тӯл кашидани
музокирот айби музокирачиён набуд. Шахсоне ки аз
ҷонибҳо дар музокирот намояндагӣ мекарданд, бояд
аввал мутмаин мешуданд, ки коре ки мекунанд, на ба
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нафъи як тараф, балки ба нафъи ҳарду ҷониб аст ва
натиҷаи музокирот ба сулҳи умумӣ меорад. Бидуни шак,
мегӯям, ки дар давраи аввалу дуввум, ки ним солро дар
бар мегирад, ҳеҷ гуна боварии ҷонибҳо вуҷуд надошт ва
ҷонибҳо ба ин бовар буданд, ки шояд фиреб хӯранд.
Ҳамин гуна шубҳаҳо бисёр буданд, барои ҳамин ҳал
шудани масъалаҳо ва расидан ба мақсади умумӣ тӯл
мекашид, давом меёфт. Аз ин рӯ, албатта, музокирот се
сол давом кард, вале аз ҷониби дигар агар ба ин шевае
ки мо оштиро ба вуҷуд овардему баъдан пеши роҳи
ҷангро гирифтем, дар муқоиса бо кишварҳои дигари
гирифтори ҷанги шаҳрвандӣ нигоҳ карда шавад,
мебинем, ки се сол муддати тӯлонӣ нест, баръакс
нисбатан камтар аст. Ба ибораи дигар аслан мо
тавонистем дар муддати нисбатан камтар ин корро
анҷом диҳем. Масалан, дар Афғонистон сию чанд сол
аст, ки ҷанг идома дорад ё ин ки чанд сол аст, ки
комиссияҳои гуногун ташкил мешаванду ҷиҳати ҳалли
қазияи Афғонистон роҳҳалҳои мухталиф меҷӯянд, вале
то ҳол ба натиҷаи мусбате нарасидаанд. Ҳол он ки
натиҷаи дар давоми се сол ба дастовардаи мо, натиҷаи
мусбат аст ва то ҳол мо аз он розӣ ҳастем.
- Дар робита ба ин масъала Шумо дар «Сулҳнома»
гуфтаед, ки тӯл кашидани шурӯъи кор ба муайян
шудани такягоҳи мухолифин рабт дошт. Инро чӣ
гуна шарҳ медиҳед?
- Ман дар «Сулҳнома» ба ҳарду ҷониб ишора
кардаам. Ҳеҷ гоҳ дар раванди сулҳ танҳо ба як тараф
ишора накарадаам. Гап сари он буд, ки ҳарду ҷонибро
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ҳам такягоҳ лозим буд, зеро бе такягоҳ будан имкон
надошт. Гузашта аз ин дурӯғ аст, ҳар гоҳ агар гӯем, ки ин
сулҳро мо худамон ба даст овардаем. Дар таърихи
инсоният сулҳе мавҷуд нест, ки бе миёнаравӣ сурат
гирифта бошад. Мо низ ҷузъи инсоният ҳастем. Албатта,
агар мо намехостем, ин сулҳ намешуд ва албатта, агар
ҳам ҷониби ҳукумат ва ҳам мухолифин намехостанд, низ
сулҳ намешуд. Вале новобаста аз он, тавре ишора
кардам, давлати Тоҷикистон такя мекард ба Русияву
Ӯзбакистон ва мухолифин бошанд, ба Эрон ва
мамлакатҳои арабӣ такя мекарданд. Аз ҷониби дигар ин
чиз сабаби кашол додани музокирот мешуд. Ва ишораи
ман ба он маъност, ки то замоне ки манфиатҳои Русия ва
Эрон ба ҳам созгор наомаданд, онҳо пуштибонӣ ва
ҷонибдории манфиро нисбат ба сулҳи тоҷикон давом
доданд. Яъне на Русия ҳавасманди зиёд буд, ки раванди
сулҳ ба анҷом расад ва на Эрон, агарчи зоҳиран ҳарду
ҳам чунин вонамуд мекарданд, ки пайи дарёфти роҳҳои
расидан ба сулҳ кӯшиш карда истодаанд. Вале вақте
байни Эрону Русия манфиат ба вуҷуд омад, яъне
масъалаи эҳёи сохтмони иншооти Эрон ба миён гузошта
шуд (ин масъала хеле пештар шурӯъ шуда буд. Дар
нимаҳои солҳои 90-ум Эрон ва Русия мувофиқа ҳосил
карданд, ки Русия дар сохтмони барқи ҳастаӣ Эронро
ёрӣ медиҳад), пуштибонҳои ҳарду ҷонибро ба ҳамдигар
наздик кард ва ҷараёни музокирот хусусияти мусбат
пайдо намуд. Дар чунин ҳол, ҳам Эрон мехост, ки дар
Тоҷикистон зудтар сулҳ шавад ва ҳам Русия.
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Шумо нигоҳ кунед, имрӯз такягоҳи асосии Эрон дар
сиёсати байналмилалӣ Русия аст. Агар Русия набошад,
фардо ба Эрон амрикоиҳо зада медароянд. Шурӯъи ана
ҳамон мувофиқати байни Эрону Русия, ки имрӯз ба
қуллаи баланд расидааст, боиси беҳтар шудани
таваҷҷӯҳи онҳо ба ҷонибҳои даргири ҷанги шаҳрвандии
Тоҷикистон ва сабаби қатъ шудани мухолифату шурӯъ
шудани наздикшавии ҷонибҳо бо ҳам шуд. Дар ҳарду
ҷониб Русия ва Эрон мушовирони худро доштанд. Агар
бо ҳайати ҳукуматӣ аз ҷониби Эрон сафир Шабистарӣ
ҳамкорӣ мекарданд, аз ҷониби Русия, сафир Аблов
ҳамкорӣ дошт. Ба ҷониби мухолифин Воизӣ, муовини
вазири умури хориҷии Эрон робита дошт ва аз ҷониби
Русия сафир Пешков бо онҳо ҳамкорӣ мекард. Яъне онҳо
шахсҳои машҳуру муайяне буданд, ки ба ҷонибҳо
маслиҳат медоданд. Мукарраран бояд афзуд, ки ин гуна
маслиҳатҳо баъди ба ҳам наздик шудани мавқеъҳои
Эрону Русия мустаҳкамтару қавитар шуданд.
- Фикр мекунам, дар масъалаи тӯл кашидани
музокирот худи ҳукумат низ то ҷое нақш бозидааст,
зеро агар ҷониби ҳукумат ашхоси мавриди хоҳиши
ҷониби мухолифинро ба музокирот мефиристод,
хусусан ба давраи аввали музокирот, кор ранги
дигар мегирифт ва раванди сулҳро вусъат
мебахшид…
- Агар ҳар касеро, ки аз ҷониби ҳукумат оппозитсиюн
мехост, ӯро ҳукумат ба ҳайати музокиротӣ ҳамроҳ
мекард, пас, давлат ба кӣ даркор буд? Ягона чизе ки на
танҳо аз тарафи давлат, балки аз тарафи мухолифин ҳам
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ба кашол додани музокирот сабаб мешуд, ин буд, ки на
давлат ба мухолифин эътимод дошт ва на мухолифин ба
давлат. Ана ҳамин чиз сабаби он буд, ки дар музокироти
давраҳои аввал кашолёбӣ ва ҳал нашудани мавзӯъ вуҷуд
дошт.
Он чизеро, ки Шумо ишора мекунед, ман дар китоби
«Сулҳнома» ба шакли дигар гуфтаам. Ҳукумат роҳбарии
ҳайати музокиротиро ба зиммаи Шукурҷон Зуҳуров
гузошта буд ва мухолифин боварӣ надоштанд, ки
Шукурҷон Зуҳуров имкон ва салоҳияти ҳалли масъалаҳои ҷиддиро дошта бошад. Моҳи апрели соли 1994
Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода дар як мусоҳибааш дар радиои
«Озодӣ» гуфта буд, ки Шукурҷон Зуҳуров қобилияти ҳал
кардани ин ё он масъаларо надорад. Яъне вай аз
мақомҳои баландпояи ҳукумат нест. Барои ҳамин бояд
раис иваз карда шавад ва то вақте ки раис иваз карда
нашавад, ӯ ба сифати раиси ҳайати музокиротии ҷониби
мухолифин дар гуфутушунидҳо иштирок намекунад.
Воқеан ҳам, дар давраи аввал ва дуввум Ҳоҷӣ Акбар
Тӯраҷонзода ва Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар
маҷлисҳо иштирок накарданд, ҳол он ки ҳам дар Маскав
буданду ҳам дар Теҳрон. Дар ин давраҳо ҳайати
музокиротии ҷониби ҳукуматро Шукурҷон Зуҳуров
роҳбарӣ мекард. Вале баъдан, дар давраи саввум ҳайати
ҳукуматиро Абдумаҷид Достиев, дар даври чорум ва
марҳалаи
аввали
даври
панҷум
Маҳмадсаид
Убайдуллоев ва сипас то охир Талбак Назаров ҳайти
ҳукуматиро роҳбарӣ карданд.
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Ҷониби
мухолифин
ҷиҳати
раиси
ҳайати
музокиротии ҷониби ҳукумат чунин талаб доштанд, ки
раис бояд ҳуқуқи қазоват кардан дошта бошад, вале ба
фикри онҳо Шукурҷон Зуҳуров ин гуна нерӯро надошт.
Дар робита ба ин масъала онҳо чӣ асос доштанд, дар ҳеҷ
куҷо нагуфтаанд ва ман низ ҷиҳати ин масъала чизе
дигарро намедонам. Фақат ҳаминро мегӯям, ки дар
раванди музокирот Ш. Зуҳуров хоҳ раиси ҳайат буд, хоҳ
узви оддӣ, чун ҳар кадом иштирокчии музокирот
сарбаланд ва содиқона манфиатҳои миллиро ҳимоят
мекард.
- Чунин бардошти ман аз гуфтаҳои Шумо дуруст
аст, ки маҳз бар мабнои эътимод надоштан ба
якдигар ҷониби ҳукумат шахсонеро, ки мухолифин
мехостанд, ба музокирот нафиристод?
- Не, ин тавр нест! Ҳар касе ки аз тарафи ҳукумат буд
ё аз ҷониби мухолифин, дар ҳамон шабу рӯз бояд мавқеъи умумиро ифода мекард. Дар ҳайати ҳукуматӣ
намояндагони тамоми минтақаҳои Тоҷикистон буданд.
Баъзеҳо маҳз чун намояндаи маҳал ба ҳайат шомил
гардиданд. Бо истифода аз фурсат бояд гӯям, ки ба ғайр
аз ашхоси зикршуда дар даври аввали музокирот Б.
Абдуллоев, С. Салимов, И. Усмонов, А. Азимов, У.
Холдоров, Р. Ҳошимов, Э. Ғоибов, Ш. Мирзоев иштирок
карданд. Аз давраи чаҳорум теъдоди ҳуқуқшиносон зиёд
карда шуд ва ҷойи шахсони охир Ҳ. Шодиев, С.
Раҳмонов, З. Ализода ва Ш. Оромбеков дохил гардиданд.
Акнун ҷониби мухолифинро кӣ намояндагӣ мекард,
таваҷҷӯҳ кунед. Ҳабиб Сангинов ба сифати намояндаи
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мардуми гуреза аз Фонди гурезагони «Умед», намояндаи
мардуми мусаллаҳи Қаротегин Зайд Саидов, Бозоралӣ
Сафаров, намояндаи Созмони мардумии «Растохез»,
Холиқназаров аз Фонди «Носири Хусрав», Абдунабӣ
Сатторзодаву
Отахон
Латифӣ
аз
Маркази
координатсионии нерӯҳои демократии тоҷик дар
ҷомеаи давлатҳои муштаракулманофеъ намояндагӣ
мекарданд ва ҳарду ҳам аз шимоли Тоҷикистон ҳастанд.
Аз ин чунин мантиқ бармеояд, ки ҳама таносуби ташкил
додани ҳайатҳо дар ҳарду ҷониб як навъ буд. Баъд боз ба
ин ҳайат А. Атобек ва Ҷ. Ниёзов ҳам дохил шуданд, ки
онҳо намояндагони «Лаъли Бадахшон» ва Ҳизби
демократ буданд.
Бо вуҷуди он ки Муҳаммадшариф Ҳимматзода ва
Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода мавқеъи умумиро ифода
мекарданд, таносуби ташкил ёфтани ҳайатҳо ҳамсон буд,
вале дар умум, аъзои ҳайатҳо нисбат ба якдигар бовар
надоштанд, ба ин маънӣ ки ҳайати ҳукуматӣ андеша
мекард, оппозитсиюн мехоҳад ҷониби ҳукуматро фиреб
диҳаду ба қудрат биёяд, дар навбати худ оппозитсиюн
низ гумон мекард, ки ҳукумат фиреб дода истодааст,
шартҳои онҳоро қабул мекунад, вале дар амал татбиқ
наменамояд.
- Аз мантиқи суханронии Шумо бармеояд, ки
ҷониби
ҳукумат
ҳайати
музокиротиро
бо
назардошти шароити ҷуғрофӣ созмон дода буд…
- Бале! Ҷониби мухолифин ҳам. Ҳарду ҷониб бо
назардошти асоси этникӣ ҳайатҳоро ташкил карда
буданд. Дигар навъи намояндагӣ аз халқи Тоҷикистон ва
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нерӯҳои гуногуни он набуд. Ҳатто ташкилотҳои
байналхалқӣ инро медонистанд, зеро аввалин мулоқоти
рӯ ба рӯи ҷониби ҳукумат ва ҷониби мухолифин (ин
мулоқоти корӣ набуд, балки мулоқоти истироҳатӣ буд)ро Л. Бота, намояндаи СММ дар Тоҷикистон рӯзи 14
апрели соли 1994 дар Маскав ташкил дод ва гирди миз
одамҳоро бо назардошти аз кадом ҷониб буданашон не,
балки мувофиқи аз кадом маҳал буданашон ҷой дод.
Яъне ба истилоҳ дар паҳлӯи бадахшонии ҳайати
оппозитсиюн, бадахшонии ҳайати ҳукуматӣ, дар паҳлӯи
зарафшонии ҳайати оппозитзиюн зарафшонии ҳайати
ҳукуматӣ, дар паҳлӯи кӯлобии ҳайати оппозитсиюн
кӯлобии ҳайати ҳукуматӣ, дар паҳлӯи ғармии ҳайати
оппозитсиюн ғармии ҳайати ҳукуматиро шинонд.
Яъне диди маҳаллии моро ташкилотҳои байналхалқӣ
ҳам медонистанд ва истифода мекарданд.
- То ҳанӯз барои ман як масъала норавшан аст.
Ин ҳам бошад, масъалаи ба даст гирифтани
ташаббус дар роҳи сулҳ аст. Бинобар ин хуб мешуд,
агар мегуфтед, ки аввалин ташаббуси сулҳ аз кадом
ҷониб гирифта шуд.
- Оппозитсиюн мегӯяд, «мо ташаббус нишон додем»
ва дар навбати худ ҳукумат низ ин гуна ташаббусро ба
худаш рабт медиҳад. Вале аслан ташаббуси музокироти
сулҳи Тоҷикистон бо миёнаравии давлатҳои Осиёи
Миёна, аз ҷумла Русия ва Ӯзбакистон ҳам, ба даст
гирифта шуд. Дар заминаи муроҷиати онҳо ба Созмони
Милали Муттаҳид дар соли 1992, ки ҳанӯз ҳукумати
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Набиев побарҷо буд, масъалаи музокироту сулҳ ба миён
омад.
Роҷеъ ба воқеаҳои Қӯрғонтеппа (шурӯъ аз моҳи
феврали соли 1992 то тобистони ҳамон сол) Нурулло
Ҳувайдуллоев дар иҷлосияи Хуҷанд (соли 1992) сухан
ронда, дар бораи вайрон шудани муносибати миллӣ,
этникӣ дар водии Вахш, дар бораи кӯшиши нобуд
кардани қавмҳои алоҳида дар водии номбурда, роҷеъ ба
таҳқиқи ин қазия андеша ронд. Дертар, яъне баъд аз ин
Русия ва Ӯзбакистон ба СММ муроҷиат карданд ва
охири моҳи август ё аввали моҳи сентябри соли 1992
намояндагони Созмони Милали Муттаҳид барои
омӯхтани вазъияти Тоҷикистон омаданд. Ин ҳам дар
ҳоле буд, ки дар Тоҷикистон ҷанг идома дошт, бинобар
ин намояндагони СММ ба водии Вахш ё худ ба Кӯлоб
рафта натавонистанд. Вале тавонистанд, ки бо
намояндагони водии Вахш ва Кӯлоб сӯҳбат намоянд.
Баъди боздид ва бозгашт аз ин ҷо, моҳи октябри соли
1992 намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар
бораи зарурат ва имконияти иштироки СММ дар ҳалли
масъалаҳои Тоҷикистон қарор қабул карда, Исмат
Киттани намояндаи муншии умумии Созмони Милали
Муттаҳид дар масъалаи ҳалли низоъи Тоҷикистон
таъйин шуд.
Охири моҳи декабри соли 1993 бошад, оппозитсиюн
дар Теҳрон аввалин бор қувваҳои худро ҷамъ карда,
барномаашро муайян намуд, ки чӣ мехоҳад. Ҳоҷӣ Акбар
Тӯраҷонзода дар як мусоҳибааш гуфта буд, ки аслан
кӯшиши онҳо дар робита бо оғози гуфтушунид аз моҳи
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марти соли 1993 шурӯъ шудааст. Зеро ҳамон вақт онҳоро
дар Вазорати корҳои хориҷии Эрон ҷамъ оварда,
гуфтаанд, ки бас кунед аз ҳамдигар дур рафтанро.
Кӯшиш кунед, то ба ҳамдигар наздик шавед ва сулҳ
намоед.
Дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ дар Хуҷанд Қонуни
афв қабул шуда буд, яъне ҳукумати нав дар аввалин
рӯзҳои кориаш сулҳро суроғ кард. Ман дар «Сулҳнома»ам навиштаам ва Шумо ҳам медонед, ки ҳанӯз аз моҳи
феврали соли 1993 Ҳукумати Тоҷикистон дар шахси
Қозидавлат Қоимдодов, ҷонишини раиси Шӯрои Олии
Тоҷикистон, Баҳодур Абдуллоев, муовини раиси
Кумитаи амнияти Тоҷикистон, Шукурҷон Зуҳуров,
вазири меҳнати Тоҷикистон як ҳайате ташкил карда, ба
Маскав фиристод, то ки онҳо намояндагони маҳалҳои
Тоҷикистонро пайдо кунанду барои бозгаштан ба Ватан
бо онҳо кор кунанд, яъне ана ҳамин аст ҳақиқати
ташаббуси сулҳ ва Шумо хулоса кунед, ки кадоми аз
инҳоро ба сифати аввал мегиред, вақте ки гап дар бораи
ташаббусҳои худӣ меравад.
Дар матбуот моҳи феврали соли 1992 нашр шудааст,
ки ҳайати ҳукумат ба Маскав рафт барои мулоқот
кардан бо намояндагони мухолифин. Ва инчунин
барвақттарин таърихе ки аз ҷониби мухолифин Ҳоҷӣ
Акбар Тӯраҷонзода номбар кардааст, моҳи марти соли
1993 мебошад. Вале асоси гап ин аст, ки ҳарду ҷониб
сулҳро мехостанд ва ин муҳим нест, ки кӣ барвақттар
ҷуръат, ҳавсала кард, зеро ин чандон нақши ҳалкунандаи
масъаларо надорад. Баъдан, агар мо, худамон ҳазор
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ҳавсалаву
ҷуръат
мекардем,
вале
ташкилотҳои
байналмилалӣ даст дароз намекарданд, наметавонистем
ин корро шурӯъ намоем. Ҷангҳои Афғонистон ва
ҷангҳои дигар дар дунё нишон медиҳанд, ки ҳалли ин
масъалаҳо осон нестанд.
Пас, чунин воқеиятро бояд эътироф кард: ҳам
ҳукумат ва ҳам мухолифин хоҳони сулҳ буданд, аммо
ҳарду ҷониб низ маънои сулҳро дар он медиданд, ки
тарафи дигар бояд муборизаро қатъ кунад. СММ ҳам
барои сулҳ дар Тоҷикистон иқдом кард. Ин ниҳод
мехост ҳар ду тарафи даргир аз натиҷаи сулҳ қонеъ
бошанд.
СММ худаш ҷангро қатъ карда натавонист, зеро
силоҳ дар дасти вай не, дар дасти нерӯҳои мусаллаҳи
ҳукумат ва мухолифин буд, онҳо муайян мекарданд, ки
парронанд ё не. Хулоса кардан мумкин аст, ки СММ
тавонист манфиати тарафҳоро ба ҳам наздик кунад,
тарафҳо тавонистаанд ҳамдигарро бахшанд, ҳамчунин
манфиати умумимиллиро аз манфиати гурӯҳӣ боло
гузошта тавонистанд. Номи ҳамин чиз сулҳу оштист.
- Устод, чун сухан дар бораи ташаббус рафту
тарафи саввум ном гирифта шуд, наметавон
фишорҳоро пеши назар наовард. Манзур ин аст, ки
иддае мегӯянд, шурӯъи музокирот аз ҷониби давлат
ба фишорҳои Русия рабт дошт. Дар робита ба ин
паҳлӯи масъала Шумо чӣ назар доред?
- Вақте гуфтам, ки Созмони Милали Муттаҳид
аввалин шуда, ташаббуси сулҳро ба даст гирифт, бояд
чунин бардошт шавад, ки он ташкилоти байналмилалии
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сиёсӣ аст ва медонад, ки падари кӣ кӣ ҳасту бародари кӣ
кӣ ва духтари кӣ кӣ. Ин ташкилот барои он ки масалан,
ҷилави Ӯзбакистонро кашад, медонад, ки ба кӣ бояд даст
диҳад.
Созмони Милали Муттаҳид медонад, ки давлатҳои
узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳамон давлатҳои
собиқ шӯравие мебошанд, ки Русия дар садри он қарор
дошт. Барои ҳамин ба русҳо фишор овард ва Эронро
фаҳмонд, ки ба мухолифин роҳбарӣ намуда, онҳоро
муваззаф намояд, ки сари мизи музокирот биншинанд.
Тавре дар боло гуфтем, аз моҳи марти соли 1993,
замоне ки Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода ёдоварӣ кардаанд, то
5 декабри соли 1993 9 моҳ (вақте ки муроҷиати онҳо
пайдо шуд)-ро дар бармегирад. Агар муроҷиати онҳо
ихтиёрӣ мебуд, худи ҳамон моҳи март пайдо мешуд.
Вале вақте чунин нашуд, ин гуна бардошт мешавад, ки
ҳарду ҷониб ҳам зери фишор буданд ва манбаи ин
фишор СММ ба шумор мерафт. Албатта, СММ
диктатор нест, фишор намеорад. Маслиҳат ва ёрии
моддию маънавӣ медиҳад. «Фишор»-и онро дар ҳамин
чиз бояд дид.
- Пас, ҳамчун ҷойи музокирот интихоб шудани
Маскав низ муртабит ба ҳамин фишорҳо буд ё…?
- Дар шурӯъи «Сулҳнома» як ҳуҷҷати СММ ҷо дода
шудааст. Ҳуҷҷат ҳокӣ аз он аст, ки СММ ба Вазорати
корҳои хориҷии Русия супориш медиҳад, ки мо
тасмими шурӯъи музокиротро гирифтаем ва қарор
додем, ки ин раванд аз Маскав шурӯъ шавад. Яъне ин ба
маънои он аст, ки байни Эрон, Русия ва СММ дар
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мавриди он ки музокирот бояд аз куҷо шурӯъ шавад,
аллакай як навъ иттифоқу ҳамфикрӣ ба амал омада буд.
Агар Эрону Русия розӣ намешуданд, музокирот дар ҳеҷ
ҷойи дигар доир намегардид. Бинобар ин барои СММ
розӣ кардани ҳам Русия ва ҳам Эрон зарур буд. Пас,
маълум мешавад, ки ба ҳамин шакл масъалаи макони
давраи аввали музокирот ҳал шуда будааст.
- Шумо дар китобатон вақте дар бораи давраи
аввали музокирот менависед, аз ташрифи сарвазири
вақти Ҷумҳурии Тоҷикистон Самадов ба Маскав ва
иқомати ӯ дар наздикии ҳайати ҳукуматӣ ёдовар
мешавед, вале тазаккур медиҳед, ки ҳатто тарафи
Шумо ҳам наомад, ки шояд ин ҷо ягон сир бошад. Бо
гузашти 18 сол аз он рӯзгор гуфта наметавонед, ки
барои чӣ сарвазир дар ҳамсоягии Шумо дар Маскав
зист, аммо боре ҳам ба музокира таваҷҷӯҳ зоҳир
накард?
- Ба андешаи ман, сабаби асосиаш дар он буд, ки
раҳбарияти давлат дахолати қувваҳои дигарро ба ин
музокирот лозим намедонист. Яъне раҳбари давлат
андеша мекард, ки агар вазири корҳои хориҷӣ ё
сарвазир раваду дар музокирот иштирок кунад ё
маслиҳат диҳад, эҳтимол мухолифин гумон намоянд, ки
мо ба ин ҳайате ки сохтем, боварӣ надорем. Аз ҳамин
сабаб ҳам Самадов, сарварзир ва ҳам Олимов, вазири
корҳои хориҷии Тоҷикистон, ки дар Маскав буданд, ба
ҳайат мулоқот накарданд, тавре раҳбарияти мухолифин
ҳам ба ҳайати худашон дар ҳамин давра ҳеҷ иртиботе
нагирифтанд.
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- Устод, дар давраи аввали музокирот чӣ роҳҳалҳо
пайдо шуданд, ки умедворкунанда буданд?
- Дар лаҳҷаи мо як ибора аст ба маънои «пӯфак барин
дам кардагӣ» ва дар давраи аввал намояндагони ҳайатҳо
чунин буданд. Сараввал ҳамон «дам»-ро баровардан
лозим буд. Вазифаи муҳими ин давра он буд, ки ҳар ду
ҷониб бояд имконият дошта бошанд, то дилашонро
холӣ кунанд. Дар давраи аввал ҷангу ҷанҷол, норозигию
таъна ва умуман, ҳама чизро гуфтан мумкин буд.
Баъдан, он ҷо гуфтан ва муайян кардан даркор буд, ки
мардум, воқеан, аз ӯҳдаи музокирот мебароянд ё не?
Онҳое ки ҷамъ шуда буданд, муайян карданд, ки ин
корро ӯҳда карда метавонанд. Баъд аз ин ҳама чизи
асосӣ пайдо шуд: бояд ягон созишномае имзо карда
шавад, лекин сари мизнишастагон ба имзои ҳеҷ гуна
созишнома омода набуданд. Барои ҳамин як
созишномаи аҷоибе ба имзо расид: Созишнома дар
бораи ҳимояи «Бешаи Палангон». Он кушторҳо,
вайроншуданҳо, ғоратҳо, бенизомиҳо як тараф
монданду мо дар бораи ҳимояи «Бешаи Палангон»
созишнома қабул кардем, чунки ягона чизе ки ҳарду
тараф сари он ба мувофиқа расида метавонистанд,
ҳамин буд. Баъд аз имзои ин протокол муайян кардем,
ки кадом проблемаҳои умда вуҷуд доранд. Ин
муҳимтарин масъалаи музокирот буд.
Ҳамин тариқ, се гурӯҳи проблемаҳо муайян карда
шуданд: масъалаи гурезаҳо, масъалаи силоҳ ва масъалаи
ба ҳукумат дастёбии мухолифин. Давраи аввал се гурӯҳи
масъалаҳоро муайян кард ва гуфта шуд, дар ҷараёни
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музокирот ҳамин масъалаҳо баррасӣ мешаванд, вале ҳар
гуна ҳуҷҷате ки имзо мешавад, то вақте ки охирин ҳуҷҷат
имзо нашавад, амал намекунад, ба ин маънӣ ки мо сари
кадом як масъалае ба мувофиқа расидем, пагоҳ дар амал
тадбиқ кардани онро шурӯъ намекунем. Мухолифин
талаб доштанд, ки ҳар як ҳуҷҷате ки ба имзо мерасад,
бояд таҳаққуқёбии он низ оғоз шавад, зеро ба андешаи
онҳо, эҳтимол ҳукумат масъалаи гурезаҳоро ҳал мекарду
дигарашро не. Вале ҷониби мо инро рад карда, гуфт, ки
аввал масъалаи гурезаҳову супоридани силоҳро тамом
мекунем, баъд ҷо ёфтани мухолифинро дар ҳукумат
муайян менамоем. Ва вақте ҳамаи ин протоколҳо имзо
шуданд, баъд мо раванди сулҳро сар мекунем.
Хуллас, гуфтан мумкин аст, ки давраи аввали
музокирот роҳу стратегияи расидан ба сулҳро муайян
кард.
- Тавре аз сарчашмаҳо бармеояд, ҷиҳати
баргардонидани гурезаҳо на он ки ҷонибҳо
ихтилофи назар доштанд, балки ҳарду тараф ҳам
дар талоши бозгашти гурезаҳо буданд. Вале имрӯз оё
аз рӯйи мантиқ аст, ки баргардонидани гурезаҳоро
ба як ҷониб рабт дод ва нақши ҷониби дигарро дар
ин масъала эътироф накард?
- Кӣ эътироф накардааст?
- Манзури ман ин аст, ки ТВ ва ВАО-и давлатӣ ҳар
вақте дар робита ба бозгардонидани гурезаҳо чизе
омода мекунанд, танҳо аз нақши ҷониби ҳукумат
мегӯянд…
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- Медонед, касби ману шумо (журналистика)-ро
таъна мекунанд, ки дуюмин касби қадима аст,
қадимтаринаш фоҳишагист.
Ин гапе ки гуфтам, сухани илм аст, на гапи кӯча. Яъне
хусусияти хушомадгӯӣ ва иғвоангезӣ, валвала дар ҳама
ҷо, мутаассифона, қисми таркибии журналистика
шинохта мешавад. На танҳо дар Тоҷикистон чунин аст,
балки дар дунё ин қисми таркибии журналистика
эътироф шудааст. Гуфтани ин сухан, ҳатто ба худам сахт
мерасад, чунки ман ба ғайр аз журналистӣ дигар касб
надорам, ҳамин касбро омӯхтаам ва онро таблиғ
мекунам. Журналистикаи имрӯзаи Тоҷикистон ва
солҳои 1990 мисли хидматгор аст: қисме ба ҳукумат
хизмат мекунад, қисме ба кадом як ҳизб ва қисме ба
ким-кадом як одам. Таваҷҷӯҳ кунед, ки рӯзномаи ҲНИТ
зидди ҳизб чизе менависад? Не. Ҳукуматӣ ҳам ҳамин хел
аст.
Матбуоти ҳукуматӣ, мутаассифона, ба ғайр аз
ҳукумат ба касеву гурӯҳи дигаре имтиёз додан
намехоҳад, ҳама чизро аз они ҳукумат мегӯяд. Матбуоти
мустақил бошад, ҳеҷ чизро ба ҳукумат додан намехоҳад.
Вале ҳақиқат чист? Ҳақиқат ин аст, ки бозгардонидани
гурезаҳоро Комиссияи Оштии Миллӣ татбиқ кард.
Раиси КОМ Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва ҷонишинаш
Абдулмаҷид Достиев буд. КОМ, дар маҷмӯъ, аз 26 нафар
иборат буд, ки 13 нафараш аз Ҳукумати Тоҷикистон ва
13 нафари дигараш аз мухолифин намояндагӣ
мекарданд. КОМ бо фармони президенти Тоҷикистон аз
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4-уми июли соли 1997таъсис ёфт ва боз ҳам бо фармони
президент аз 31 марти соли 2000 фаъолияташ қатъ шуд.
- Дар як мусоҳиба бо Султони Ҳамад Шумо
гуфтаед, ки «мехоҳам, ки ҳама ҳамдигарро пурра
бинем». Ман аз ин ҷумла чунин бардошт кардам:
манзури Шумо ин аст, ки бояд ҳарду тараф нақши
ҳамдигарро дар сулҳ эътироф кунанд. Агар чунин
аст, оё ҳозир «ҳама ҳамдигар»-ро дида истодаанд?
- Агар чунин мебуд, яъне агар мо ҳама ҳамдигарро
пурра медидем, ман он гапро намегуфтам. Пас, дар
ҳарду ҷониб ҳам ҳамдигарро кам медиданд: ҳам дар
ҷониби ҳукумат ва ҳам ҷониби мухолифат.
Имрӯз он мухолифати собиқ нест, яъне оппозитсияи
мусаллаҳ, хушбахтона, дар кишвари мо боқӣ намонд.
Мақсадҳое ки барои он музокироти сулҳ ва КОМ барпо
шуда буда, асосан иҷро шуданд. Ба ҳар чизе ки аз 1
апрели соли 2000 ба баъд сурат мегирад, дуруст нест, ки
тибқи мафҳуми «ҳукумат ва мухолифин» нигоҳ кунему
онро дар маънои ҳарифони солҳои 90-и асри 20 фаҳмем.
Замон дигару мақсадҳо ва талошҳо дигар шудаанд.
Одамон ва шахсиятҳо ва мафкураҳо дигаранд. Акнун ҳам
дар ҳукумат ва ҳам дар ҷониби мухофат он одаму он
мақсадҳоро суроғ кардан душвор аст. Арзишҳо тағйир
ёфтаанд, баъзан ҳолатҳо нав шудаанд, дӯстон бегонаву
душманон ошно гардидаанд. Ин набзи замон ва роҳи нав
аст. Ин ба гузашта иртибот надорад. Дар созишномаҳои
мо низ зикр шуда буд, ки шартҳои мо то ташкили
парлумони касбӣ қурб доранд. Парлумони касбӣ
аллакай се бор интихобот дошт. Кӯдаке, ки дар рӯзи
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оғози гуфтушунид таваллуд шуда буд, 18-ро пур кард,
болиғ шуд. Вай ҷангро намедонад. Худо кунад, ки ҳеҷ гоҳ
надонад. Мо акнун бояд сулҳро дар меҳнати
ободкунанда, сиёсати дӯстсозанда давом диҳем. Тавонем,
сулҳкоронро ба некӣ ёд кунем, тавонем, бо лофу
дурӯғбофӣ рӯҳи фавтидагонашонро озурда насозем.
Олӣ мебуд, агар дар шаҳри Душанбе, пойтахти
азизамон, ки номи расмии шаҳри сулҳро дорад,
муҷассамае ба ёди сулҳ созем, ки бинандаи он аз ҷанг не,
аз душманӣ не, аз зарурати ваҳдати миллӣ андеша
кунад. Ин чиз аз ҳама гуна таблиғ волотар аст.

94

