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Изҳороти Иттиҳоди Аврупо оиди гуногунандешии сиёсӣ дар Тоҷикистон 

Тоҷикистон рӯзи шанбеи гузашта ҳаждаҳум солгарди ба имзо расидани 

Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллие, ки ба даҳшатҳои 

ҷанги шаҳрвандӣ хотима гузошта буд, ҷашн гирифт. Аммо Ҳизби наҳзати 

исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) дар муқобили фишорҳои зиёде нисбати аъзоёни 

худ ба таври эътироз маҷбур шуд, ки ҷашнгириҳои ваҳдати миллиро бойкот 

намуда, дар муроҷиати худ навиштааст, ки принсипҳои Созишномаи 

гуногунандешии сиёсӣ риоя карда намешаванд. Ин бори аввал аст, ки яке аз 

иштирокчиёни асосии Созишномаи ризоияти миллие, ки дар соли 1997 ба 

имзо расида буд, чунин масъаларо бардошт. 

Иттиҳоди Аврупо ба ин нигаронӣ тарафдор аст. Миссияи назорати 

интихоботии САҲА/ДИДҲБ дар гузориши ниҳоии худ дар соли ҷорӣ қайд 

намуда буд, ки интихобот дар фазои маҳдуди сиёсӣ ҷой дошт ва натавонист ба 

номзадҳо шароити баробарро таъмин кунад. Баъдан ба сабаби афзоиши 

таъқибот, аъзоёни ҲНИТ тариқи сабти видеоӣ ҳизбро дар шароити шубҳанок 

фавҷ-фавҷ тарк намуданд. Мо низ аз хабари рӯзномаи ҳукуматӣ дар бораи 

оғози тафтишоти ҷиноятӣ нисбати раҳбари ҲНИТ Муҳиддин Кабирӣ гӯё 

барои хусусигардонии ғайриқонунии моликият, ки 16 сол пеш рӯй додааст, 

нигарон гаштем. Мӯҳлати ин даъво саволҳоро ба миён меоварад, зеро он ба 

вақти силсилаи ғамдиҳии аъзоёни ХНИТ ва мутаҳҳамкунии фаъолону 

сиёсатмадорони мухолифин барои ҷиноятҳои хаёлӣ рост меояд. 

Фишор ба мухолифони сиёсӣ на фақат дар мавриди ҲНИТ аст. Инчунин, мо аз 

ахиран боздошти узви гурӯҳи мухолиф ба номи "Гурӯҳи 24" Шабнам 

Худойдодова, ки бо дархости Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати 

Беларус дастгир шудааст, сахт нигаронем. Бо назардошти тақдири дигар 

аъзоёни "Гурӯҳи 24", ки дар талоши ислоҳоти демократӣ дар Тоҷикистон 

буданд, мо аз давлати Беларус даъват ба амал меоварем, ки хонум Худойдодова 

ба Тоҷикистон баргардонида нашавад. 

 



Мо Ҳукумати Тоҷикистонро ба пурра риоя кардани ӯҳдадориҳои худ дар назди 

САҲА ва таъмин намудани фазо барои ақидаҳои сиёсии мусолиматомези 

алтернативӣ даъват мекунем. 

Кишварҳои номзад – давлатҳои Ҷумҳурии Югославияи собиқ, яъне Македония, Монтенегро*, 

ва ҳамчунин Исландия + ва Албания *, кишвари пайрави раванди якҷояшавӣ ва эътидол ва 

номзади эҳтимолӣ - Босния ва Герсеговина ва кишвари АСОА, яъне Норвегия - аъзои 

Минтақаи иқтисодии Аврупоӣ, ин изҳоротро дастгирӣ карданд. 

 

* Македония (ҷумҳурии собиқи Югославия), Монтенегро ва Албания дар Раванди якҷояшавӣ ва 

эътидол иштирок мекунанд. 

+ Исландия то ҳол узви АСОА ва Минтақаи иқтисодии Аврупоӣ мебошад.  
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