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Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо 

 Дафтари барномаҳо дар Душанбе 

кӯчаи Аҳмади Дониш 18 а, Душанбе, Тоҷикистон 734012 

 

 

Изҳороти Дабири кулли САҲА Томас Гремингер дар конфронси матбуотӣ пас аз 

мулоқот бо Президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон дар Душанбе, 4 майи соли 

2018 

Пеш аз ҳама ман мехостам ба Президенти Эмомалии Раҳмон барои мулоқоти созандае, 

ки мо айни ҳол доир намудем, сипосгузорӣ намоям. 

Мо ҳамкории деринаи байни САҲА ва Тоҷикистонро, ки ҳанӯз соли 1994 оғоз 

ёфтааст, мавриди муҳокима қарор додем.  

Тоҷикистон ҳамкори муҳими САҲА дар Осиёи Марказӣ боқӣ мемонад. 

Ба фаъолияти Дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе дастгирии ҷиддӣ таъмин 

карда мешавад. 

Ман мехостам ҷаласаи нахустини бомуваффақияти Платформаи ҳамкориро ёдрас 

намоям, ки моҳи апрел баргузор гардид.  Мутобиқи ваколатномаи таҷдидшуда ҷаласаи 

Платформаи ҳамкорӣ рамзи мавсими нави ҳамкорӣ гардид. 

Ҳамкории мазкур ба шарикии баробар асос ёфта муносибати ҳамаҷонибаи САҲА ба 

таъмини амниятро инъикос менамояд. 

Кори муштарак чорабиниҳоро дар се андозагириии амният дарбар мегирад: ҳарбӣ-

сиёсӣ, иқтисодӣ-экологӣ ва ҳуқуқи инсон. 

САҲА омода аст кӯмаки худро мутобиқи ниёзҳо ва афзалиятҳои Ҳукумати 

Тоҷикистон расонад. 

Ман ҳамчунин Ҳукумати Тоҷикистонро барои даъват намудан ба конфронси сатҳи 

боло оид ба муқовимат ба терроризм ва пешгирии ифротгароии шадид изҳори 

миннатдорӣ менамоям.  

Конфронс барои густариши ҳамкорӣ ва мубодилаи таҷрибаи муқовимат ба терроризм 

ва пешгирии ифротгароии шадид имконияти аълоро фароҳам меоварад.   

Ман омодагии Тоҷикистонро ба ҳалли мушкилоти мазкур, аз ҷумла дар ҳамкорӣ бо 

САҲА, мепазирам. 

Котиботи САҲА, намояндагиҳо ва институтҳо дар кишварҳо ба Давлатҳои узв ҷиҳати 

таҳия намудани тадбирҳои ҳамаҷониба, мутавозин ва ҳамоҳангшудаи эътино ба 

мушкилоти мазкур кӯмак мерасонанд.   

Бахусус, Дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе ба Тоҷикистон дар таҳия намудани 

Стратегияи миллии муқовимат ба терроризм ва ифротгароӣ кӯмак расонд. 
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САҲА ба таҳиянамоии усулҳои мутавозини ҳалли масъалаҳои қонунии таъмини 

амният бо риояи ҳуқуқи инсон даъват менамояд. Қонунгузории муқовимат ба 

терроризм бояд ҷавобгарии ҷиноятиро барои амалҳои зӯроварӣ ё таҳриқаи зӯроварӣ бо 

риояи озодии ибрози ақидаҳое, ки шояд ба мо писанд наоянд, пешбинӣ намояд.   

Сиёсати ғайримуназами муқовимат ба терроризм метавонад қишрҳои аҳолиро аз 

давлат дур созад, ки ин метавонад боиси тундгаро ва шадидшавии он гардад.  Бо 

ибораи дигар, чунин сиёсат метавонад одамонро воқеан ба ифротгароии шадид ва 

терроризм водор созад. 

Танҳо тадбирҳои ҳифзи ҳуқуқ бе андешидани тадбирҳои параллелии ба пешгирии 

онҳо нигаронидашуда терроризм ва ифротгароии шадидро мағлуб сохта наметавонанд. 

Дар ин робита, бо дастгирии Дафтари барномаҳои САҲА дар Душанбе, Тоҷикистон 

дар минтақаҳо Шӯроҳои ҷамъиятиро таъсис додааст, то дар сатҳи маҳаллӣ милитсия 

ва ҷомеаро ҷалб намояд ва ҳамкории байни онҳоро тақвият диҳад. 

Ягон кишвар дар мубориза алайҳи тундгароӣ, ки боиси ифротгароии шадид ё 

терроризм мегардад, дар танҳоӣ ғолиб баромада наметавонад. Барои муваффақ шудан 

муносибати ҳамаҷониба ва муштараки Давлатҳои узви САҲА, созмонҳои бисёрҷониба 

ва ҷомеаи шаҳрвандӣ зарур аст.  

 


