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Аз таърихи гузаштаамон
медонем, ки, ѓолибон ва низоми сиёсии аъсисдодаи онњо, чи
рангу тобише њам дошта бошад, дар навбати аввал таърихро тањти назорат гирифта, дар
хизмати њокимияти хеш ќарор
медињанд. Њамеша, дар њама љо,
дар њама низомњо дар гузашта
ва имрўз њамин гуна буду њаст.
Кўшиши наљибонаи эњтиром
гузоштан ба бењтарин фарзандони замони гузаштаи дуру наздики
халќи тољик чун зуњури ѓояњои
миллатчигї пиндошта мешуд ва
дар робита ба ин ба ташаббускорони ин гуна иќдомот тамгањои
гуногуни идеологї мечаспонданд. Намояндагони фарњанг,
илм ва санъати дар тамоми дунё
машњури моро ба беватанони
(космополит) бе асл, бе насаб, бе
миллат ва мардумамонро бошад
ба манкуртњое табдил медоданд,
ки робитаашонро бо решањояшон
гум кардаанду аз њофизаи таърихї
мањрум шудаанд. Таърихи халќи
тољик аз замонњои ќадим то ба
имрўз нисбат ба таърихи халќњои
дигари Осиёи Миёна ќасдан ба
тањрифи зиёд ва таќаллубот гирифтор мешуд. Аксари далоилу
санадњои таърихии халќи тољик
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махсусан дар мавриди мушкилоти сарнавиштсози таърихи
навтарин мавриди махфидории
махсус ќарор мегирифт. Дар навбати худ, даст норас будани
маъхазњои басо муњиме, ки дар
бойгонињои њизбї зери муњри
«комилан махфї» нигањдорї
мешуданд, дар он замон барои
холисонаву сањењ инъикос намудани аксари лањазоти муњими
таърихи нав имконият намедод.
Танњо имрўз, ваќте ки халќи тољик
озодии њаќиќиву истиќлолиятро
ба даст овард, танњо ба шарофати љидду љањди Пешвои Миллат бањри барќарориву пойдории сулњу ризоияти шањрвандї
дар кишвар иконпазир шуд, ки
бори аввал дар тамоми љањон
љашнњои байналмилалии 1100 солагии давлати Сомониён, соли
тамаддуни Ориёї, соли Рудакї,
2500 – солагии шањри Истаравшан, 2500 – солагии Хуљанд,
2700 – солагии шањри Кулоб,
љаҳонишавии Наврўз, масъалањои
вобаста ба об ва ѓайра бошукўњ
ва густурда таљлил гарданд.
Истиќлоли воќеъии њар давлат бо худшиносии миллии љомеа,
бо таљаддуди шуури миллї ва андешаи сиёсиву фарњангї, бо эњёи
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дастовардњои маънавии ниёгон дар
робитаи мустаќим
ќарор дорад. Ибтикороти доманадори
Президент
кишвар Эмомалї
Рањмон дар масири
эњё ва таљаддуди
мафкураи
миллї
он холигоњи маънавиро, ки баъди
заволи Иттињоди
Шўравї њукмрон
шуда
буд,
бо
ѓояњо ва арзишњои
њаётбахши миллї
шодоб
гардонид
ва озодии сиёсиву
иљтимоии инсону
љомеаро бар пояи
арзишњои миллии
маънавї
устувор
намуд. Дар таърихи миллати
куњанбунёди тољик баъди чандин
ќарн манофеъ ва ањдофи миллї дар
сиёсати давлат маќоми мењварї
пайдо намуд ва ба дарунмояи
муњимтарин равандњои сиёсї ва
иќтисодиву фарњангї табдил ёфт.
Дар сиёсати фарњангии давлат
дар даврони Истиќлол эњёи љашну
маросимњои миллї, љашнњое, ки
дар давоми асрњо вањдат ва ягонагии маънавии мардумро њифз
карда, муњимтарин арзишњои
љањоншинохтии онњоро аз замон
ба замоне интиќол додаанд, аз
маќоми арљманде бархурдор аст.
Пешвоёни миллати тољик
аз даврони ќадим умдатарин
масъалањои сарнавишти миллатро дар њамбастагї бо масъалаи
забон њал кардаанд. Чунончї,
муњимтарин падидаи фикриву
фарњангї, ки бо кўшиши амирони
сомонї ба вуќўъ пайваст, расмияти сиёсї пайдо кардани забони
тољикї мебошад, ки пойгоњњои
интишори забони арабиро мањдуд
намуда, барои равнаќи адабиёту фарњанг роњро њамвор сохт.

Ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр
мешаванд, ки рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва
масъулияти онро ба дўш
нагирад.

Умаров Њ. омўзгор
Рўзнома моње як маротиба дар Маркази
инноватсионнї ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тољикистон нашр мешавад.
Нишонии мо: валояти Хатлон ноњияи Бохтар

Љањон бо нур мебояд гирифтан
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НУРИ ВАЊДАТ ТОЉИКОНРО ТОЉ БАР
САР КАРДААСТ

ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ МАДАНИЯТИ ДАВРАИ СОМОНИЁН

Ваҳдат! Ин калима
дар
радифи
Модар,Сулҳ,Ватан
барои ҳар кадоми мо
муқаддас
аст.Махсусан барои мардуме,ки
тули солҳои гуногун аз
дасти аҷнабиёни арабу турк зулми беандоза
дидааст,он
гиромитар
аз ҳар вожаи дигар аст.
Беҳуда Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон
нагуфт ааст:”Ваҳдати
миллӣ бояд аз ҳама
гуна
ихтилофи
назар,гуногунандешии
сиёсӣ,манфиатҳои
ҳизбӣ,гурӯҳӣ
болотар
ва
дахлнопазир
бошад,аҳли
ҷомеаро
муттаҳид,якдил,якмаром
ва як порча созад”.
Президенти
мамлакат, Асосгузори сулњу
вањдати миллї- Пешвои
миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон баъди Раиси Шўрои
Олї интихоб шудан ба мардуми шарифи Тољикистон
ќасам ёд карда гуфта буданд, ки « тамоми донишу
таљрибаамро барои дар њар
хона ва њар оила барќарор
шудани сулњ равона карда, барои шукуфоии Ватани азизам садоќатмандона
мењнат
мекунам. Барои
ноил шудан ба ин нияти
муќаддас, агар лозим шавад,
љони худро нисор мекунам».
Дар њаќиќат Пешвои миллат тамоми саъю кушиши
худро барои амалї гардонидани ин иќдоми таќдирсозу
ояндасоз равона намуданд.
Шукрона аз он дорем,
ки вањдати миллї дар сарзамини бињиштосои мо тавассути љидду љањд ва кўшишу
талошњои зиёди сарвари давлат танинандоз гашт ва рўз
аз рўз мустањкаму ќавитар
гашта истидааст. Сиёсати
пешгирифтаи Сарвари
мо
сиёсатест, ки дигар халќияту

Даврае, ки дар бораи
он сухан меронем, яке аз
мархилањои
бузургтарини инкишофи маданияти
тољикон ба шумор меравад.
Ин замони пурзўр шудани
муборизаи халќњои ориёї
муќобили арабњо аз як тараф, аз тарафи дигар густариши маданияти мусулмонї
ба шумор меравад. Салтанати Сомониён (879-999) давраи тиллоии таъриху маданияти халќи тољик, замони
соњибдавлатию соњибзабонии
он, марњилаи онњо комёбии ташаккули халќияти
тољик
буда,
шароитњои
мусоид барои пешрафти
иќтисодиёт, илму фарњанг ва
њунармандї фароњам меояд.
Президенти
Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон
дар суханронии худ дар конфронси байналхалќии илми
бахшида ба 1100-солагии
давлати
Сомониён
дар
шањри Санкт-Петербург маданияти давраи Сомониёнро хеле хуб инъикос намуд.
Ў ќайд намуд, ки «Барои мо
тараќќиёти фарњанги маънавии ин давра ањамияти махсус дорад, ки он густариши
минбаъдаи фарњанги халќи
тољикро бунёд намудааст.
Мањз дар ањди Сомониён
матнњои «Авесто»-и зардушти ба забони форсии миёна
тарљума шуда, њамчун китоби муќаддас истифода мешуд, дар ин давра донишњои
таърихию фалсафї, адабї,
њунарї, ривоятњои халќї
ва достонњои ќањрамонии
њамаи халќњои форсизабони
ќадима гирд оварда, ташфиќу
тарѓиб карда, асосњои забони имрўзаи форсии дарии
тољикї гузошта мешавад».
Дар ин давра шањрњои Осиёи
Миёна – Бухоро, Самарќанд,
Марв, Хуљанд, Њирот ва Балх
ба марказњои хаёти фарњангї
табдил меёбанд, ки бо мурури замон дар даврањои аввали

миллатњои
кишварамонро
дар радифи миллати тољик гузошта, њуќуќњои онњоро дар
асоси талаботи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
њимоя
намуда, як узви
људонопазири Тољикистони
соњибистиќлол
медонад.
Баъди расидан ба сулњу салоњ
Президенти мамлакат бори
дигар ба њамватанонамон
мурољиат намуда, таъкид доштанд, ки «Бо дарназардошти ин руњияи илњомбахш ва
иттињоди љовидонии миллат айни муддаост, ки рўзи
27-уми июнро дар кишварамон Рўзи вањдати миллї
эълон намоем ва ин санаи
фархундаро њар сол ба таври умумихалќї љашн гирем.
Дар ин асос њар сол мардуми
кишвар ин рўзро њамчун як
Љашни миллї ид мекунанд ва
њамин аст, ки имсол 20 -умин
солгарди љашни Вањдати
миллиро таљлил менамоем.
Бо шарофати вањдати
миллї њама мушкилотњо
давра
ба давра
роњи

њалли худро ёфтанд. Се
њадафи
стратегии мамлакат- таъмини истиќлолияти
энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї, таъмини амнияти озуќавории
кишвар, ки њамеша дар
мењвари
сиёсати
Президент ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон ќарор доранд,
мањз аз пойдории вањдату
субот дар Тољикистон бо
маќсади худ расида истодаанд.
Пешвои миллати мо
љони љавонашро ба гарав
монду ба маќсад расид:сулњ
овард ба кишвар ва њар хонавода. Ва ин сулњ муваќќатї
набуд
балки
устувору
пойбарљо ва барои њамеша.
Сулњу оромї дар кишвари азизамон барои рушди
бемайлони соњањои мухталифи њаёт мусоидат намуд.
- Истиќлолияти давлатї ва
Вањдати миллиро бе якдигар
тасаввур кардан амри мањол
аст. Чун ки
истиќлолият
ба мо соњибихтиёрї бахшида бошад, пас Вањдати

муттањид гардидани халќи
тољик наќши муњим гузошта, њамчун марказњои асосии
инкишофи фарњанги тољик
нашъу нумўъ мекунанд. Ин
шањрњо имрўз њам барои мо
ба маънии мероси бузурги
ниёгонамон ањамияти таърихию фарњангї доранд, ки дар
фарњанги халќи тољик, забон, таърих ва њаёти имрўзаи
вай
таљассум
ёфтаанд.
Давраи нињоии ташаккули
давлатдории халќи имрўзаи
тољик ба кулли бо давлати Сомониён марбут аст,
ки дар давоми асрњои 1Х-Х
ба туфайли баъзе воќеањои
таърихї ба дунё омад. Давлати Сомониён омили муњими
таъриху тамаддуни Шарќ ва
љањон гардид. Вай ба халќаш
шароити мусоиди зиндагї
ва кор муњайё сохта, боварии мамлакатњо ва халќњои
дуру наздикро ба њамкории
серсоњаи мутаќобилан муфид
дар тамоми тўли роњи бузурги абрешим, хусусан дар
соњањои тиљорат, муомилоти
байналхалќии мол, мубодилаи фарњанг таќвият дода,
халќи тољикро ба сањнаи тамаддуни љахонї баровард.
Бино ба далелњои таърихї
давлати Сомониён дар заминаи анъанањои эхёгардида
бунёд ёфта, дар соњањои њаёти
иљтимої, иќтисодї, фарњангї,
илмї ва адабї комёбињои бузург ба даст оварда, мамлакатро аз тораљгарони хориљї
њифз карда, зањмати осоиштаи дењќонон ва косибонро
таъмин намуд. Дар давраи
Сомониён барои ба майдони эљоду фаъолият ќадам
нињодани силсилаи олимону
адибони љањоншумул шароит муњайё шуд. Мутафаккири бузург Муњаммад алХоразмї, Абўнасри Форобї,
Закариёи Розї, Абўалї ибни
Сино, Абурайњони Берунї,
поягузорони
адабиёти
тољику форс Абўабдуллои

Рўдакї, Абўмансури Даќиќї
ва Абулќосим
Фирдавсї
аз
њамин
љумлаанд.
Сањми устод Айнї, Бобољон
Fафуров дар омўзиши таъриху маданият ва дар худшиносии халќи тољик нињоят бузург аст. Мо, тољикон, номњои
олимони машхури рус Бартолд, Андреев, Семенов, Якубовский, Окладников, Бертелс, Дяконов, Брагинский ва
бисёр дигаронро њамеша вирди забон мекунем, зеро фаъолияти илмии онњо асосан
ба тадќиќу ташвиќи таърихи
халќи тољик, инчунин замони
Сомониён бахшида шудааст.
Маданияти моддии давраи
Сомониён хеле бой ва гуногунранг буда, намунањои
барљастаи он њамчун осори
бебањои маданияти љањонї
њисобида мешавад. Меъмории асрњои 1Х-Х пеш аз њама
љолиби ќайд аст, ки бештар
бо меъмории замони пешина зич алоќаманд буд. Ин
алоќамандї, масалан, дар
ташкили алоќамандии мутамарказии объектњо мушоњида
мешавад. Инчунин истифодаи
наќшњои зооморфї, яъне тасвири њайвонхо ва хазандањою
паррандањо мушоњида мешавад. Ин наќшњоро дар
маќбарањо ва ќасрњои феодалї
мушоњида кардан мумкин аст.
Замони Сомониён марњилаи
гулгулшукуфии
адабиёти
классикии форсу тољик ба шумор меравад. «Шоњнома»-и
њаким Фирдавсї адабиёти безаволи мардуми форсу тољик ва сарчашмаи
муњимтарини омўзиши таъриху фарњанги ањди ќадим
аст. Дар он тамоми хислатњои
тољикони ќадим - мардонагї,
далерї,
шуљоатмандї,
дурандешї ва ќањрамонии
онон инъикоси худро ёфтааст.
Мирзоев П. омўзгори
кафедраи Фанхои гуманитарӣ

6

19-июни соли 2017
НУРАФШОН
МАСЪАЛАЊОИ ВОБАСТА БА ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР»

Моњи марти соли 2016
Дабири кулли Созмони
Милали Муттањид Пан Ги
Мун ва Президенти Бонки љањонї Љим Ёнг Ким бо
ирсоли нома аз интихоб ва
пазируфта шудани Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон
ба узвияти “Панели сатњи
баланд рољеъ ба об” хабар
доданд. Ќарор дар бораи
таъсиси Панели мазкур
бо ташаббуси Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва
як ќатор кишварњои аъзои СММ моњи сентябри
соли 2015 дар Маљмаи умумии СММ дар доираи 17
Њадафи Рушди Устувор
њамчун идомаи талошњои
љомеаи љањонї дар самти
татбиќи Њадафњои Рушди Њазорсола ќабул гардида буд. Боиси ифтихору
сарфарозї аст, ки љомеаи
љањонї сањму ташаббусњои
Президенти
Љумњурии
Тољикистон
Эмомалї
Рањмонро дар масъалањои
љањонии об ќадрдонї карда, ўро аз байни роњбарони
193 кишвари аъзои СММ ба
Панели сатњи баланди 15нафара, ки њама роњбарони
кишварњои
ташаббускор
дар масъалањои об мебошанд, интихоб намуд.
Дар соли 2016 Сарвари
давлат муњтарам Эмомалї
Рањмон дар Симпозиуми
байналмилалии сатњи баланд оид ба Њадафи шашуми рушди устувор тањти унвони “Таъмини дастрасии
умум ба об ва бењдошт” иштирок варзид, ки дар кори
он зиёда аз 700 нафар намояндаи воломаќом аз 90 кишвари олам, 47 ташкилоти
байналмилалї ва минтаќавї,
ба монанди СММ ва 17 сохтору нињоди зертобеи он,
Созмони њамкории Шанхай, Иттињоди Давлатњои
Мустаќил,
Созмони
њамкории иќтисодї, Бонки
љањонї, Салиби Сурх ва ди-

гарон иштирок намуданд.
Дар рўзњои охири ин
соли таърихї, яъне 21 декабр Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид
бо Ќатъномаи худ Дањсолаи
байналмилалии амал «Об
барои рушди устувор”,
2018-2028-ро, ки аз љониби
Љумњурии
Тољикистон
пешнињод шуда буд, ќабул
намуд. Дар робита ба ин
Дабири кулли СММ Пан Ги
Мун ва Раиси Маљмаи Умумии ин созмони љањонї Питер Томсон бо ирсоли номаи
табрикї ба унвони Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон
роњбарияти сатњи олии
Тољикистон
ва
мардуми шарафманди тољикро
бо ќабули муваффаќонаи
ќатъномаи «Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои
рушди устувор», 2018-2028
самимона шодбош гуфтанд.
Дањсолаи дуюми байналмилалии амали «Об ба хотири рушди устувор», 20182028 ташаббуси чоруми
љањонии љониби Тољикистон
мебошад, ки бо ќатъномаи
махсуси Маљмаи Умумии
Созмони Милали Муттањид
ва љонибдории давлатњои
аъзои ин созмони муътабар
ќабул карда мешавад.
1. М у т о б и ќ и
Ќатъномаи мазкур (ОР3)
давраи солњои 2018-2028
њамчун Дањсолаи байналмилаии амал “Об барои рушди
устувор” эълон мешавад,
ки он аз 22-юми марти соли
2018 шурўъ шуда, 22-юми
марти соли 2028 ба анљом
мерасад. (22-юми март Рўзи
љањонии захирањои об мебошад.)
2. М у в о ф и ќ и
Ќатъномаи
МУ
СММ
(ОР4) њадафњои Дањсола
масъалањои зеринро фаро
мегиранд:
• рушди устувор ва
мудирияти
њамгироёнаи
захирањои об љињати раси-

дан ба њадафњои иљтимоїиќтисодї ва муњитизистї;
• роњандозї ва пешбарии барнома ва лоињањои
дахлдор;
• тавсеаи њамкорї ва
шарокат дар њамаи сатњњо
барои мусоидат ба татбиќи
вазифа ва њадафњои марбут ба захирањои об, ки
дар сатњи байналмилалї
мувофиќа шудаанд, аз љумла
Њадафњои рушди устувор;
Ѓайр аз ин, Ќатънома
(ОР5) ањамияти рушди истифодаи оќилонаи обро бо
дарназардошти
робитаи
мутаќобилаи захирањои об
бо маводи ѓизо, энергетика ва муњити зист дар њама
сатњњо таъкид мекунад.
3. Илова
ба
ин,
Ќатънома масъалањои зеринро њамчун њадафњои
иловагии Дањсола муайян
мекунад:
• такмили абзори ташаккул ва интишори дониш,
осонгардонии дастрасї ба
дониш ва мубодилаи иттилоот рољеъ ба таљрибаи
бењтарин, бањрабардрорї аз
иттилооти љадид дар бораи
њадафњои рушди устувори
марбут ба захирањои об;
• бунёди
шабакањо
ва мусоидат ба ташаккули шарокат ва фаъолияти тарафњои манфиатдор дар татбиќи њадафњо
ва вазифањои марбут ба
захирањои об;
• т а ќ в и я т и
фаъолиятњои иртиботї дар
сатњњои мухталиф барои
дастёбї ба њадафњои марбут
ба захирањои об.
4. Ќатъномаи мазкур аз
Дабири кулли СММ таќозо
менамояд, ки бо истифода аз имкониятњои нињоди
байниидоравии “СММ-Об”
љињати тарњрезї ва ташкили фаъолият дар чорчўбаи
Дањсола дар сатњњои љањонї,
минтаќавї ва љумњуриявї
чорањо андешад.
Олимхонов Салимхон,
донишљўи соли чоруми
гуруњи 270101-10
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миллї тавонист оташи љанги
бародаркўшро хомўш намояд.
Дар тўли
25
соли
Истиќлолияти
давлатии
Тољикистон бо сарварии Президенти кишварамон, Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон
таъмин ва тањкими Вањдати
миллї
ѓояи
наљотбахши
миллат,
рўйдоди
нодири
таърихї, омили муњимтарини
муттањидкунандаи љомеа, унсури асосии андеша ва худшиносии миллї, омили асосии
тањкими давлатдории навини тољикон гардид. Дар бораи заминањои расидан ба
Вахдати миллї ва сулњу субот дар кишвари аз љанги
тањмилии шањрвандї азияткашида ва давлату давлатдории дар вартаи њалокату
парокандагї ќарордошта чанд
нуќтаро таъкид бояд намуд:
Аввалан
солњои
аввали
Истиќлолияти
давлатї барои њар шањрванди Ватанамон душвору пурпечутоб буд.
Љанги
хонумонсўзи
шањрвандї минтаќањои гуногуни кишварамонро ба гирдоби мухолифат ва муќовимати
сиёсию њарбї кашида буд. Дар
ин шароити барои давлати
тозаистиќлоламон хавфноктарин бо баргузории Иљлосияи
таърихии таќдирсози ХVІ
Шўрои Олии љумњурї ва
Раиси Шўрои Олии кишвар
интињоб шудани фарзанди
фарзонаву наљотбахши миллату давлат, меъмори сулњу
Вањдат муњтарам Эмомалї
Рањмон дар таърихи кишвари ба доми љанг кашидани давраи нав- расидан ба
сулњу вањдати воќеї оѓоз ёфт.
Дуюм, заминаи муњимтарини
расидан ба сулњу вањдат ин бо
сарварии бевоситаи Сарвари давлат Эмомалї Рахмон
ќабул шудани Ќонуни асосї,
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яъне Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон
мебошад,
ки
имрўз яке аз конститутсияњои
бењтарини љањон муосир ба
шумор меравад. Сарвари давлат бамаврид таъкид намуда
буданд, ки «Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон дар шароити низои байни тољикон
тањия ва ќабул гардид. Аз ин
љињат, вазифаи аввалиндараљаи
он таъмини оштии миллї ва
сулњи
тољикон
мебошад.
Конститутсияи
Љумњурии
Тољикистон,
дарвоќеъ,
њуљљати созиши иљтимої ва
заминаи њуќуќии сулњ гардид.
Чунин таљрибаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
њоло чун намунаи њалли низои дохилї эътироф шудааст».
Сеюм, баъди ба имзо расидани Созишномаи
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, ки натиљаи
сиёсати вањдатофари Сарвари
давлатамон буд, дар ватани
азизамон давраи нави зиндагїсозандаю бунёдкорї оѓоз ёфт.
Баробари бо имзо расидани Созишномаи сулњу вањдат
заминаи воќеие пайдо гардида,
тинати сулњпарваронаю заковати баланди халќу сарвари хирадманди он исбот шуд. Имрўз
мо бо ифтихор гуфта метавонем,
ки таљрибаи Тољикистон дар
масъалаи дар фосилаи кўтоњи
таърихї хомўш кардани љанги
шањрвандї дар ягон кишвари дунё, ки ба чунин холат
гирифтор аст, дида намешавад.
Бе Ваҳдати миллӣ пайванди ногусастании дирӯзу имрӯзу
фардо,ҳифзи
истиқлолият
ва
дастовардҳои он,посдошти хотираи неки аҷдодони номдор,ҳифзи
мероси
гаронқадре,таърихию
фарҳангӣ
маъно
надорад.Он
мавриди қаробати ҳамдигарӣ ва
фатҳи қуллаҳои нав,таконбахши
азму талошҳои мост.Бо чунин
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арзиш мо вазифадорем,ки онро
чун гавҳараки чашм муҳофизат
намоем.Барои мувафақ
шудан
ба ин нуқта мо бояд истилоҳи
“Кӯлобию,Хӯҷандӣ,Помирию
Қаротегини”-ро аз байн дур созем.
Дар ин сурат мо парчами якдилиро баландтар бардошта метавонем.
Ваҳдат дар адабиёти классикии
мо вожаҳои “якдилию ҳамзабонӣ”
ҳаммаъност.Бузургтарин вассофи
он Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ аст.
Аз рӯи ақидаи ӯ инсон бояд дилҳоро
аз ҳам фасл не,ба ҳам васл намояд.
Мо барои васл кардан омадем,
На барои фасл кардан омадем.
Маҳз бо кӯшишу ғайрати дучанд ва муборизаи фидокоронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон
ҷанги шањрвандї дар як муддати
кӯтоҳ ба итмом расид ва парчами
сулҳу амният парафшон гашт.Ҳол
он ки дар баъзе мамлакатҳои дунё,
аз ҷумла Афғонистон,Фаластину
Исроил,Сурия чунин ҷангҳо то ҳол
хотима наёфтаанд. Имрӯз ҳамаи
мардуми мо ва сиёсатмадорони
ҷаҳон Эмомалӣ Раҳмонро меъмори сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистон
мешуморанд ва маҳз ӯро бо
ҷоизаи Сулҳ мукофотонидаанд.
Барои пирӯзии Сулҳ дар
Тоҷикистон, пеш аз ҳама хизмати таърихии худи миллати
тоҷик, ки бо таъбири Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон басо бузург мебошад.
Имрўз мардуми тољик бо
шукргузорї аз зиндагонии осоишта ва шоистаи худ, ки аз
овони сўгу мусибат ба фасли
оромишу сурур расидааст, дар
њаќќи давлат ва Сарвари муаззами худ пайваста дасти дуо
мебардоранд, то Худованд ояндаи рўшанутару зеботаре барои
тољикон ато фармояд, миллату
Ватан ва пешвои фаррухќадами
онро њофизу нигањбон бошад,
босаодату сарбаландї ба сўи
љовидонањо рањнамої кунад.
Ин дасти дуои халќ, ки тафсири пуштибониву дастгирии эшон аз сиёсати давлати
тозаистиќлоли
Тољикистон
аст, номаи њидоятест, ки пешвои
оламшумули
тољикон,
миллати кўњанбунёд ва та маддунофарини моро ба сарманзили маќсуд хоњад расонид.
Шарифов Ё,
омўзгори кафедраи Фанхои
гуманитарӣ
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ТЕРРОРИСТ ВАТАН, МИЛЛАТ ВА
ДИНУ МАЗҲАБ НАДОРАД

Дар марҳилаи навини таърихи башарӣ рушд ёфтани фаъолияти ташкилотҳои экстремистӣ
ва терорристии байналмилалӣ
боиси таассуф ва нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст.Ҷуғрофияи фаъолияти ин
ташкилотҳо рӯз аз рӯз ҳудуди
давлатҳои алоҳидаро рахна
сохта, характери фаромиллӣ
ва глобалӣ касб карда истодаанд. Таҳдидҳои ин таҳавулоти
номатлуби замон боиси аз
байн бурдани истиқлолияти
давлатҳои алоҳида гардида,
ҳаёти осоиштаи мардуми сайёраро зери хавфу хатар монда,
ҳазорҳо тифлони бегуноҳ, пирони барнодил ва ҷавонони
равшанфикр ба коми ин заҳоки
аср фурӯ рафта истодаанд.
Терроризм ин содир намудани амалҳое мебошанд, ки ба
одамон хатари марг ба миён
оварда, истифодаи он мақсади
ҷисман
бартараф кардани
рақиби сиёсӣ, вайрон кардани
бехатарии ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир
барои аз тарафи ҳокимият қабул
кардани қарорҳо мебошад. Ҳақ
бар ҷониби Асосгузори сулҳу
Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон мебошад, ки мегӯяд
“Тарроризм ва Экстремизм, аз
як ҷониб чун вабои аср хатари
глобалии ҷиддӣ буда, аз ҷониби
дигар, аъмоли он гувоҳ аст, ки
террорист ватан, миллат ва
дину мазҳаб надорад, балки як
таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва
ҷони ҳар як сокини сайёра аст”
Зӯроварӣ, зулм, фишороварӣ,
таҳқир ва паст задани шаъну шарафи инсон, хусусан, гурӯҳҳои
дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа
ва давлат мумкин аст эътирозро
ба вуҷуд оварад, ки он мумкин ба
ифротгароӣ оварда расонад. Ба
ҳамаи мо аз таърих маълум аст,
ки идеологияҳои ифротгароӣ,
ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ ба миён
меоянд. Ифротгароӣ зуҳуроти аз
ҷониби ашхоси ҳуқуқӣ ва воқеӣ
дар шакли амалҳои воқеан чапгаро инъикосёфтае мебошад,

ки ба бенизомӣ, тағйири сохти
конститутсионӣ дар мамлакат,
ғасби ҳокимият ва аз они худ
кардани ваколатҳои он, барангехтани низои нажодӣ, миллӣ,
иҷтимоӣ ва динӣ даъват мекунад.
Ба хотири зарурати масъалаи мафкураи идеологї дар
шароити мураккакби љањонии
замони муосир, барои кишвари мо низ муњисм аст, ки бо
ширкати тамоми љомеа дорои консепсияи муккамали
мафкуравии худї бошад, зеро
набудани идеалњо ва њадафњо
дар зиндагї ба ташаккули
шахсият, ба хусус љавонон
таъсири нињоят манфї дорад. Зеро мањз љавонон ба
њар гуна идеалњо назари
интиќодї доранд. Аз ин хотир, барои ин табаќа мављуд
будани идеалњои мушаххас ва
њадафњои равшан, ба хотири
рушди њирфавї ва шањрвандии
шахсият ва умуман њаёт
арзишњои появї мебошанд.
Коршиносон бар ин назаранд, ки аксар љавонњои барои
ифротгарої мањкумшуда бо
сабаби донишї пастї динию
дунявї, надоштани машѓулият
ва љойи кор гумроњи афрод ва
гуруњњои ситезаљў мешаванд.
Бояд ёдовар шуд, ки 90
дар сади онњое ба љангњои
Сурия мераванд, аз бекорї ба
бањонаи муњољирати мењнатї
ба Руссия мераванд ва дар
он љо бо мусоидати гурўњњои
таблиѓгар ба Туркия ва баъдан ба Сурия роњ меёбанд. Бинобар, ин Тољикистон гурўњи
худхондаи «Давлати исломї»ро як созмоним терористї
ва мамнўъ эълон кардааст.
Сулњу осоишгарї дар
Тољикистони муосир, ки
худ нооромињои сиёсиро аз
сар гузаронидааст, ќадру
манзалатї махсус дорад. Ин
неъмати бебањо бо туфайли
мењнати чандинсолаи давлату Њукумати кишвар зери
роњбарии Асосгузори сулњу
вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии
Тољикистон
муњтарам

Эмомалї Рањмон ба даст омадааст ва гиромї доштани он
аз вазифањои муќаддаси њар
фарди љомеа ба шумор меравад.
Ифротгароёни динӣ аз ҷихати
динї асосноккунии фаъолияти бо дин руйпӯшкардашудае
аст, ки ба зўран тағйир додани
сохти давлатӣ ё бо роҳи зӯрӣ
ғасб намудани ҳокимият, халалдор кардани истиқлолят
ва якпорчагии давлат, бо ин
мақсад барангехтани душманӣ
ва бадбинии динӣ равона карда
шудааст. Дар марҳалаи кунунӣ
мафҳуми ифротгароии динӣ
муқаррароти устувори динӣ
ё яке аз намудҳои шуури динии муосир фаҳмида мешавад.
Дар бораи ифротгароии динӣ
ҳамчун ҳодисаи махсусе сухан
рондан мумкин аст, ки оғози
арзи вуҷуд кардани он ба солҳои
70-80-уми қарни ХХ рост меояд.
Инро мо дар Шарқ дар мисоли
ҳаракатҳои «Толибон», «Алқоида» ва «Ҳизб-ут-таҳрир»
мушоҳида карда метавонем.
Иҷрои қонунҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» ва
«Дар бораи мубориза бар задди
экстремизм» аз ҳар яки мо масъулияту ҳушёрии сиёcї, имону
эътиқоди комил бар принсипҳои
умумибашариамонро талаб менамояд. Президенти кишвар
муҳтарам Эмомалї Раҳмон
дар Паёми худ ба Маљлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
(23.01.2015) ин равияи тундравро мањкум намуда чунин иброз дошта буданд. «…
Њодисаҳои солњои охир бори
дигар исбот намуданд, ки терроризм ва экстремизм аз як
ҷониб чун вабои аср хатари глобалии ҷиддӣ буда, аз љониби
дигар, амволи он гувоҳ аст,
ки террорист ватан, миллат
ва дину мазҳаб надорад, балки
як таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва
ҷони ҳар як сокини саёра аст.
Ин зуҳуроти фалокатбор ҳеҷ
умумияте бо дин, аз љумла,
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бо дини мубини ислом надорад ва бо истифода аз номи
ислом ба хотири ҳадафҳои
сиёҳу ғаразноки сиёсӣ содир
карда мешавад. Ва ин масъаларо дар чорабиниҳои сатҳи олӣ,
аз ҷумла, аз минбари баланди
Созмони Милали Муттаҳид
борҳо иброз дошта будам ва
имрўз бори дигар изҳор менамоям, ки номи поки исломро бо зуҳуроти даҳшатноку
нафратовари терроризм олуда
кардан иштибоҳи маҳз аст».
Бинобар ин моро зарур
аст, ки пеши роҳи ифротгароиро гирем ва ба ин гуна
равияҳо роҳ надиҳем. Мо

НУРАФШОН
ҷавононро бояд дар руҳияи
ватандўстию
ватанпарварӣ
тарбия намоем, то ин ки сазовори давру замон бошанд.
Мутаасифона, бар хилофи
ин озодиҳо бархе аз ҷавонони
тоҷик
ба ин неъматҳои
соҳибистиқлолӣ қонун
дар
фазои давлати озоди миллӣ
хатти бутлон
мекашанд ва
даст ба ифротгароӣ мезананд.
Ҷавонони тоҷик хуб дарк менамоянд, ки масъалаи ҷавонон
дар мадди назари роҳбарияти
давлату Ҳукумати Ҷумҳурӣ
бевосита
Пешвои муаззами
миллат қарор гирифтааст. Дар
тамоми Паёмҳои Асосгузори
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сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон мушкилоти ҷавонон
ба таври мубрам гузошта мешавад ва дар сиёсати ҳаррӯзаи
Сарвари давлат масъалаи мазкур аз масоили маркази маҳсуб
меёбад. Пешниҳод гардидани
соли 2017 “Соли ҷавонон” боз
як иқдоми неки Пешвои миллат нисбати ҷавонон аст. Зеро
ҷавонон шоҳсутуни ояндаи
ҷомеа њастанд ва мебошанд.
Абдуалиев Б,
омўзгори кафедраи Фанҳои
гуманитарӣ

ИФРОТГАРОЁН ГУРЎЊЊОИ ТУНДРАВИ ЗАМОНИ МУОСИР
Ба њамагон маълум аст,ки
фазои сиёсии љомеаи љањонро
абрњои сиёње халалдор сохта
истодаанд ва ин ба кишвари
мо низ кам њам бошад, таъсири манфии худро гузоштааст. Бинобар ин моро зарур
аст, ки зиракии сиёсї нишон
дода, њаматарафа кўшиш намоем, ки пеши ин њодисаи
нанговарро гирифта бошем.
Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат Президенти кишвар, муњтарам
Эмомалї Рањмон ба такрор
таъкид мекунанд, ки террорист
ватан, миллат вадину мазњаб
надорад. Дар њаќиќат, љангу
кушторњое, ки аз љониби гуруњи
бо ном “Давлати исломї” рух
медињанд, ба дини мубини Ислом њељ иртиботе надорад.
Баръакс,чунин
муносибати
берањмона нисбат ба одамон
хилофи таълимоти дини мубини
ислом мебошад.Гуруњи ифротгароён таълимоти исломиро аз
фарњанг ва арзишњои олитарине чун илм,огоњї,рањм,шафќат,
њамзистиву тањаммулпазирї,
некиву зебої ва ѓайра холї
мекунанд. Омўхтани сабабњои
воќеии
гароиши
мардум ва хусусан љавонон
ба гуруњњои ифротї хеле
муњим
аст.Ин
гароишњо
дар таркиби худ омилњои
аќидавї,сиёсї,иќтисодї
ва
иљтимої доранд ва дар ин росто бояд коршиносони воќеї
кор баранд.Мо дар замони
хеле мураккабу печида,дар айё-

ми пурњаводису пурихтилоф.,
дар овони муборизањои шадиди абарќудратњои љањон ва дар
марњилаи тазодбори талошњои
идеологї зиндагї ва фаъолият дорем. Дар чунин вазъият
ба моњияти воќеият сариваќт
сарфањм рафтану бо роњи рост
ќадам гузоштан њушёриву
зиракии њамешагї мехоњал
ва мутаассифона на њама чунин хусусиётро дорад. Дар
њалќаи њодисањои ихтилофбор
рањгум назадану фирефтаи
зоњирбинї нашудан аз њар фард
љањонбинии бовусъату дониши
комил таќозо мекунад.Ќисме
аз љавонон бар асаридонишу
биниш ва тарбияи нокомил фирефтаву рањгумзада мешаванд
ва ба нокомиву шикастњои
зиёд бархўрд мекунанд. Вале
ќисмати зиёди љавононе, ки шомили гуруњи ифротгароёнанд,
љавонони босаводу ботамкину
бофарњанганд. Савол ба миён
меояд,ки :ин гуна љавонон чи
гуна ба доми ифротиён меафтанд? Хуб мешуд, ки сабабњои
шомилшавии љавонон ба ин
гуруњхои номатлуб маълум
карда мешуд. Баъзан тањлилњо
нишон додаанд, ки сабаби
асосї ин дастнорасии таълимоти муътадили динї мебошад.
Терроризм, ифротгарої ва
амалиёти њаракатњои тундраву
хиёнатпеша дар љањони муосир пайваста кўшиши доман
пањн кардан мекунанд. Яке аз
муњимтарин воситахои њимояи
љавонон аз доми фиреби ин

нерўњои тахрибкор таќвияти
тарбияи ватандўстї ва ватанпарастист. Њар як муассисаи
таълимиро зарур аст,ки дар
ин љода сањми босазое дошта
бошад.Њар як омўзгорро зарур аст,ки пеш аз таълим додан
роњи тарбияро дуруст ба роњ
монда тавонад, зеро таќозои
замон њамин аст.
Ќисмати
зиёди ба гуруњњои ифротї шомилшударо љавоно ташкил
медињанд.Љавонони тољик набояд ба чунин роњњои пурпечу
тоб ќадам нињанд,чунки давлату Њукумати Тољикистон тамоми шароитњои муњиму заруриро барои тањсилу соњибкасб
шудани онњо омода сохтааст.
Дар чунин фазои ободу озод
фаъолият намудан на ба њар
љавон муяссар мегардад. Ба
ќадри ин њама ободї,озодї
ягонагї, якдилї расидан ва
дар оянда боз њам ободтар сохтан вазифаи њамаи мо тољикон
аст. Љавонон бояд фирефтаи
даъватњои бардурўѓи гуруњњои
ифротї нагарданд.Онњо нерўи
бузурги пешбарандаи љомеа ба
шумор мераванд ва бояд хушёриву зиракии сиёсиро аз даст
надода, барои њимояи амният,
вањдати миллї, истиќлолияти
давлатї,
арзишњои
миллї
ва сулњу суботи мамлакат кўшиш ба харљ дињанд.
Шарифова З.ноиби ректор
оид ба таълим

