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Терроризм ва экстремизм – зуҳуроти
номатлуби замони муосир

Дар ибтидои асри ХХI инсоният бо хатари ҷиддие рӯ ба
рӯ гаштааст, ки номи он “Терроризми байналмилалӣ” мебошад.
Терроризм ва ифротгароӣ яке
аз зуҳуроти номатлуб дар замони имрӯза ба шумор меравад, зеро зуҳуроти мазкур боиси ба миён омадани оқибатҳои
нохуш – таҳдид ё истифодаи
зӯроварӣ, расонидани зарари
вазнин, таҷовуз ба ҳаёти арбоби
давлатӣ ё ҷамъиятӣ, бенизомӣ,
тағйири сохти конститутсионӣ
дар мамлакат, ғасби ҳокимият
ва азони худ кардани ваколатҳои
он, барангехтани низои миллӣ,
иҷтимоӣ ва динӣ мебошад.
Имрӯз
терроризм дар
минтақаҳои гуногуни ҷаҳон
доман паҳн карда, хатари бузурги иҷтимоӣ дорад ва барои
амнияти давлатҳои алоҳида ва
минтақаҳо воқеан таҳдид эҷод
менамояд. Айнӣ замон вазъи
марбут ба амалҳои террористӣ
дар ҷаҳон муташанниҷ боқӣ мемонад. Сарфи назар аз тадбирҳои
солҳои охир андешидашуда
дар бахши мубориза бо терроризм, таҳдиди амалҳои нави
террористӣ на фақат аз байн нарафтааст, балки афзоиш ёфтааст.
Дар гӯшаҳои гуногуни
ҷаҳон фаъолшавии созмонҳои
террористӣ
ва
ташкилоту созмонҳои маблағ-гузори
онҳо ба мушоҳи
дамерасад.
Вобаста ба вазъияте, ки имрӯз
дар ҷаҳон ба амал омадааст,
яке аз самтҳои афзалиятноки
сиёсати сарони давлатҳо, ин
мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм мебошад.
Дар Паёми навбатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ,
Президенти кишвар мӯҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар робита
ба ин таҳдиду талошҳо омадааст: «Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ,
ҳуқуқбунёд ва дунявию ягона узви ҷомеаи ҷаҳонӣ буда,
дар
ҷараёни
таҳаввулоти
босуръати
ҷаҳонишавии
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муносибатҳои
иқтисодию
иҷтимоӣ ва рушди соҳаҳои
гуногуни ҳаёт қарор дорад».
Имрӯз дар як қатор давлатҳо
ҷангҳои харобиовар идома
дошта, боиси афзоиши шумораи
фирориёни
иҷборӣ,
бекорӣ, гуруснагӣ ва шиддат
гирифтани проблемаҳои дигари
иҷтимоӣ
гардидаанд.
Терроризм ва ифротгароӣ
беш аз ҳарвақта
авҷ гирифта, бо оқибатҳои даҳшатбору
бераҳмонаи худ ба проблемаи ҷиддитарини инсоният
дар асри ХХI табдил ёфтааст.
Ифратгароӣ дар кадом шакл набошад, онро мо қабул надорем,
чунки ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрвандонро поймол мекунад.
Қайд кардан ҷоиз аст, ки
ифратгароӣ асосҳои маънавии
ҷомеаро вайрон намуда, ба амнияти минтақа, тамоми ҷаҳон,
аз ҷумла ба амнияти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳам таҳдид мекунад. Ба муқобили ифратгароӣ
бояд ҳама мубориза баранд.
Экстремист шахсест, ки дар фаъолияти худ ҷонибдори амалҳои
якравию тундравӣ аст. Ин амалу
зуҳурот метавонад, дар тамоми
соҳаҳои фаъолияти инсон –дин,
сиёсат, идеология, илм ва ҳатто
дар варзиш низ ба миён ояд.
Дар таблиғи ақидаҳои ифротӣ
ташкилотҳои махсуси хориҷӣ
дар минтақа манфиатдоранд ва
ин андешаҳоро миёни ҷавонон
таблиғ ва интишор мекунанд.
Айни замон гурӯҳҳои террористии ба ном «Давлати
исломӣ»,« изб-ут-таҳрир»,
« избуллоҳ»,
«Ал-қоида»,
«Боко-ҳарам», «Толибон» ва монанди инҳо барои анҷом додани ғаразҳои сиёсию иҷтимоӣ
фаъолият доранд. Махсусан
барои гирифтани нуқтаҳои
коркарди нафту газ ва дигар
сарватҳои зеризаминӣ, ки паси
он миллиардҳо доллар меистанд.
Вобаста ба гуфтаҳои боло
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун
як узви комилҳуқуқи ҷомеаи
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ҷаҳони мубориза бар зидди терроризм ва экстремизмро яке аз ҳадафҳои асосии
худ қарор дода, дар ин самт
тадбирандешӣ намуда истодааст.
Чунон ки дар боло қайд карда шуд, ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ
дошта ба ҷомеаи ҷаҳонї таҳдид
дорад. Аз ин лиҳоз Ҷумҳурии
Тоҷикистон
омили
мазкур
ва конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистонро
ба инобат гирифта як қатор санадҳои меъёрию ҳуқуқиро қабул намудааст,
ки мутобиқи он сохторҳои давлатию ҷамъитияро барои мубориза
бар зидди ҷиноятҳои хусусияти
террористӣ
ва экстремистидошта муваззаф гардонида аст.
Дар ин раванд, моддаҳои
6–8-и конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистонро
қайд намудан бамаврид аст, ки дар
он
бевосита дар фаъолияти
ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои
ҷамъиятӣ манъ будани ғасбӣ
сохтори давлатӣ қайд гардидааст ва ин арзишҳо арзишҳои олї

буда, ба меъёрҳои байналмилалї
мувофиқат
мекунанд.
Манъ
будани
ғасби
мусаллаҳонаи
давлатї ин маънои маҳкум кардани кирдорҳои ҷиноятиро дорад, ки ин маҳфум ҷиноятҳои
хусусияти террористї ва экстримистидоштаро дар бар мегирад.
Дар баробари ин соли 2007 Қонун
дар бораи мубориза бар зидди экстремизм қабул шудааст, ки дар
он низ мафҳуми экстремизм,
кирдорҳои экстремистї, субъектҳои
муборизабаранда,
масъулияти
дигар сохторҳо дар мубориза бар
зидди терроризм дарҷ гардидаанд.
Мо, ҷавонон ҳамеша бо суханони
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалї
Раҳмон пайравї намуда, терроризм
ва экстремизмро шадидан маҳкум
менамоем. Инчунин барои ҳифзи
якпорчагии ин Ватани биҳиштосо
ҳамеша омодаем ва сиёсати хирад-

мандонаю бунёдкоронаи Пешвои миллатро дастгирї мекунем.

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

Марзбоншоњи С., Оев М., омўзгорони
кафедраи “Сохтмони гидротехникї ва
фанњои умумитехникї”
Рўзнома моње як маротиба дар Маркази
инноватсионнї ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тољикистон нашр мешавад.
Нишонии мо: н.Кушониён, љамоати шањраки
Бохтариён, кучаи Носири Хусрав 73.

Љањон бо нур мебояд гирифтан
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Бахшида ба 140-солагии устод Садриддин Айнї

УМРИ АЙНЇ АЗ БАРОИ ХАЛЌ САРФИ ХОМА ШУД…
Тобистони соли 1889 ба Бухоро ва атрофи он касалии вабо меояд. Садриддини хурдсол дар давоми 40 рўз падару
модари худро аз даст медињад. Баъдњо
бо дастгирии маорифпарвар Садри
Зиё (падари Муњаммадљон Шакурї) ба
Бухоро рафта, 19 сол тањсил менамояд. Шиносої бо ањли илму фарњанги
Бухоро дар ташаккулёбии минбаъдаи Садриддин мусоидат менамояд.
Ибтидои соли 1917 бо сабаби рўй додани њодисае Садриддин Айнї маљбур
мешавад, ки Бухороро тарк намояд.
Бо таъсири Инќилоби февралии
рус
фаъолияти
ислоњотталабии
љавонбухориён
вусъат
пайдо кард. Амири Бухоро Олимхони
манѓит маљбур мешавад,
ки дар
хусусї
ислоњот фармон барорад.
Ин танњо доме буд барои таъќибу
ќатли
ислоњотхоњон.
Њокимияти
амирї Садриддин Айниро низ
гунањкор дониста дастгир менамояд
ва 75 чўб зада ба зиндон мепартояд…
Айнї дар 45 солагї (соли 1923) хонадор шудааст ва фарзандонаш – Камолуддин, Холида ва Лутфия дар шањри
бостонии Самарқанд ба дунё омадаанд.
Бањори соли 1951 шўъбаи Тољикистонии

Оре, устод дуруст мефармояд. Танњо
тавассути дониш ва тарбияи дуруст мо
метавонем фотењи ќуллањои баланди
инсонї шавем. Тавлиди ў тулўи як хуршед буд. Хуршеде, ки тавонист дар оянда
синаи зулматро шикофад ва бо нури маърифати хеш љањонро равшанї бахшад.
Ин офтоб аз куљо буд? Кай тулуъ кард?
Офтоби осмони маърифат Садриддин
Саидмуродхољаи Айнї 15 апрели соли
1878 дар рустои Соктареи Ѓиљдувони
Аморати Бухоро ба дунё омадааст.
Садриддин дар шашсолагї ба мактаб меравад. Аммо чуноне, ки дар «Мактаби
кўњна» мегўяд, бо сабаби дар мактаби писарона савод набароварданаш ўро падар
ба мактаби духтарона мегузаронад. Вай
чанд сол дар назди Бибихалифа сабаќ
омўхта, аз девонњои Њофиз, Бедил ва Навоию Фузулї як андоза бањравар мегардад.

Академияи илмњои Иттињоди Шўравї
ба Академияи илмњои Тољикистони Шўравї
табдил меёбад ва Садриддин Айнї аввалин президенти он интихоб мешавад. Ин
устодро водор мекунад, ки ба пойтахти
кишвар Сталинобод (ҳоло Душанбе) ояд
ва њаёти минбаъдаи худро онљо гузаронад.
Устод Садриддин Айнї моњи майи соли
1954 дар Сталинобод бемор мешавад
ва 15 июли њамон сол вафот мекунад.
Оромгоњи ин шахсияти бузург дар боѓи
шимолии Душанбе, ки номи ўро дорад,
љойгир мебошад ва зиёратгоњи хосу ом аст.
Аз устод Айни мероси бойи адабию таърихї
ва илмї ёдгорї мондааст, ки њар яке бо
гаронбањои њамсанги ганљи Ќорунанд.
Устод
Садриддин
Айнї
њангоми
њаёт
бисёр
фаъолияти
густурдаи
љамъиятї,
инқилобї ва адабї дошт.
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Доир ба пањлўњои гуногуни фаъолияти Айнї бисёр
тадќиќот бурда шудааст ва
осори зиёде низ матбуъ аст.

Фаъолияти омўзгории
Садриддин Айнї њанўз
айёми
мадрасахонияш оѓоз гардида, дар
ду самт идома ёфтааст :
•Таълим дар мактабњои усули нав
•Таълифи
китобњои
дарсї

Лозим ба ёдоварист, ки
мактабњои усули нав аз
макотиби маъмули амирї
куллан фарќ мекарданд.
Хонандагон дар мактабњои
амирї, ки Садриддин Айнї
усули дарсгузарии онњоро
дар асари «Мактаби кўњна»
тасвир кардааст, чанд соли
умри худро зоеъ карда,
бесавод мемонданд.
Хонандагони мактаби кўҳна
танњо кўр–кўрона хондану аз ёд кардани Ќуръон
ва дигар китобњои диниро меомўхтанду халос.
Дар макотиби усули нав
бошад, хонандагон дар
давоми чанд моњи тањсил
хондану навиштанро аз бар
мекарданд. Дар мактабњои
мазкур ѓайр аз улуми динї
боз ба бачањо илмњои табиї
ва фанњои даќиќро низ
меомўзонданд. Њамаи ин
боис шуд, ки муллоњои мутаассиб зидди макотиби
нав ва муаллимони онњо
балво бардоранд. Уламои
дин, ки ба дарки аслии
таълимоти ислом намерафтанд, муаллимони мактаби навро «кофир» ва мактабро «шайтонхона» эълон

25 апрели соли 2018

карда, аз мардум даъват
менамуданд, ки фарзандони худро ба мактабњои
кофирї надињанд. Дар
њама љо муассисон ва муаллимони мактабњои навро тањќиру тањдид менамуданд,
балои
охири
замон
мехонданд.
Махсусан
Абдувоњиди
Мунзим ва Садриддин
Айнї зери фишорњои зиёд
ќарор доштанд. Аммо пешаи муќаддаси омўзгориро
тарк
накарданд,
њатто
лањзањое будааст, ки барои амон ёфтан аз љанги
душманон либоњои
занонаро ба бар карда,
суйи мактаб
рафтаанд.
Оќибат ѓазаби амир корашро кард. Мактабњои усули
навро баста, муаллимони
онро љазо доданд. Аз љумла
Садриддин Айниро низ бо
бањонањои гуногун дастгир карда 75 чуб (дарра)
мезананд. Дар таърихи 9
марти соли 1918 бошад барои ќасосситонї бародари
Садриддин Сирољиддинро
ба ќатл мерасонанд. Садриддин Айнї ба ин муносибат марсияи пурсўзу
гудозе навиштааст, ки банди аввалинаш чунин аст:

22 октябри соли 1918 дар
он љо мемонад. Баробари
бартараф шудани хатар
ба Самарќанд бар гашта,
дар яке аз мактабњои усули
нав боз ба касби омўзгорї
машѓул мешавад. Садриддин Айнї нисбати миллати шарифи тољик бетараф
набуд, бинобар ин њамеша
сайъ мекард, ки љавонон
ва толибилмони тољикро
босавод намояд. Садриддин Айнї њамчун муаллим ва тарбиятгари насли наврас бисёр корњоро
ба
сомон
расонидааст.
Фаъолияти
педагогии
Айнї танњо бо дарс гуфтан дар мактабњои усули нав ба охир намерасад.
Њамчунин Садриддин Айнї
барои макотиби мазкур
китобњои дарсї навиштааст. Ѓайр аз ин дар осори адабии худ Садриддин
Айнї кўшиш намудааст, ки
таълиму тарбия ва ѓояњои
онњоро байни насли наврас
ва љавонон тарѓиб намояд.
Имсол бо ташаббуси Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар сартосари мамлакат 140-солагии
зодрўзи устод Айнї љашн
гирифта мешавад. Ба ин хотир дар њамаи гушаву канори кишвар конференсияњо,
Дӯстон ! Фоҷиаи сахт биомад ба
чорабинињо ва барномањои
сарам, фарњангию фароѓатї барРафт аз ин фоҷиа рӯҳ аз тану, нур гузор
шуда
истодааст.
аз басарам.
Аз љумла санаи 13-апрели
Хабаре омаду рафт аз дулу ҷон
тоқату ҳуш, соли равон дар толори киБаъд аз ин кай шавад аз ҳушу тобхонаи Донишкадаи энердилу ҷон хабарам. гетикии Тољикистон конфеХабар ин аст, ки ба теғи ситам
кушта шудаст, ренсияи илмї-амалї тањти
Додарам, қуввату рӯҳу дилу қути унвони “Умри Айнї аз баҷигарам. рои халќ сарфи хома шуд...”
Ҷигарам об шуду рехт, зи ду чаш- баргузар шуд, ки дар он
ми торам,
Ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам, устодону донишљўёни Дово ҷигарам… нишкада бо маърўзањо оиди
Пас аз интишори ин наќши устод дар рушди
марсия, ки заволи давлати илму адабиёт ва матбуоти
баромад намуданд.
амириро мехост, тањќибу тољик
Инчунин дар ин конфетањдиди Айнї боз зиёд- ренсия порчањо аз ашъори
тар мешавад. Садриддин пурмазмуну пурмуњтавои
Айнї бо ёрї ва дастгирии усод низ ба самъи иштиинќилобчиёни Самарќанд рокчиён расонида шуданд.
ба шањри Тошкант фирор
Муродов С. омўзгори кафедраи
мекунад ва аз 22 апрел то
«Фанњои гуманитарї»

25 апрели соли 2018
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АЊАМИЯТИ ХОССАИ РАФТУОМАДИ БЕРАВОДИДИ ДУ КИШВАРИ БО ЊАМ ДЎСТИ
ТОЉИКИСТОНУ УЗБЕКИСТОН
Дар ҷараёни музокироти хоссаи Пешвоњои ду
кишвари бо њам њамсоя дар фазои дӯстӣ ва ҳусни
тафоҳум, ки ба робитаҳои муосири байнидавлатї
хос аст, масъалаҳои муҳимтарини рушду ҳамкории
дуҷониба дар ҳамаи арсаҳои манфиатҳои муштарак ба таври
амиќ мавриди баррасӣ
қарор
гирифтанд.
Асосгузори
сулњу
вањдати
м и л л ї Пешвои
миллат,
Президенти
Ҷумҳурии
То ҷ и к и с то н
Эмомалӣ Раҳмон такид намуд, ки: “Мардумони
моро суннатҳои бисёрасраи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва
эҳтироми ҷонибайн муттаҳид месозанд. Ҳамкорӣ
бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб
меёбад. Тасмимоти имрӯзаи мо бар заминаи музокироти суратгиранда аз бисёр ҷиҳат хислати
таърихӣ дошта, такконбахш мебошанд. Онҳо барои
марҳала ба марҳала боло бурдани муносибатҳои
Тоҷикистону Ӯзбекистон ба сатҳи сифатан нав
асосу заминаи боэътимодро фароҳам меоваранд”.
Имрӯз масъалаҳои баҳсноки вобаста ба
сарҳад ҳалли худро ёфт ва ин воқеият ба
ҷонибҳо имконият дод, ки шартномаи дахлдорро дар ин хусус ба имзо расонанд.
Бо розигии тарафайн оид ба ҷорӣ намудани низоми рафтуомади бераводиди ҷонибҳо
ба муҳлати то 30 рӯз Қарор ќабул гардид, ки
яке аз натиҷаи муҳими мулоқоти сатҳи олии
Тоҷикистону Ӯзбекистон ба шумор меравад.
Аҳамияти барқарорсозии ҳаракат аз тариқи
роҳи автомобилгард
ва роњи оҳани қитъаи
Ғалаба – Амузанг махсусан таъкид гардид. Ќарори
ќабулгардида на танҳо таъсири бузурги иқтисодӣ,
балки омили беҳбудии ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии
ањолии њар ду кишвар ба шумор меравад. Инчунин дар вақтҳои наздик ҷињати барқарор
кардани иртибототи ҳавоиву автомобилӣ байни дигар шаҳрҳо бар иловаи хатсайри байни
пойтахтҳои ҳар ду кишвар, ки айни замон амал
мекунад, чорањои зарурї андешида мешавад.
Ҳамаи ин натиҷаҳо рафтуомади шаҳрвандони
њарду кишварро ба таври назаррас сабук гардонида, ҳамзамон ва минбаъд боз ҳам наздиктар
шудани ду халқи бародар, баланд бардоштани
сатҳи зиндагї, ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии
байнидавлатї, фарҳангиву умумибашарӣ ва дигар робитаҳои ҷонибҳо мусоидат менамояд.
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Тибқи нақшаи пешакї тасдиқнамудаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикисон лоиҳаи “Дар меҳмонии ректор” ин навбат рўзњои 6-7-апрели соли 2018 ба
Донишкадаи иқтисод
ва савдои Донишгоҳи
давлатии
тиҷорати
Тоҷикистон, дар шаҳри
Хуҷанд рост омад.
Дар рӯзи аввал аз рӯи
барнома намояндагони раёсати донишкада мо-меҳмононро бо
садои таблаку доира,
наю сурнаю карнай ва
рақсу бозї истиқбол
гирифтанд, ки ба кас
ҳаловат
мебахшид.
Дар баробари истиқбол гирифтан, дастовардҳои
Донишкада
ва
ҳунарҳои
дастии
кормандону донишҷӯёнро ба марази тамошо гузоштанд, ки воқеан ҳам зебо буданд.
Баъдан дар толори маҷлисии Донишкада конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони
“Даҳсолаи байналмилалии амал, “Об барои рушди устувор” солҳои 2018-2028” баргузор гардид,
ки риштаи дӯстии ҷавонони тамоми манотиқи
ҷумҳуриро
ба
воситаи
баҳсу
музокираҳои
илмӣ, боз ҳам
мустаҳкаму
устувор мекард.
Ҳамчунин вохӯрї
бо директори Донишкада номзади
илмҳои иқтисодӣ,
дотсент
Олимӣ
Рауф
бо
момеҳмонон ташкил
намуданд, ки дар он
суҳбати тӯлонї ва тарбиятдиҳандаву самимонаи директори Донишкада моро дар як фазои хуби дӯстию
ҳамдилӣ
ҷамъ оварда, ба роҳи рост раҳнамун
месохт ва ҳарчи бештар малакаи корӣ меомӯхт.
Инчунин дар қисмати дуюми рӯз барномаи ҳаҷвӣ
ба намоиш гузошта шуд, ки табъи мизбонону
меҳмононро шод намуда, дар лабу чеҳраҳои мотамошобинон хандаро арзонӣ дод. Пас аз он,
тибқи барнома, мутасадиён моро ба тамошои
боғи Камоли Хуҷандӣ ва осорхонаи таърихии
вилояти Суғд бурданд, ки воқеан ҳам кӯчаҳои
тоза, гулу гулкорӣ, гардида, дастовардҳою
мақбараҳои таърихӣ ва оби софу поки дарёи
Сир, ки аз маркази шаҳри Хуҷанд мегузарад,
диққати сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ
ҷалб намуда, касро шефтаю мафтун менамуд.
Дар қисмати бегоҳии рӯз моро ба “Қасри сафед”-и
шаҳри Хуҷанд бурда, дар баробари хӯроки шом барномаи фарҳангию фароғатии мукаммалеро таҳти
унвони “Ваҳдати ҷавонон” манзурамон намуданд.
Бо ҳамин барномаи “Дар меҳмонии ректор” дар ДоХаитов А., Хайруллоев Д., омўзгорони нишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии
кафедраи «Риёзї - иќтисодї» тиҷорати Тоҷикистон
ба
анҷом
расид. Самиалло Бозоров
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Бахшида ба рўзи илм

РУШДИ ИЛМ, ТАФАККУР ВА
ФАРЊАНГИ ТЕХНИКЇ
Асри XXI асри итилоот аст.
Давлату миллате дар ин аср пешрафта хоњад буд, ки ба манбаи
иттилоот дастрасї дошта бошад. Дастрасї ба иттилоотро
бошад, бе техника ва технологияи навин тасаввур намудан
ѓайриимкон аст. Аз ин лињоз
љомеаи тозаистиќлоли моро, ки

роњи бунёди давлати њуќуќбунёд
ва демократию дунявиро пеш гирифтааст, барои њамќадами замон будан мебояд сари ин муаммо диќќати љиддї дињад, роњњои
босамари ташаккули тафаккур
ва фарњанги техникии афроди
љомеаро љустуљў ва дарёфт намояд.
Мањз њамин заруратро
эњсос намуда, Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат
Президенти кишвар, муњтарам
Эмомалї Рањмон соли 2010ро соли “Маориф ва фарњанги
техникї” эълон намуда буданд.
Воќеан, илму фарњанг, мактабу
маориф дар табаддулот ва такомули тафаккури љомеа наќши
муассир доранд ва яке аз роњњои
пурсамари ташаккули тафакур
ва фарњанги техникии љомеа
ин баланд бардоштани сифати
таълим ва ба талаботи љомеаи
имрўза мувофиќ намудани он аст.
Тафаккур бо фарҳангу маданият дар алоќамандии ногусастанї
аст, ки якдигареро такомул
медињанд. Мањз тафаккур ва сипас нутќи чидааъзо инсониятро
аз олами вуњуш људо мекунад ва
ба офарида шудани маданияту
фарњанг то имрўз мусоидат менамояд. Њамзамон таърих гувоњ аст,
ки дар даврањои мухталиф чї гуна
фарњангу маданияти пешрафтаи

халќияту миллате барои рушди
тафаккури фарди алоњидаи он
заминаи мусоид фароњам меоварданд. Фарњангу маданияти юнонї
ва фарзандони фарзонаи ин миллати, аз кабили Њомеру Софокл,
Архимеду Птоломей, Афлотуну
Арасту ва Галлену Гиппократ ба
ин гувоњанд. Ба монанди њамин,
фарњангу маданияти халќњои
эронитабор барои
тавлиди
гавњарони бањри
њикмату фазл,
чун
Рўдакї,
Синою
Хайём,
Берунию
Хоразмї, Мавлавию
Аттор,
Љомию
устод
Айнї ва амсоли онњо мусоидат намудааст.
Фарњанги
техникї
як
љузъи фарњангу
маданияти умумибашарист ва
ташакулли он рушди тафаккури техникиро таќозо мекунад.
Пас, чи гуна метавон тафаккури
техникиро ташаккул дод? Барои ин мебоист ба моњияти худи
мафњуми тафаккур сарфањм рафт.
Маърифати олам аз эњсосу
идрок оѓоз мегардад. Вале барои маърифати мукаммали олам
ошкор намудани асрори он танњо
ахбор оид ба хосиятҳои зоҳирии
ба узвњои њис дастрасии ашё кофї
нест. Барои ин зарур аст, ки ахбори гирифташуда тањлилу таркиб
гардад, табдил дода шавад ва
дар шакли мафњуму муњокима
ва хулосањо дар фикр љамъбаст
гардад. Танњо дар њамин сурат
имконияти ошкор намудани
хосиятњои ботинї, моњият ва
алоќамандињои
муњимтарини
ашёву њаводис фароњам меояд.
Чунин маърифати олам маърифати мантикї буда, танҳо тавассути
тафаккур имконпазир мегардад.
Тафаккур мавриди тањќиќу
омўзиши илмњои гуногун ќарор
дорад. Масалан, илми фалсафа
тафаккурро аз лињози муносибати он ба њастї баррасї менамояд. Масъалањои асосии илми
фалсафа марбути тафаккур мебошанд: оё хирад, тафаккур аввалї
аст ё материя? Оё тафаккури
инсон ќудрати дарки тамоми
асрори оламро дорад ё на? Чунонки мебинем, илми фалсафа
ба тафакури фардї сару кор на-

дорад. Он мањсули тафаккури
инсониятро вобаста ба даврањои
гуногуни
таърихї
мавриди
тањќиќу омўзиш ќарор медињад.
Илми мантиќ бошад тафаккурро аз мавќеи шакли дурусти баёни
фикр меомўзад. Он ба тафаккури
солим ва мантиќї сарукор дорад.
Илми љомеашиносї (сотсиология) ба омўзиши афкори
љомеа
машѓул
аст.
Рушди тафаккури инсоният давраҳои муайянро паси сар
намудааст. Дар ибтидо инсон
тавассути ашёи бевосита дар
доираи биноияш қарор дошта ва
амалиёт намудан бо онҳо фикр мекард. Чунин намуди тафаккурро
тафаккури аёнӣ-амалӣ мегӯянд.
Митнбаъд, бо пайдо ҳудани нутқ
инсон ашёро бо ҷонишинҳои онҳо
–калимаҳо ифода мекардагӣ шуд.
Акнун ӯ метавонист дар сурати бевосита набудани ашё низ тавассути
образи он дар борааш фикр намояд.
Тадқиқотҳо исбот намуданд, ки
ҳар як намуди мушаххаси тафаккур хосиятҳои умумие дорад, ки
дар дигар намудҳои тафаккур низ
дида мешавад. Соҳиб будан ба чунин қонуниятҳои умумии тафаккур
барои ташаккули тафаккури умумии назариявӣ ниҳоят муҳим аст.
Бо назардошти гуфтаҳои боло
барои
инкишофи
тафаккури
техникӣ дар хонандагон тавсияҳои
зерин
мувофиқи
мақсаданд:
-барои ташаккули тафаккури
техникӣ зарур аст, ки ба системаи
муайяни мафҳумҳои техникӣ ошно
гашта, дар зимни қонуниятҳои
мавҷудаи илми мазкурро аз худ
намояд. Пас, мебояд хонандагоро ҳар чӣ бештар ба олами техника ва технология ва мафҳумҳои
техникӣ ошно намуд; ҷиҳати амалӣ
гаштани тавсияи боло мебоист
маҳфилҳои гуногуни эҷодии марбути техника, ба мисли “Техники
ҷавон”, “Конструктори ҷавон”,
“Муҳандиси ҷавон” ва ғайра дар
муассисањои таълимї ташкил карда, фаъолияти он бо роҳҳои гуногун ҳавасманд гардонида шавад;
-тавассути ВАО барномаҳои махсуси оид ба олами техника ташкил намудан ва маҳсули ихтироъкорони ҷавонро тарғиб намудан;
-азбаски тафаккури техникӣ дар
заминаи фанҳои дақиқ ва пеш аз
ҳама, математикаю физика ташаккул меёбад, мебояд ба сифати таълими фанҳои мазкур дар макотиб
диққати махсус дода шавад.
Азизов С., омўзгори кафедраи
“Фанњои гуманитарї”

25 апрели соли 2018
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Ифтихор аз асолати миллї

20 - январи соли 2018 мутобиқи
моддаи 19 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи тартиби ҳалли
масъалаҳои сохти марзиву маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон
Қарори
Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба
иваз намудани номи шаҳрҳои
Қӯрғонтеппа
ва
Сарбанд,
ноҳияи Бохтар, шаҳраки Восеъ ва деҳаи Қурбоншаҳиди
ноҳияи Восеъ, деҳаҳои Шота
Руставели, Тошохӯр ва Будинободи ноҳияи Ёвони вилояти
Хатлон ба имзо расониданд.
Дар асоси қарори мазкур номи
шаҳри Қӯрғонтеппа ба шаҳри
Бохтар, шаҳри Сарбанд ба шаҳри
Леваканд, ноҳияи Бохтар ба
ноҳияи Кӯшониён, шаҳраки Восеъи ноҳияи Восеъ ба шаҳраки
Ҳулбук, деҳаи Қурбоншаҳиди
деҳоти Гулистони ноҳияи Восеъ
ба Меҳробод, деҳаи Шота Руставелии деҳоти Ситораи Сурхи
ноҳияи Ёвон ба деҳаи Саргаҳ,
деҳаи Тошохӯри деҳоти ба номи
Ҳасан Ҳусейнови ноҳияи Ёвон
ба деҳаи Боғдара ва деҳаи Будинободи деҳоти Гулсара Юсуфоваи ноҳияи Ёвон ба деҳаи
Зарриндашт иваз карда шуданд.
Дар даврони соҳибистиқлолӣ
ташаккули забони давлатӣ, инчунин ба хотири баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва
арҷ гузоштан ба таърихи халқ,
эҳёи баъзе номҳои ҷуғрофию
таърихие, ки ба мамлакати
мо бевосита тааллуқ доранд,
амри воқеӣ ба ҳисоб меравад.
Халқе, ки гузаштаи худро эъти-

роф намекунад ва
аз гузашта сабақ
намеомӯзад,
имрӯзу
ояндаи
худро ташаккул
дода наметавонад. Аз ин рӯ,
эҳтиром гузоштан ба гузаштаи халқ нақши
калидӣ
дошта,
аз нав зинда гардонидани
суннату анъанаҳои
миллӣ, маросиму
ҷашнҳои қадимӣ ва эҳё кардани номҳои ҷуғрофию таърихии
халқ ба манфиати ҷомеа ва мамлакат мебошад. Махсусан, зинда
гардонидани номҳои таърихӣ
ва ба чаҳорчӯбаи меъёрҳои забони тоҷикӣ мутобиқ намудани онҳо боиси шинохти дирӯз
ва таҳкими ҳофизаи таърихӣ
мегардад. Ба ин хотир солҳои
охир дар ҷумҳурии мо як қатор
номҳои таърихию ҷуғрофӣ аз
нав эҳё шуда, аз ҷониби мардум дастгирӣ ёфтанд ва макони
воқеии хдро аз нав соҳиб шуданд.
Номҳои Суғду Хатлон, Рашту
Лахш, Ҷайҳуну Сайҳун ва даҳҳо
дигар макони ҷуғрофии мамлакат моро бо гузаштаи дури халқи
тоҷик пайванд менамоянд ва ин
номҳои ҷуғрофӣ низ воситаи
муҳими худшиносӣ ва ифтихори
миллӣ мебошанд. Дар ҳақиқат
зинда гардонидани номҳои
ҷуғрофӣ барои насли наврас ва
ояндаи мамлакат аҳамияти бузург дошта, рукни давлатсозии
миллӣ низ ба шумор меравад.
Бояд гуфт, ки дар тӯли қарнҳо бо
омадани қавму қабилаҳои мухталиф дар мавзеъҳое, ки таърихан
тоҷикон маскун буданд, бархе аз
номҳои аслии шаҳру ноҳияҳо,
деҳаҳо,
маҳаллаҳо,
кӯҳҳо,
дарёҳо ва ғайра тағйири ном
кардаанд, ки ба асолати забони
тоҷикӣ созгор нестанд. Ин аст,
ки яке аз муҳимтарин самтҳои
сиёсати забонии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, иваз намудани
номҳои ғайримеъёрии ҷуғрофӣ
ва ба суннати номгузории миллӣ
мутобиқ сохтани онҳо мебошад.
Номҳои таърихию ҷуғрофӣ
барои халқи тоҷик саҳифаҳои
дурахшони гузаштаи миллатамонро ба ёд оварда, дар маз-

муни онҳо хотираи мардум ҷой
гирифта, давраҳои ниҳоят дурахшони халқ дар гузашта бо
ин номҳо алоқаманд мебошанд.
Бояд қайд кард, ки иваз
намудани
номҳои
шаҳру
ноҳияҳои мазкур бо назардошти ду ҷанба сурат гирифтааст. Аввалан, ба суннати
номгузории миллӣ мутобиқ
сохтани онҳо ва сониян, эҳёи
номњои миллие, ки таърихан
дар ин мавзеъҳо вуҷуд доштанд.
Бохтар-дар
баробари
номи
яке аз се вилояти таърихии
Мовароуннаҳр (Суғд ва Хоразм)
будан, инчунин номи калонтарин шаҳр ва пойтахти давлати Кушониён ба ҳисоб мерафт. Қисмати калони давлати
Кушониён – Вароруд аз ҳамин
марказ идора карда мешуд.
Дар забони кушонию бохтарӣ
калимаи «Бохтар» хеле маълум
буда, дар луғатҳо ба маънии
«ғарб, мағриб» ва ҳам «шарқ,
ховар» омадааст. Аммо баъзе
донишмандон онро ба маънии
«ғарб» афзалият дода, ба маънии «шарқ» калимаи «ховар»
— ро тавзеҳ додаанд. Он дар забони авестоӣ, суғдӣ ва бохтарӣ
дар ҷараёни гузашти солҳо бо
баъзе тағйироти овоӣ дучор
шуда, аслан маънои “ғарб”-ро
ифода менамояд. Топоними
ҷуғрофии «Бохтарзамин» низ
аз ҳамин ҷо сарчашма гирифта,
ба маънои «кишварҳои ғарбӣ,
мағрибзамин» фаҳмида мешавад. Ҳамчунон мардумоне, ки дар
шимолу ғарбии Ҳинд зиндагӣ
мекунанд, онҳоро бохтарӣ ва
ё балхӣ меномиданд. Баъдҳо
маънои “Бохтар” дар забони
суғдӣ роҳ ёфта, ба сифати макони ҷуғрофӣ муаррифӣ шудааст.
Аз нигоҳи таърихӣ Бохтар номи
қадимии Балх низ ба ҳисоб
рафта, қаламрави он ҳамчун
вилояти
таърихӣ
қисмҳои
марказӣ, ҷанубӣ ва шарқии
Тоҷикистони ҳозираро фаро
гирифта, тайи асрҳои миёна ва минбаъд тобеи Хатлон
ва ҳокимони Қубодиён буда,
таърихан дар ҳудуди шаҳрҳои
қадимии Вахш, Леваканд ва
Ҳаловард қарор доштааст.
Хайруллоев Д.,Хаитов А., омўзгорони
кафедраи «Риёзї - иќтисодї»
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БА ЌАДРИ АЉДОДИ
ОРИЁНАЖОДИ ХУД БИРАСЕМ
«Худшиносии миллї, ифтихори миллї њаргиз маънои онро надорад, ки мо худро ба дигар халќњо муќобил гу-

зорем, зеро њар халќ дар таърих маќому манзалати хос дорад, мувофиќи шароити љуѓрофию таърихии хеш
дар тамаддуни башарї сањм гирифтааст».
Эмомалӣ Раҳмон,
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Донишманд ва таърихшиноси
маъруфи
Ѓарб Десмонд Стюарт
як далели хеле пандомез ва ибратбахше
оиди хислатњои инсонпарваронаи
аљдоди
бофарњанги
тољик
оварда мегўяд, ки:
«Ягон намояндаи ин
фарњанги оламшумул
(фарҳанги халқи тољик,
А.А.) бунёди миллии
Аҳмадҷон Ализода, мушовири ректор худ њарфе нагуфтааст,
баъзан аз кадом мањал
баромаданаш ва ба
кадом мазњаб тааллуќ доштанашро ёдрас кардааст, вале аз кадом ќавму миллат буданашро не».
Барои ниёгони олимашраби мо ѓояи
инсонпарастї-гуманизм, ки худ нахуст асосгузоронашон буданд, аз њама боло меистад ва онњо
воќеан таљассумгари каломи олии пайѓамбари
ислом њазрати Муњаммад (с) буданд, фармудааст:
«Ифтихор бо фазилат бењ аз фахр бо нажод аст».
Дар иртибот ба гуфтаҳои боло бояд ҳар як
фарди бонангу номӯс дарси хештаншиносиро аз худ намояд, ки он маънои огоҳї доштан
аз фарҳанги миллї ва намояндагони бузурги миллат мебошад, инчунин ӯро лозим аст,
ки аз худ дар дунё нишоне аз одаму одамгарї,
ватандӯстї ва ҳувияти миллї ёдгор гузорад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон дар асарашон «Аз
Ориён то Сомониён» рољеъ ба ин масъала чунин гуфтаанд: «Мо ба гузашта ба хотири парастиши соддалавњонаи ниёгон не, балки барои
таќвияти рўњи созандагї, бузургдошти хотираи
нахустаљдоди роњкушои мо, ки дар дарозои таърих ба иќдомњои нав камар баста ба дастовардњои
бузургу ѓайриоддї ноил гаштанд, руй меоварем».
Воќеан дар давраи навини истиќлолияти
Тољикистон дарси аввали худшиносии миллї аз
љониби Сарвари мамлакатамон дар сурати нияту амалњои нек ва инчунин асарњояш пешкаши
халќи тољик ва тољикистонињо гардонида шудааст, ки барои ҳамагон дарси ибрат мебошад. Бо
сарфарозї бояд қайд кард, ки тањкурсии устувори ин амалњоро воќеаи таърихии ба имзорасии
фармони Президенти Тољикистон оид ба таљлили
1100-солагии Давлати Сомониён гузошта буд. Ин
фармон дар дили тољикон шўълаи умедро ба фардои нек барафрӯхт ва душманони дохиливу берунии моро ба вањму њарос овард, гарчанде њадафи
асосии таљлили ин иди фархунда аз баланд бардоштани њисси миллї, ифтихори давлатдорї, якпорчагии халќу Ватан иборат буд. Дар ин бора

Президенти мамлакат дар вохўрї бо љавонони
лаёқатманди љумњурї моњи майи соли 1998 хеле
возењ баён карда буданд: «Мо њаргиз даъвои
шовинизм ва бузургманишї надорем. Танњо
мехоњем, њамчун давлати соњибистиќлоли миллї
аз чанголи карахтї ва бегонапарастї рањида, дар
зери парчами тамаддуни гузаштагон ба ифтихори миллї, худшиносӣ ва вањдати миллї бирасем».
Ин фармон, ин амри нек идомаи таъбири ватанпарастона ва пурифтихори амир Исмоили
Сомонист, ки фармуда буданд: «То ман зинда бошам, бораи (девори) вилояти Бухоро ман бошам».
Рўзњои љашнгирии иди 1100-солагии Давлати Сомониён тамоми Тољикистон, тољикони
дунё ва ањли башар шоњиди амалишавии ниятњои
неки Сарвари давлат ва лањзањои таърихии тантанаи адолати маънавї ва фарҳанги ин миллати
тамаддунсозу инсонпарвар гардиданд. Ҷаноби
Рибаков, ки ба ҳайси намояндаи давлати Русия
дар тантанањои љашнї меҳмони тољикистониён
буд, зимни суханронии худ бо эњсосоти баланд
арз доштанд: «Тољикон миллати хушбахтанд,
ки роњбарашон масъалањои давлати худро тавассути рў ба фарҳанг овардани љомеа њаллу
фасл менамояд, дар њолате, ки
роњбарони
мамлакатњои абарќудрати дунё њалли бисёр
мушкилоти даврони худро тавассути истифодаи силоњ ва зўроварї њал карданї мешаванд».
Барои таќвияти сатрҳои иншошуда, аз шоњкорињои
аљдодони халќи тољик дар сиёсат, давлатдорї,
њунармандї, косибї, меъморї, шањрсозї, илм, назму наср ва дин ба тарзи мухтасар ёдовар мешавем.
Дар таърихи башарият сохти давлату давлатдории халќњоро аз рўи фалсафа ва њикмати онњо
муайян месозанд. Чунончи, фалсафа ва њикмати
Чинро мисол меорем, ки яке аз намояндагони
он Кун-сю ё Конфусиюс (асри VI пеш аз милод)
буд. Тамаддуни Чин ќадимтарини тамаддунњо
њисоб мешавад ва донишманди муосири эронї
Муњаммад Рашшод барҳақ фармудааст: «Таърих аз рўзе, ки чашм бар љањон кушод, Чинро њамчунон кишвари мутамаддин дидааст».
Дар Њинд низ фалсафа ва њикмат умри хеле
ќадимї доранд, ки падидањои онро мо имрўз дар
расму оинњои дини Брахма ва фалсафаи Буддо
мебинем. Миср ва Юнон низ дорои таъриху тамаддуни ќадимї мебошанд. Меарзад, ки ин лањза
номи аввалин мунаљљими юнонї Анаксимандр
(асри VI пеш аз милод), файласуф ва рўњшинос
Њераклит, Демокрит (асри V пеш аз мелод), Фисогурас (Пифагор), ки падари риёзиёт хонда мешавад (соли таввалудаш 532 то милод), Суќрот, Афлотун, Арасту ва Эпикурро ба забон бигирем. Ин
хирадмандони юнонї њам бинои илму фарњанги
халќи худро поягузорї кардаанд ва њам барои тамоми башарият заминаи маънавї гузоштаанд.
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Вале бо ифтихори бузург бояд гуфт, ки
аљдодони халќи тољик пеш аз юнонињо дорои њикмату фалсафа ва мутаносибан давлату
давлатдорї буданд. Сохти давлатдории ниёгони халќи тољик аз даврони асотирии Пешдодиён
ибтидо мегирад, ки зиёда аз 5 њазор сол пеш арзи
њастї доштаанд. Бино ба маълумотњое, ки олими
бузурги тољик Абурайњони Берунї дар «Осорул-боќия»-и худ овардааст, аз замони «Шоњи
аввалини» олам Каюмарс то подшоњи аввалини сулолаи Пешдодиён-Њушанг, ки лаќабаш
«Пешдоди додвар» буд, 285 сол сипарї мешавад ва ин сулола 2370 сол ҳукмронӣ мекунад.
Баъди ин давраи сулолаи Каёниён оғоз мегардад, ки сарсулолаи онњо Кайќубод ном дошт ва
то намояндаи охирини онњо-Доро бинни Доро,
984 сол идома меёбад, яъне то он даме, ки Доро
аз љониби Искандари Маќдунї(Александри
Македонӣ) соли 331 пеш аз милод кушта ва ин сулола пароканда карда мешавад.
Баъди марги Искандар(Александр) њокимияти
сулолаи Ашкониён оѓоз мегардад. Ин сулола
зиёда аз 300 сол њукмронї мекунад ва сарсулолаи онњо Ашк бинни Ашкон ном дошт. Давлатдории Ашкониён дар солњои дусадуми солшумории мелодї ба поён мерасад ва љои онњоро
авлодони Сосониён ишѓол мекунанд. Давлатдории Сосониён бештар аз 440 сол давом карда,
соли 651 мелодї аз љониби арабҳо барњам дода
мешавад. Сулолаи Сосониён аз Ардашер бинни
Бобак (бо лаќаби «Гирдоваранда») оѓоз шуда,
бо Яздигурд бинни Шањриёр ба охир мерасад.
Анъанаи таърихии давлатдории аљдоди
тољиконро баъдтар Тоњириён (солњои 821873), Саффориён (солњои 873-903) ва Сомониёни бузург (солњои 875-999) идома додаанд,
ки то асри Х ва ХI тўл кашидааст. Дар давоми таърихи ќариб 6-њазорсолаи давлатдории
тољикон, бењтарин шакли сохторњои давлатиро
Сосониён ва Сомониён ташкил карда буданд,
вале дар даврони Сомониён сурати муназзамтар (конститутсионї) дошт ва аз девонњои
(вазоратњо)-и зиёде иборат буд. Ин девонњо
масъалањои иќтисодї, иљтимої, њарбї ва
њуќуќии давлатро њаллу фасл менамуданд. Хусусан, ба масъалањои иљтимої бештар диќќат
дода мешуд. Низоми давлатдории Сомониён аз
бењтарин расму оини давлатдории аљдодамон,
алалхусус Сосониёни нек бањравар гашта буд ва
дар тўли садсолањо манбаи ибрату омўзишу истифодаи халќу давлатњои зиёди дунё гардидааст.
Умуман таърихи давлату давлатдории аљдоди
халќи тољикро китоби муќаддаси дини ќадимаи
зардуштии онњо «Авасто», инчунин хамосањои
«Шоҳнома»-и Њаким Фирдавсї, «Шоњнома»њои Масъуди Марвазї, Абумуайяди Балхї, Абумансури Даќиќї, инчунин китобњои ќадимаи аз
ќабили «Хватайнома» (Худойнома), «Корномаки Артахшери Побакон» («Корномаи Ардашери Бобакон»), «Ёткори зарирон» («Ёдгори зарирон»), ки бо забонњои ќадимаи паҳлавї, суѓдї
ва бохтарӣ, яъне асосу решаи забони имрӯзаи
тоҷикӣ, таълиф шудаанд, муайян месозанд.
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Дар бораи китоби «Авасто» ва шахсияти
Зардушт (Зартушт) маълумотњо кам нестанд,
вале як чизро бояд хотирасон намоем, ки
аќидањои олимон доир ба пайдоиши номи Зардушт, дин ва фалсафаи ӯ гуногун мебошад. Баъзе муҳаққиқон таъкид мекунанд, ки мафҳуми
«зардушт» ва ё «зартушт» илм ва ё исми шахс
нест, балки чун калимањои «хирбод», «мӯъбод»,
«ростї», «азарвон», маънии рўњонї, поксиришт, порсо, ботаќво будан ва ростгӯиро дорад.
Инчунин, бархе ақида доранд, ки зартуштњо
дар се давраи таърихии бостонии мардуми орёнажод зуњур кардаанд. Зардушти аввалї 6 њазор
сол ќабл аз мелод, Зардушти дуввумї дар ањди
Пешдодиён ва сеюмї дар ањди Њахоманишиён
арзи ҳастӣ кардаанд. Аз Зартуштҳои аввалӣ
ва дуввумї то имрӯз њељ гуна асаре боќї намондааст. Фақат аз Зардушти сеюмї (байни асрњои VII ва VI пеш аз мелод) китоби
муќаддаси «Авасто» ёдгор мондаасту бас.
Дар давлатдории давраи тоисломии ниёгони халќи тољик усули ањкоми оини Зардушт:
«Гуфтори нек, пиндори нек, рафтори нек»
пояи асосии он ба ҳисоб мерафт. Бо вуљуди ин
дар ањди салтанати Њахоманишиён рўњониён
ба љуз иљрои вазифањо ва амалҳои рўњонии
хеш ба кори дигаре машѓул намешуданд.
Мувофиқи таълимоти «Авасто» дар аҳди
қадим љомеа ба табаќањои гуногун таќсим
мешуд. Агар аъёну ашроф, олимон, шоирон,
мунаљљимон, муњосибон, табибон, омўзгоронро
ба њисоб нагирем, пас табаќањои љомеа аз
рўњониён, љанговарон, пешаварон ва кишоварзон иборат буданд. Дар он замон ғуломї ва
ѓуломдорї роиљ набуд ва ё ѓуломонро танњо
аз ѓаниматњои љангї ба даст меоварданд, вале
ањолии мањаллї њељ ваќт аз љониби ашрофзодагон ҳамчун ѓулом истифода бурда намешуд.
Бар замми ин, дар он замон барои бақои ояндаи авлоди пурќувват ва қавму қабилаи тифоқ
созмон додани оила дар асоси никоњи шаръї
ҳатмї буд. Дар ањди Анўшервон ќарордод
шуда буд, ки ба онњое, ки ќудрати молиявии ташкили оила ва никоњро надоранд, аз
љониби давлат кўмаки моддї расонида шавад.
Барои ќонуншиканї ва риоя накардани
ањкоми давлатї дар ањди давлатдории ќадим
чӣ фарди оддї ва ё чӣ масъули дарборї љазои
сазовор мегирифт. Њеродот наќл мекунад,
ки Камбуҷа-подшоњи Њахоманишї, яке аз
ќузоти подшоњиро, ки барои судури як њукми
ѓайриодилона пора гирифта буд, пўст канд ва
маснадашро бо пўсти худаш пўшонид ва ба писари он ќозї дастур дод, то ба љои падар бар њамон
маснад (курсї ) ба ќазоват (қозигї) бинишинад
ва њамеша ин маснадро ба хотир дошта бошад.
Дар санъати меъморї ва шањрсозии аљдоди мо
маќбараи Амир Исмоили Сомонї осори бењамто
ва далели баландмоягии донишмандони гузаштаи тољик ба ҳисоб меравад, ки дар тўли зиёда
аз њазор сол њамчун нишонаи мўъљизакорињои
давлати Сомониён ба наслњои оянда ёдгор
мондааст.
(Давомаш дар шумораи оянда)

