«Маҳз ҳамин маорифпарварон буданд онҳое, ки мероси

фарҳангӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иќтисодӣ ва мероси асосии мо,
ҳувияти миллат, тафаккури миллиро дар даст доштанд…
Садриддин Айнӣ, Фитрату Мунзиму Садри Зиёву дигарон як
маслаки хубу муайянеро доштанд, ки ҳадафи он наҷоти
Ислом буд ва ҳам наҷоти кишвари исломӣ. Он амонати
миллӣ буд, танҳо амонати исломӣ набуд. Амонате, ки як
миллати мусалмон дошт…
Аҳмади Дониш
и

Ягона мафкурае, ки мо аз гузаштагон бояд, ки онро бигирем,
ин идеологияе ҳаст, ки аз маорифпарварон боќӣ мондаасту
охири охирон ба дасти Садриддин Айнӣ ва зиёиёни тоҷик
расидааст».

Садруддин Айнӣ

САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ
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“Уламои суннатии исломии кишварамонро ҳамон вақт ҳам
эҳтиром мекардему ҳанӯз ҳам эҳтиромашон мекунем. Ман гуфта
метавонам, ки мо аз ҷинси онҳо ҳастему онҳо аз ҷинси мо. Онҳо
бо мо душман нестанд ва бародарони ҷонию динии мо буданд ва
ҳастанд.”
САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ

“Дар мо аслан тоҷик ва мусалмон буданро ҷудо карда
намешавад. Ман мусалмонам ва тоҷик таваллуд шудаам. Вақте
ки мусалмонам, мусалмони тоҷикам, яъне дар пешрафту
тараққиёти кишвар ман ҳамчун мусалмони тоҷик саҳм
мегузорам. Робитаи ман бо касоне, ки тоҷиканду мусалмонанд,
ҳамчун тоҷики мусалмон аст. Бо касоне, ки мусалмонанду тоҷик

нестанд, ҳамчун бародари мусалмон аст. Бо касоне, ки тоҷиканду
исломро қабул надоранд, ҳамчун тоҷик аст ва мехоҳам ҳамеша
чунин равобит ҳифз шавад.”
САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ
Саид Абдуллоҳи Нуриро ба сифати яке аз шахсиятҳои барҷастаи қарни бист дар
Тоҷикистон мешиносем. Дар таърихи тоҷикон, ба вижа тоҷикони Мовароуннаҳр дар
охирҳои қарни бист фаъолияти динию сиёсӣ ва иҷтимоии ҷаноби Нурӣ хеле аҳамияти
калон пайдо кард.
Барои муайян шудани сарнавишти таърихии мардуми тоҷик фаъолияти Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ аҳамияти вижа дорад. Дар роҳи мубориза барои сулҳу оштӣ, ки чанд сол
идома дошт, дар гуфтугӯ, музокираҳо ва истиқрори сулҳ дар кишварамон нақши эшон
ҳамеша мусбат ва созанда буд. Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамчун шахси барҷастатарини
таърихи навини халқи тоҷик боқӣ мемонад.
Академик Муҳаммадҷон Шакурӣ

Анҷумани
таъссии ҲНИ Иттиҳоди Шуравӣ

Англисӣ

Раиси ҲНИ Итҳоди Шуравӣ

Ахмадқозӣ Ахтаев
англисӣ

ш. Астрахан, 06.09.1990
англисӣ

Конфронси таъсии шуъбаи
тоҷикистонии ҲНИ-и Иттиҳоди Шуравӣ
англисӣ

Устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
Раиси шуъбаи тоҷикистонии
ҲНИ-и Иттиҳоди Шуравӣ
“Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз ҷумлаи хирадмандоне аст, ки
боиси ҷамоли мулки Тоҷикистон аст… Ў қадри сулҳро медонад ва медонад, ки
чї заҳматҳои зиёде барои истиқрори сулҳ дар кишвари маҳбубаш Тоҷикистон
кашида шудааст ва медонад, ки ў бояд посдори сулҳ бошад. Устод
Ҳимматзода хирадманде аст сиёсатмадор.”
Сайид Расули Мўсавї,
собиқ Сафири ҶИ
Эрон дар Тоҷикистон

ДЕҲАИ ЧОРТУТ, Н. ЛЕНИН (Н. РУДАКӢ), 06.10.1990.

Ў
бо ҳама
меҳрубон буд...
He was kind to
everyone…

«Сайид Абдуллоҳи
Нуриро ба сифати яке аз
шахсиятҳои барљастаи
қарни бист дар
Тољикистон мешиносем.
Дар таърихи тољикон, ба
вижа тољикони
Мовароуннаҳр дар
охирҳои қарни бист
фаъолияти динию сиёсӣ
ва иљтимоии љаноби
Нурӣ хеле аҳамияти калон
пайдо кард.Барои муайян
шудани сарнавишти
таърихии мардуми тољик
фаъолияти Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ аҳамияти
вижа дорад. Дар роҳи
мубориза барои сулҳу
оштӣ, ки чанд сол идома
дошт, дар гуфтугў,
музокираҳо ва истиқрори
сулҳ дар кишварамон
нақши эшон ҳамеша
мусбат ва созанда буд.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
ҳамчун шахси
барљастатарини таърихи
навини халқи тољик боқӣ
мемонад.»
Академик Муҳаммадљон Шакурӣ

Рӯшанфикрони миллӣ ва озодихоҳи Тоҷикистон
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