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УСТОД САЙИД АБДУЛЛЛОҲИ НУРӢ

Зиндагиномаи мухтасар
Соли 1947 дар деҳаи Оштиёни собиқ ноҳияи Сангвор
(алҳол ноҳияи Тавилдара) дар хонаводаи шахси фозилу
донишманд Домулло Нуриддини Сайид ба дунё
омадааст. Баъдан аҳли хонадонашон дар қатори дигар
мардуми кӯҳистон ба Вахшонзамин, барои ободии ин
диёр мекӯчанд. Овони кӯдакӣ ва наҷавонияш дар деҳаи
Якуми майи собиқ совхози Туркманистони ноҳияи
Вахш гузаштааст. ӯ соли 1964 мактаби таҳсилоти
ҳамагониро хатм кард. Сипас курси муҳандисиро дар
назди Муассисаи баҳисобгирии манзили шаҳри
Қӯрғонтеппа ба итмом расонида, дар идораи мазкур ба
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ҳайси муҳандис-геодезист то соли 1986 адои вазифа
намудааст.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар назди донишмандони
маъруфи
исломии
кишварамон:
Сиёмиддини
Наҷмиддин, Қорӣ Муҳаммадҷони Хӯқандӣ маъруф ба
Мавлавии Ҳиндустонӣ илмҳои мухталифи шаръӣ,
мисли «Сарфу наҳв», «Маъонӣ», «Мантиқ»,
«Таърихи Ислом», «Ҳадис», «Тафсири Қуръон» ва
ғайраро омӯхта, дар байни аҳли илм ва мардум бо
тахаллуси Мулло Абдуллоҳи Калонӣ шуҳрат пайдо
кард.
Соли 1986 аз ҷониби мақомоти амнияти собиқ
Идтиҳоди Шӯравӣ бо сабаби озодандешӣ ба ҳабс гирифта шуд. Моҳи феврали соли 1987 бо ҳукми суди
собиқ вилояти Қӯрғонтеппа аз рӯйи моддаи 203-и
Кодекси ҷиноятии РСС Тоҷикистон бо иттиҳоми «Паҳн
кардани хабарҳои бардурӯғи сохти ҷамъиятиву
давлати сотсиалистиро бадномкунанда» ба муддати
1,5 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. Муҳлати ҷазо ва
табъ дар зиндонҳои минтақаи Сибир ва Шарқи Дури
Федератсияи Русия паси сар кардааст.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо чаҳор нафар шогирдаш
20 апрели соли 1973 созмони «Наҳзати Ҷавонони
Исломии Тоҷикистон»-ро дар водии Вахш таъсис дод,
ки баъдан он ба ҲНИТ табдил ёфт. Ин нахустин
ҷунбиши иҷтимоиву сиёсии исломӣ дар минтақаи
Осиёи Марказӣ ба шумор меравад.
Аз соли 1989 то соли 1992 вазифаи сардабирии
ҳафтономаи «Минбари Ислом»–нашрияи Идораи
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мусалмонони Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба уҳда дошта,
дар як вақт ба ҲНИТ ба таври ғайрирасмӣ раҳбарӣ
мекард. Бар асари ҷанги шаҳрвандӣ дар оғози соли 1993
ба Давлати Исломии Афғонистон ҳиҷрат намуд ва дар
он ҷо Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистонро таъсис
дода, ба муборизаи сиёсиву низомӣ пардохт ва барои
боз гардонидани ҳуқуқҳои аздастрафтаи муҳоҷирону
оворагони тоҷик кӯшишҳои зиёд ба харҷ дод. Ин
созмони сиёсиву низомӣ, ки баъдан номи Иттиҳоди
неруҳои опозитсиони тоҷик (ИНОТ)-ро ба худ гирифт,
бо роҳбарии ӯ дар оғоз гардидани музокироти сулҳи
байни тоҷикон дар моҳи апрели соли 1994 нақши
калидӣ ва асосиро бозид. Раванди музокироти сулҳи
тоҷикон (аз апрели соли 1995 то июни соли 1997) таҳти
сарварии ӯ бо муваффақият анҷом ёфт ва Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ дар
Тоҷикистон дар шаҳри Маскав имзо гардид. Ба мақсади
ҳарчи зудтар расидан ба тавофуқи ниҳоӣ ӯ ҳафт
маротиба берун аз кишварамон бо Раиси Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон дидору мулоқот намуд.
Ин вохӯриҳо дар раванди музокироти сулҳ нақши
ҳалкунанда доштанд.
Аз моҳи июни соли 1997 то 31 марти соли 2000-ум
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ раисии Комиссияи
Оштии Миллӣ (КОМ)-ро ба уҳда дошт ва дар истиқрор
ва таҳкими сулҳу оштӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии
мардуми кишварамон саҳми бузург гузошт.
Аз 18 сентябри соли 1999 то охири умр ба ҳайси
раиси ҲНИТ садоқатмандона ва бо масъулияти комил
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ифои вазифа намуд. Дар таърихи 8 августи соли 2006
дунёи фониро падруд гуфт ва ғарқи уқёнуси раҳмати
Парвардигори бахшандаву меҳрубон гардид.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ чун сиёсатмадори
хирадманду
варзида,
ботамкину
дурандеш
ва
донишманди улуми исломӣ дар арсаи байналмилалӣ
шинохта шудааст. Муаллифи чандин асарҳои илмӣ,
сиёсӣ ва диниву фалсафист. Аз ҷумла асарҳои
пурарзиши ӯ: «Дар он сӯйи сиёсат» (соли 1996),
«Имрӯзу фардои Тоҷикистон» (соли 2000), «Назаре ба
ҳуқуқи башар аз дидгоҳи ислом» , «Оштинома»,
«Истиқлол чӣ мафҳум дорад?»(соли 2001) «Тафсири
сураи «ал-Муъминун» (соли 2007) ба табъ расидаанд.
Барои хидматҳои шоиста ва арзанда дар ҷодаи
татбиқи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва
оштии миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени
«Исмоили Сомонӣ» ва пас аз даргузашт бо ордени
«Зарринтоҷ» (дараҷаи аввал) сарфароз гардонида
шудааст.

6

Муҳаммадшариф Ҳимматзода
УСТОД НУРӢ – МУҶАДДИДИ ИСЛОМ

Бисмилоҳир раҳмонир раҳим. Худованди таборак
ва таъоло мефармояд: «Минал муъминина риҷолун
садақу мо ъоҳадуллоҳа алайҳи фаминҳум ман қазо
наҳбаҳу ва минҳум манянтазир ва мо баддалу
табдило». («Аз муъминон мардоне ҳастанд, ки ба паймоне, ки
ба Худо баста буданд, вафо карданд. Баъзе бар сари паймони хеш
ҷон бохтанд ва баъзе чашм ба роҳанд ва паймони худ ҳеҷ дигаргун
накардаанд». (Сураи «Аҳзоб», ояти 23).

Воқеан ҳам, марҳум устод Сайид Абудуллоҳи Нурӣ
аз ҷумлаи чунин мардони вафодор ва аз зумраи
мардоне буд, ки бо Худо аҳду паймони садоқат баста, то
охир ба он аҳду паймони худ содиқ боқӣ монд. Марҳум
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳаёту зиндагии худро дар
роҳи хидмат ба дин назр карда буд, дар ин масир
содиқона роҳ паймуд. Иншоаллоҳ, умедвор ҳастем, ки
Худованди бузург ӯро дар боргоҳи худаш ҷойгоҳ ва
мақоми баланд дода бошад. Он чи ки метавон дар
робита ба ин шахсияти бузург қазоват кард, он аст, ки
эшон ҳанӯз аз айёми наврасӣ ва навҷавонияш дар ин
роҳ қадам гузошт ва мухлисона то охир дар ин ҷода
аҳду паймонашро ҳифз кард.
Марҳум аз маломати маломаткунандагон ва аз таъқибу фишори сиёсатмадорон наҳаросид, чун дарк
карда буд, ки бандагони муъмини Худо ва бандагони
содиқу вафодори дин ҳамчунинанд; дар роҳи хидмат ба
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дин аз ҳеҷ маломат ва аз ҳеҷ таъқибу фишор
намеҳаросанд. Воқеан, шарафи бузург аст, ки чунин
шахсиятеро Худованди таборак ва таъоло дар замони
муъосир барои мусалмонони Тоҷикистон ба дунё
овард. Дар замоне эшон хидмат дар роҳи динро
баргузиданд, ки пиёда кардани он кори саҳлу осон
набуд.
Бешубҳа, устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ муҷаддид
буданд, муҷаддиди қарн, муҷаддиди Ислом, агарчи
Ислом ба зоти худ тару тоза аст, куҳна намешавад, вале
дар қарни бистум, дар диёри Мовароуннаҳр мо шоҳиди
он будем, ки душманони дини мубини Ислом бо
тамоми роҳу васоил кӯшиданд, то Исломро аз бех
баркананд, вале натавонистанд. Чунин муҷаддидон,
чунин шахсиятҳои барӯманди исломӣ дар роҳи
хидмати дин камари ҳиммат бастанд, аз таъқибу
фишорҳо дар шароити ниҳоят душвор наҳаросиданд.
Ҷойи ифтихор аст, ки ин шахсияти таърихӣ
тавонист дар ин муддати кӯтоҳ даҳҳо ҳазор ҷавононро
тарбия карда, ба камол расонад. Шахсияте буд, ки дар
Мовароуннаҳр Исломи нобро ба маънии воқеӣ ва бо
ҳама абъодаш, ҳам бо маънавиёташ, ҳам бо аҳкому
шариаташ ва ҳам бо сиёсаташ дубора эҳё кард. Дар
даҳаи солҳои ҳафтоду ҳаштоди қарни гузашта касе аз
таҳсилкардагони улуми динӣ дар ин бора тасаввур ҳам
намекарданд, ки рӯзе мерасад, ки Ислом бо тамоми
абъод: бо буъди сиёсӣ, маънавӣ ва ахлоқиаш пешкашу
арза мешавад. Воқеан ҳам, устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ тавонист ҷавонони рӯшанфикр ва таҳсилкардаро
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атрофаш ҷамъ оварад ва ин наҳзатро таъсис бидиҳад,
ин наҳзате, ки имрӯз дар қофилаи наҳзатҳои исломии
ҷаҳонӣ пайвастааст ва ҷомеъаи ҷаҳонӣ низ эътирофи
онро қоил аст…
Бояд ёдовар шуд, ки агарчи афроди диндор дар аҳди
Шӯравӣ кам набуданд, вале аз тарафи мақомоти
амниятӣ мавриди истифода қарор мегирифтанд. Ва ҳар
он ки даъват ба роҳи рост мекард ва манҳаҷи дурусти
Исломро таблиғ менамуд, мавриди маломату
сангандозии ин қабил афрод мегашт. Онҳо ба низоми
онвақта, ки як низоми бо Ислом адовати бисёр шадид
дошт, огоҳона ё бидуни огоҳӣ кӯмак мекарданд, лекин
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар ин роҳе, ки камар
баста, бо Худои худ аҳду паймон карда буд, аз чунин
маломату иттиҳом ва аз таъқибу фишор намеҳаросид.
Иқрор бояд шуд, ки марҳум дар замони муосир шахсе
буд, ки барои мусалмонони кишвари мо ҳамчун
муҷаддид пояҳои Исломи сиёсӣ, бунёди ин биноро
гузошт. ӯ зиндонӣ шуд, таъқибу фишорҳои зиёд дид,
вале аҳду паймонашро тағйир надод. Баъд аз берун
шудан аз шиканҷаву зиндон боз роҳашро идома дод.
Шояд агар инсони заъифирода ё заъифимон мебуд,
ақидаашро дар асари чунин таъқибу фишорҳо ё
таънаву маломати ба истилоҳ «худиҳо» дигар мекард ва
аз роҳаш бармегашт. Вале тавре Худованд чунин
афроди содиқулаҳдро дар ояти каримаи мазкур васф
кардааст, марҳум ба ин аҳду паймони худ то охир боқӣ
монд. Умедвор ҳастем, ки давомдиҳандагони ин мактаб
роҳи ин шахсияти бузургро низ босадоқат, бо аҳду
9

паймоне ки бо Худои худ доранд, ки ин роҳ роҳи
хидмати дин аст, иншоаллоҳ, идома медиҳанд.
Бояд гуфт, ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ на танҳо
як шахсияти сирф мазҳабӣ буд, балки як шахсияти
варзидаи сиёсӣ низ буд. Аз ҳамин ҷо буд, ки марҳум
танҳо ба нашру густариши Исломи тақлидӣ ва
анъанавӣ иктифо накард. Чун ҳақиқату моҳияти дини
мубини Исломро шинохтаву дарк карда буд,
наметавонист ин моҳияту ҳақиқатро ба шогирдонаш
наомӯзонад, ки Ислом танҳо савму салот нест. ӯ ҳамеша
таъкид мекард, Ислом як бинои мукаммалест, ки
низоми ҳаётро ба танзим медарорад; Ислом сиёсат аст,
Ислом давлат аст. Ин буд, ки марҳум бунёди ҳамин
ҳаракати сиёсӣ–ҲНИТ-ро асос гузошт. Агарчи имрӯз ӯ
ҳамроҳи мо нест, вале роҳи ӯро, манҳаҷи ӯро, аҳдофи
волои ӯро шогирдону пайравонашон идома дода
истодаанд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ истеъдод ва маҳорати
фавқулодда дошт. ӯ мисли дигар рӯҳониёну диндорон
маҳдуд
набуд,
балки
сиёсатмадор
низ
буд,
сиёсатмадори бисёр зарангу дурбин ва дурандеш. Бо
хислатҳои наҷиб ва хоси худ воқеиятҳоро ба воситаи
таҳлилу баррасиҳо пеш аз ҳама дарк мекард.
Баъди сар задани ҷанги таҳмилӣ ва натиҷа надодани
талошҳои сулҳхоҳонаш дар дохили кишвар маъюсу
ноумед нагашт, чунки ба роҳу аҳдаш содиқ буд. Дар
хориҷ сарварии ин ҳаракат ва умури садҳо ҳазор
муҳоҷирини иҷбориро ба дӯш гирифт. Ҳама бахшҳои
сиёсӣ ва низомиро идора мекард. Дар атрофаш ҳам
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афроди вафодор гирд омаданд ва тавонист муҳоҷирини
зиёдеро аз нобуд шудан ва аз беватан шудан ҳифз
кунад. Муқовиматро барои бозгашти сарбаландона ба
кишвар ва соҳиб шудан ба ҳуқуқҳои аз дастдода
сарпарастӣ намуд. Дар ин марҳала муваффақ ба он
шуд, ки роҳи созишу гуфтушуниду мусолиҳаро пеш
гирифта, мардуми дар ҳар ҷо парешоншудаи тоҷикро
дар хориҷ муттаҳид созад.
Ҳанӯз аз рӯзҳои аввал марҳум устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ҷонибдори ҳалли мусолиматомези
қазия буд, даъват мекард, ки гуфтушуниди сулҳ шурӯъ
шавад ва ҷонибҳо сари мизи музокирот нишинанд.
Вақте ҷониби дигар ҳам моил ба ҳалли сулҳомези қазия
шуд ва гуфтушунид оғоз гардид, дар бисёр ҳолатҳо он
ба бунбаст гирифтор мешуд. Танҳо гузаштҳо ва ҳилму
нармиву нармрафтории ӯ метавонист гуфтушунидро аз
ҳолати бунбаст берун кашад. Табиист, ки агар ҳарду
тараф дар як мавқеъ пофишорӣ мекарданд,
гуфтушунид пеш намерафт ва чизе ба даст намеомад.
Дар бисёр мавридҳо вақте марҳум устод Нурӣ гузашт
мекард, мо роҳи шадидтарро пеш гирифта, мехостем,
ба василаи фишор чизе ба даст орем. Аммо он чизе, ки
марҳум устод Нурӣ дарк мекард, мо дарк карда
наметавонистем.
Ин
хислатҳои
наҷиби
эшон
музокиротро аз шикасту бунбаст берун кашид ва ба
қуллаи мурод расонид. Баъд аз имзои Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ дар
Тоҷикистон ва ба фаъолият оғоз кардани Комиссияи
Оштии Миллӣ (КОМ) сарварии қофилаи сулҳро ба
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дӯш гирифт. Дар он айём низ на ба ҳайси роҳбари
Иттиҳоди неруҳои мухолифин дар раъси КОМ қарор
мегирифт, балки мавқеъеро интихоб мекард, ки
ҳангоми баҳсҳои шадид байни ду тараф як ҳалли васат
ва муътадилро пайдо кунад. Бинобар ин, бисёриҳо ӯро
барои аз ҳад зиёд нармиву гузаштҳояш сарзаниш
мекарданд, ҳатто дар давраҳои музокирот мо болои ӯ
фишор меовардем, ки бо ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон
танҳо ба танҳо суҳбат накунад, зеро мо чунин ақида
доштем, ки шояд ҷониби дигар аз ин хислатҳои нарму
ҳалим ба нафъи худаш истифода кунад, вале баъдтар
дарк кардем, ки он корҳое ки устоди фақид анҷом
доданд, он ба мафиати умум ва ҷомеъа будааст.
Ба ёдам меояд, он лаҳзаҳое, ки мансабхоҳону
фармондеҳон ва силоҳбадастон барои мансаби
болотареро соҳиб шудан, болои ӯ фишор меоварданд,
то ӯ мавқеи шадидтареро бигирад ё кору фаъолиятҳоро
қатъ кунад. Ҳатто баъди мансабҳоро соҳиб шудан
устоди марҳумро мавриди иттиҳому маломат қарор
медоданд, ки ӯ ҳама ормонҳои Иттиҳоди мухолифинро
фурӯхт ё гузашти зиёд ба нафъи ҳукумат кард, вале
устод ба хотири истиқрори суботу амният сулҳро аз
ҳама гуна мақому мансаб боло гузошт. Ҳамин
хислатҳои наҷиби эшон буд, ки дар Тоҷикистон дар як
муддати кӯтоҳ сулҳ барқарор шуд, вагарна фикр мекунам, ки агар шахси дигаре мебуд, шояд он чи ки имрӯз
ба он муваффақ шудаем, ба даст намеомад.
Ҳангоме ки дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон «Протоколи сиёсӣ» дар бораи ба фаъолият
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шурӯъ кардани ҳизбу ҳаракатҳои сиёсии ИНОТ имзо
мешуд, ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб
мекард, ки ин кор бояд баъд аз татбиқи марҳалаи
дуюми «Протоколи низомӣ» сурат бигирад, аммо
ҷониби мо талаб дошт, ки бояд бо муҷарради имзои
Созишномаи умумӣ ва бозгашти роҳбарияти ИНОТ ба
кишвар, монеъият аз болои ҳизбу ҳаракатҳои ИНОТ
бардошта шавад. Чанд рӯз музокирот бо миёнҷигарии
Раиси Ҷумҳури вақти Қирғизистон ҷаноби Аскар Акаев
ва ширкати бевоситаи Президенти Тоҷикистон ҷаноби
Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари ИНОТ, устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ идома меёфт, вале он натиҷае
намедод. Ҳарду ҷониб дар мавқеъҳои худ пофишорӣ
мекарданд. Вақте устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дид, ки
ҳам Ҳукумат ва ҳам ИНОТ дар мавқеи худ пофишорӣ
доранд, эшон гузашт карданд, то ин ки «Протоколи
сиёсӣ» ба имзо расид ва он чи Ҳукумат талаб мекард,
ҳамон шуд. Бисёриҳо марҳум устод Нуриро барои
анҷоми ин амал мавриди маломат қарор доданд. Вале
баъди гузашти замон мо ба ин хулоса расидем ва дарк
намудем, ки мо хато кардаем ва мавқеъеро, ки устоди
марҳум гирифта буданд, дониставу огоҳона анҷом
додаанд.
Имрӯз ба касе пӯшида нест, ки он чи ки дар ин роҳ
ба даст омадааст, маҳз хидматҳои беандозаи устод
Нурӣ аст. Сайид Абдуллоҳи Нурӣ фарзанди фарзонаи
миллат аст, корнамоиву ҷонфидоие, ки эшон ба хотири
дастовардҳои сулҳ ва дар бахши ормонҳои милливу
исломӣ анҷом додаанд, бешак, дар саҳифаҳои таърихи
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миллат бо хатҳои заррин сабт хоҳанд шуд. Ва боварии
комил дорам, ки иншоолоҳ, Худованди таборак ва
таъоло ин хидматҳоро дар мизони ҳасаноташ сабт
карда бошад. Дар ин маврид Саъдии бузургвор хеле хуб
гуфтааст:
Зиндаву ҷовид монд, ҳар кӣ накуном зист,
К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро.
Иншоаллоҳ, устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ накӯном
зист, то охирин лаҳзаи ҳаёт садоқат бо аҳду паймоне, ки
бо Худо баста буд, дар ин роҳ монд. Дар арафаи рӯзи
гиромидошти ин марди Худо ҳамин нуктаро бояд
таъкид кард, ки агарчӣ умрашон кӯтоҳ буд, аммо умри
бобаракат буд, хидматҳои бузурги анҷомдодааш далели
возеҳи ин гуфтаҳост.
Мусалмон набояд фаромӯш кунад, ки соатҳои ҳама
муайян аст, ҳеҷ кас аз муқарраркардаи Худо зиёд нафас
намекашад. Худованд мефармояд: «Ли кулли аҷалин
китоб», яъне, «ҳама чиз сабт асту муайян». Бинобар ин,
барои мову шумо агар Худованди бахшандаву
меҳрубон ин бандаи солеҳашро ба даргоҳаш қабул
кард, ҷойи ҳараҷ нест, балки ҷой ифтихор аст, ки
роҳбари мо рисолаташро сарбаландона анҷом дод.
Ҷойи ифтихор аст, ки ин ҷамъиятро ба камол расонид.
Дигар рисолаташ анҷом ёфт ва Худованди бузург ӯро
ба сӯйи худаш хонд. Дигар мо дар ҳолати ҳараҷ
гирифтор намешавем, балки Худоро шукр мекунем ва
аҳду паймон мебандем, ки роҳеро ки устоди марҳум
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оғоз карданд, мо ба манзили мақсуд хоҳем расонд. Дуо
мекунем, ки Парвардигори баландмартаба рӯҳи ӯро
ҳамроҳи анбиёву сиддиқину шуҳадо ва солиҳин
мақоми баланд дода бошад. Омин!
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Муҳиддин Кабирӣ,
номзади улуми сиёатшиносӣ
СУХАНЕ ЧАНД ПИРОМУНИ ШАХСИЯТ
ВА ОСОРИ УСТОД САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ

«Пас, дар ҳақиқат Худованд дар ҳар садсола
касеро барои ин уммат бармеангезад, ки дини ӯро
таҷдид намояд». (Ҳадиси набавӣ ба ривояти Абӯдовуд).
Дар таърихи миллатҳо гоҳе муслиҳони бузург ва
абармардоне пой ба арсаи ҳастӣ мегузоранд, ки воқеан
созандагони сарнавишти миллатҳо ба шумор мераванд.
Устоди зиндаёд Сайид Абдуллоҳи Нурӣ барҳақ яке аз
шахсиятҳои нодире буд, ки номи ӯ дар таърихи
бузургони ҷомеъаи башарӣ ба сабт расидааст. Партави
ҷанбаҳои гуногуни шахсияти ӯ тамоми паҳнои
зиндагии миллати тоҷикро фаро гирифта, роҳи
такомули маънавӣ ва ҳаракат ба сӯйи абадиятро ба
рӯйи он боз намудааст.
ШАХСИЯТИ ИЛМИИ САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ

Вай дар даврони авҷи истибдоди ҳокимияти
коммунистӣ аз солҳои 70-уми қарни бисти милодӣ ба
эҳёи дубораи тамаддуни бузурги исломӣ, зиё
бахшидани афкори қишрҳои гуногуни ҷомеъа ба асоси
арзишҳои волои илоҳӣ ва таҳкими пояҳои фарҳанги
миллӣ пардохт.
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Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар он айём яке аз
бузургтарин донишмандони исломӣ дар миқёси Осиёи
Марказӣ ва густараи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба
шумор мерафт.
Вай ба тадрис дар даҳҳо ҳалқаҳои омӯзишӣ қишри
донишомӯз ва фарҳангдӯсти миллатро бо фарҳанги
асили исломӣ ошно сохта, заминаҳои бозгашт ба
асолати тамаддуни миллиро дар қалбу андешаи онҳо
омода месохт. Ҳамчунин зимни суханрониҳои
пурмуҳтаво ва ҳусни муоширати исломии худ афкори
умумро ба сӯйи фарҳанги бузурги ниёгон ҳидоят
мекард.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо нубуғи илоҳии худ
қолаби дарсии бозмонда аз даврони Бухоро ва равиши
мактаби куҳнаро тағйир дод ва тарҳи наверо дар
низоми омӯзишу парвариши динии он рӯзгор ба роҳ
андохт. Донишомӯз дигар бар асоси барномаи навин
умри худро дар мутолиъаи чанд китобе ба форсӣ ва
мухтасаре аз фиқҳ ба поён намерасонид, балки дар
муддати барномарезишудаи муайяне аз омӯзиши
донишҳои дигари динӣ, аз ҷумла тафсиру ҳадис низ
бархӯрдор гардида, мутолиъа ва шинохти комиле дар
бораи Ислом ва арзишҳои инсонии он ба даст меовард.
Бояд гуфт, ки дар барномаҳои дарсии ба ёдгор монда аз
асрҳои пешин, танҳо чизе ки ҷой надошт, омӯзиши
ҳамин донишҳои асили динӣ буд.
Ҳамчунин устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ тавонист
бегона ва нодуруст будани андешаи ҷудоии дин аз
давлатро барои насли ҷавон бифаҳмонад. Мардум дар
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партави таълимоти ӯ ба моҳияти аслии Ислом пай
бурда, тавонистанд онро ба унвони дини сиёсат, дини
дорои низоми комили иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва
ғайра бишиносанд.
Услуби нави тадрис ба зудӣ натиҷаҳои дилхоҳи
худро ба бор овард ва ҳазорон нафар дӯстдорони
фарҳанг ва тамаддуни исломӣ омӯзишҳои диниро фаро
гирифтанд. Ин равиши рӯ ба рушди бозгашт ба
асолати миллӣ ва эҳёи дубораи тамаддуни азими
исломӣ неруҳои интизомӣ ва дастгоҳи идеологии
ҳокими он рӯзгорро ба ташвиш овард.
Барои гирифтани пеши роҳи ин раванди рӯ ба
рушди бозгашт ба ҳувияти миллӣ монеаҳои гуногуне ба
вуҷуд оварда мешуд. Нақшаи чунин саддгузориҳо аз
ҷониби тарроҳони масъул дар органҳои дахлдор омода
гардида, баъзан бо дасту забони табақае аз диндорони
ноогоҳ ва ё вазифадор ба иҷро расонида мешуд.
Яке аз бадтарин нақшаи барномарезишудаи
дастгоҳи идеологии ҳоким бар зидди он ҷараёни рӯ ба
наҳзати фарҳангӣ паҳн кардани овозаи бардурӯғи
«ваҳҳобият» ва ба ду бахш тақсим намудани ҷомеъаи
ҳанӯз бетаҷрибаи мусалмонон буд. Онҳо забонаҳои
оташи ин дасисаро муддати бист сол ҳамчунон афрӯхта
нигоҳ доштанд ва аз бетаҷрибагӣ ва сатҳи поёни
маърифати мардуми мусалмон дар ростои ҳадафҳои
тафриқаафканонаи худ суистифода намуданд. Бар
асоси ин нақша ҷавонони таҳсилкарда ва тарафдорони
барномаи навинро ба тоифаи «ваҳҳобия» мансуб
дониста, дастаи дигаре аз мусалмононро ба посдорони
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исломи суннатӣ (анъанавӣ, традитсионӣ) ҷудо сохтанд.
Дар марҳалаи амалӣ бошад, барои нигоҳ доштани
фосилаи ба вуҷудомада ва дудастагӣ дар миёни ҷомеъа
коргузорони пинҳонии худро дар миёни ҳарду тараф
машғули фаъолият намуданд. Ба ҳамин тартиб
дастгоҳи идеологии ҳоким дар миёни мусалмонон
дудастагӣ ва ҷудоии фикрӣ эҷод намуд ва барои
костани шаъни устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ овозаҳои
дурӯғеро ба забони мардум илқо мекард. Гоҳе ӯро
вобастаи ваҳҳобият ва замоне дастнишондаи Ҷумҳурии
Исломии Эрон мегуфт. Вале шахсияти устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ болотар аз он буд, ки бо чунин
иғвоҳои барномарезишуда ба зери шубҳа афтад. Вай
ҳаргиз ба тафриқа роҳ намедод. Тамоми талош ва
нубуғи фикрии худро барои ҳифзи ваҳдат ва
якпорчагии миллат равона карда буд. Саранҷом соли
1986 дастгоҳи ҳоким устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва
шуморе аз тарафдорони ӯро дастгир ва ба минтақаҳои
сарди Сибир табъид (бадарға) намуд. Дар таърихи
ҳокимияти Шӯравӣ пас аз репрессияи даврони Сталин
ва маҳкум гардидани истибдоди сталинӣ аз сӯйи
сарони баъдии Ҳизби Коммунист ин бори дуюм буд, ки
ба чунин иқдоми репрессионие даст зад. Ҳамчунин пас
аз барқарории Ҳокимияти Шӯравӣ мардум нахустин
бор барои ҳимояи сарвар ва пешвои динии худ даст ба
эътироз ва гирдиҳамоии умумӣ заданд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ пас аз бозгашт аз
бадарға дар муддати кӯтоҳе аз соли 1986 то 1990 дар
натиҷаи талошҳои пайгирона ва иқдомоти ҳакимонаи
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худ тавонист ваҳдат ва якпорчагии фикрӣ ва эътиқодии
ҷомеъаро дубора барқарор созад. Нақша ва андешаи
барномарезишудаи дастгоҳи идеологии ҳоким бо номи
«ваҳҳобият» комилан беасар гардид.
Вай дар амал собит намуд, ки ҳеҷ гуна гароиши
эътиқодие ба ҷараёнҳои гуногуни фикрӣ надорад,
балки шахсияти огоҳ, донишманд ва пайрави воқеъии
мактаби ҳанафӣ мебошад.
Бо вуҷуди ғолиб омадан бар тамоми мушкилот дар
муддати наздик ба бист сол ҳанӯз чеҳраи сиёсии
шахсияти Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва тавоноиҳои
нуҳуфтаи ӯ барои хелеҳо норавшан буд. Мардум,
бахусус табақаҳои зиёӣ ва таҳсилкардаи кишвар ба
тавоноии сиёсии шахси диндор ва як мулло бовар
надоштанд, вале устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, ин
парвардаи мактаби Ислом дар ин муддат ҳаракати
фикриву фарҳангӣ ва диниеро ба роҳ андохта буд.
ҶАНБАИ СИЁСИИ ШАХСИЯТИ
САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ

Ҳудуди солҳои навадуми қарни гузашта ва пас аз он
андак-андак марҳалаи гирудорҳои сиёсӣ ва танишҳои
гуногуни фикрӣ оғоз гардид. Мардуми собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ, аз ҷумла мардуми тоҷик фазои нисбатан бози
сиёсӣ ва эътиқодии даврони бозсозӣ ва ошкорбаёнии
даврони горбачевиро бо гармӣ ва эҳсосот пазируфтанд.
Онҳо бо шавқу шӯр дар сохтани ҷомеъаи фарҳангӣ ва
бинои тамаддуни миллии худ саргарми мубориза
буданд, вале барномарезони идеологии дастгоҳи ҳоким
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ва масъулони дахлдори неруҳои интизомӣ мехостанд
бо ҳар василае пеши роҳи ин раванди рӯ ба рушди
бедории миллатро бигиранд ва ҳатто агар бо ба роҳ
андохтани қатлу куштор ва ҷанги шаҳрвандӣ низ
таҳаққуқ ёбад.
Ин буд, ки ҳодисаҳои феврали соли 1990 аз ҷониби
сиёсатмадорони манфиатдори Кремл барномарезӣ ва
ба амал бароварда шуд. Коргузорони онҳо бо
афрӯхтани шуълаи эҳсосоти мардум онҳоро ба майдон
кашиданд. Онҳо бо куштори бераҳмонаи мардуми ба
майдон омада мехостанд тарсу ваҳшат аз сурхҳоро
дубора дар дили мардум барқарор созанд.
Пас аз фурӯ пошидани Иттиҳоди Шӯравӣ дар моҳи
августи соли 1991 гирудорҳои сиёсӣ ва танишҳои
фикрӣ дар ҷомеъаи тоҷик рӯз ба рӯз тезу тунд мегашт.
Мардум бо мушоҳидаи истиқлолият ва раҳоварди
сиёсӣ ҳарчи бештар ба эҳсосот фурӯ мерафтанд ва
муборизаву гирдиҳамоиро ҷузъе аз ҳуқуқҳои табиъӣ ва
роҳи расидан ба ормонҳои миллии худ медонистанд.
Ҳеҷ гоҳ онҳо дар рӯи ҳам қарор гирифтан ва ба ҷанги
шаҳрвандӣ кашида шудани миллатро тасаввур ҳам
намекарданд, вале ҳайҳот, ки душмани бегона чизи
дигаре мехост. Дастгоҳи бесалоҳияти Ҳукумати
Тоҷикистон дар он лаҳзаҳои ҳассос ҳеҷ роҳи ҳалли
осоиштаеро дар назар надошт. Балки афроди
фурсатталаб ва табақаи манфиатхоҳ дар дастгоҳи
ҳокимият вазъиятро рӯз то рӯз тезутунд месохт. Саранҷом неруи сеюм тавонист мардумро дар муқобили ҳам
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қарор диҳад ва онҳоро ба куштори якдигар ва ҷанги
хонумонсӯзи шаҳрвандӣ таҳрик намояд.
Сиёсатмадорони гузаро тез-тез зуҳур ва уфул
мекарданд. Ягона сиёсатмадоре, ки тамоми мушкилот
ва талхиҳои ҷанги шаҳрвандиро пушти сар намуд ва
ҳамчунон бар ҳадафҳои худ боқӣ монд, устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ буд. Вай ҳаргиз ҷонибдори хушунат,
қатлу куштор ва ҷангу хунрезӣ набуд, балки ҳамеша
муборизи роҳи озодӣ ва ободии кишвар ва миллати
худ буд ва чунин ҳам боқӣ монд. Вай дар тамоми
муборизаҳо ва гирдиҳамоиҳои солҳои 1991-1992
фаъолона ширкат варзида, тақрибан роҳбарияти
тамоми мусалмонони кишварро бар уҳда дошт, вале
ҳаргиз ҷонибдори ҷангу хунрезӣ ва ҷудоии миллат
набуд. ӯ шеваи муборизаро роҳи мусолиматомези
расидан ба ормонҳои миллӣ ва василаҳои осоиштаи
ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ медонист. Муборизаи онҳо дар баробари ҳукумати бесалоҳият ва барои ба даст
овардани ҳуқуқҳои миллии мардум буд. Вале неруҳои
манфиатдор бо истифода аз вазъияти баамаломада
мардумро ба ду даста ҷудо сохта, дар муқобили ҳам
қарор доданд.
Шахсият ва маҳорати сиёсии устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ аз ҳамон оғози дар муқобили ҳам
қарор гирифтани мардуми тоҷик зоҳир буд. Вай бо
шахсиятҳо ва сарони ҷониби муқобил ба гуфтушунид
баромад.
Дар шаҳрҳои Душанбе, Қӯрғонтеппа, Хоруғ ва ғайра
дар
миёни
роҳбарони
ду
ҷониби
даргир
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гуфтушунидҳое баргузор гардид, ки устод Сайид
Абдуллоҳи
Нурӣ
яке
аз
ташаббускорон
ва
иштирокчиёни бевоситаи онҳо буд. Вале ҳар боре, ки
гуфтушунидкунандагони ду тараф ба созише даст
меёфтанд, унсурони дастнишондаи бегона ба иғвои
мусаллаҳонае даст мезаданд ва натиҷаҳои ба
дастомадаро барбод медоданд. Хулоса, музокироти
дудонибаи мусолиҳа ва оштиии миллиро нагузоштанд,
то дастовардҳои худро татбиқ намояд, вале ягона
ормони миллӣ ва ҳадафи илоҳии устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ барқарор намудани сулҳу оштӣ ва
ваҳдати дубораи миллат буд. Соли 1994 гуфтушунидҳои
оштии миллӣ аз сар гирифта шуд ва то соли 1997 дар
шаҳрҳои Кобул, Маскав, Теҳрон, Алмаато, Ашқобод ва
Бишкек ҷараён дошт ва дар ниҳоят ба сулҳу оштии
миллати тоҷик хотима ёфт.
Бояд ёдовар шуд, ки ин марди таърих аз ҳамон оғоз
тарафдори ҷангу хунрезӣ ва дудастагии миллат набуд,
ҳамчунин аввалин шахсе гардид, ки барои ҳалли сиёсӣ
ва мусолиматомези қазияи Тоҷикистон изҳори омодагӣ
намуд. Шахсият, тасмимгириҳои бамавқеъ ва дурнамои
андешаҳои ӯ сулҳу оштиро барои миллат ба бор
оварданд. Дуруст аст, ки ҷониби дигари қазия низ
барои барқарории сулҳу оштӣ дар кишвар талошҳои
зиёде намуд ва бе омодагии дуҷониба ҳаргиз сулҳе
барқарор намегашт, вале онҳо сулҳеро қабул доштанд,
ки ғолибиятро барои онҳо ба ҳамроҳ дошта бошад.
Сулҳе ки пирӯзии онҳоро таъмин намояд, аммо
сулҳеро ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ таҳаммул
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менамуд, гузашт аз тамоми чизро барои ӯ ва тақрибан
ниме аз мардуми кишвар ба ҳамроҳ дошт. Танҳо ба
хотири якпорчагӣ, ваҳдат ва оромии кишвар. Ҳамин
гузашт аз баҳри ҳама чиз, тасмимгириҳои бамавқеъ ва
фидокориҳои шахсияти устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
буд, ки дар кишвари Тоҷикистон сулҳу оштиро ба бор
овард.
Оре, сулҳ, аммо имтиёзҳои нобаробар, тақсимоти на
панҷоҳ дар панҷоҳ, балки сӣ дар ҳафтод, ки он ҳам
пурра амалӣ нагашт, вале оромӣ, ободӣ ва саодати
миллатро ба бор овард. Ин ҷост, ки шуъои
миллатпарварӣ ва хубраи сиёсии шахсияти устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ чашмҳоро мебарад. Ҳатто ба
даст овардани ҳамон сӣ дарсад низ барои устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ чандон аҳамияти таърихие надошт,
балки муҳим барқарор намудани сулҳу оштӣ ва ваҳдати
миллӣ буд ва бо ҳар баҳое, ки ба даст ояд.
Оре, баҳои онро устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
пардохт ва ба хотири миллат аз баҳри ҳама чиз гузашт.
Ҷангро хелеҳо метавонанд ва дар баъзе кишварҳои
ҷаҳон дар даҳу бист сол ҳам оташи он хомӯш
намегардад, вале сулҳро ба он ҳама гузашт танҳо устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ тавонист.
Бале, ҳамин гузаштҳои талх барои ӯ ва
тарафдоронаш, вале ширин барои кишвар ва миллат
роҳи ҷовидонагии таърихиро барои шахсияти ӯ ба
унвони сулҳовартарин шахсияти асри бистум боз кард.
Ростӣ, миллат ва кишвари Тоҷикистон барои ҳамеша
мадюни ин гузаштҳо ва хадамоти арзишманди устод
24

Сайид Абдуллоҳи Нурӣ мебошанд. Таҷрибаи сулҳу
оштии тоҷикон, ки имрӯзҳо дар миқёси ҷаҳонӣ
мавриди таҳсин ва омӯзиши доираҳои гуногуни сиёсӣ
қарор дорад, мадюни тасмимгириҳои бамавқеъ,
гузаштҳои
тасаввурнопазир
ва
сиёсатҳои
хирадмандонаи ӯ мебошад.
Вале афсӯс, ки пардаи муосират ва беадолатиҳои
таърих ҳанӯз дар ҳаққи шахсияти ӯ ба поён
нарасидаанд.
Мақомоти
баландпояи
давлатӣ,
воситаҳои ахбори умум ва табақаи қаламбадаст ин
таҷрибаи сулҳро аз ҷумлаи ифтихороти миллати тоҷик
ба шумор меоваранд, вале аз шахсияте, ки ин таҷриба
бо баҳои умри ӯ ба даст омадааст, номе ҳам
намебаранд.
Аксари соҳибназарони сиёсӣ бо мушоҳида ва
баррасии марҳалаи дуюми фаъолиятҳои устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ӯро танҳо марди сиёсат медонанд ва
ин паҳлуи шахсияти устоди фақид ҷанбаҳои дигари
онро аз назари онҳо пӯшонидааст. Вале назари мо ин
аст, ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ рӯҳонии
сиёсатмадор ва парвардаи мактаби шахсиятсози Ислом
мебошад.
ҶАНБАИ РӮҲОНӢ ВА ФИКРИИ ШАХСИЯТИ
САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ

Устод
Сайид
Абдуллоҳи
Нурӣ
дар
тӯли
муборизаҳои наздик ба чиҳилсола ва дар тайи
марҳалаҳои гуногуни фаъолиятҳои илмӣ, сиёсӣ ва
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фикрии худ қиёфаи имонӣ ва симои рӯҳонии худро
ҳифз намудааст. Вай бо ҳамон симои рӯҳонӣ ва дар
либоси аҳли дин тавонист сиёсати мактаби Исломро
пеш барад.
Чӣ тавре мушоҳида менамоем, дар ҷаҳон
сиёсатмадорони зиёде бо гузариш ба марҳалаҳои
гуногуни фаъолиятҳо дар ҳаёти сиёсӣ ва фикрии худ
сурат ва симои зоҳирии хешро борҳо иваз намудаанд.
Аз либоси миллӣ ва маъмулии худ хориҷ гашта, барои
зоҳирсозӣ ва риояи аҳли замон ҳатто ба занону
духтарони худ либосҳои кӯтоҳу бегона бо фарҳанги
миллиро пӯшонидаанд.
Оре, шояд пурсида шавад, ки ҳифз ва ё тағйири
либос чӣ аҳамияти таърихӣ ва сиёсие дорад, балки он
яке аз назокатҳои дипломатияи аср ба шумор меравад.
Шояд ин барои аҳли саҳна муносиб бошад, вале барои
сиёсатмадоре дар он сатҳ, бахусус шахси рӯҳонӣ ва
миллатпарвар ҳаргиз пазируфта нест.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо ҳамон либоси
миллӣ ва симои рӯҳонии худ дар таърихи таҷрибаи
ҷаҳонӣ кореро анҷом дод, ки ҷомеъаи ҷаҳонӣ дар асри
бист камтар назирашро дидааст.
Номи ӯ дар шумори нақшофаринони таърих ба
унвони тавонотарин муслиҳи иҷтимоӣ, муборизи роҳи
озодиву ободӣ ва рӯҳонии сиёсатмадор сабт мегардад.
Агар пардаи муосират ҳанӯз аз шинохти комили
паҳлуҳои шахсияти ин марди наҷиб монеъ гардад ҳам,
таърихи шахсият ва хадамоти арзандаи ӯ барои наслҳо
ва бар фарози асрҳо мавриди омӯзиш қарор мегирад.
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Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ пас аз таҷрибаҳои
тӯлонӣ ва пухтани ҷавҳари сиёсат дар фитрати ӯ бори
дигар фазои илму маърифатро бо накҳати маорифи
илоҳӣ, бахшишҳои имонӣ ва омӯзаҳои қуръонӣ
муаттар намуда, пас аз барқарории сулҳу оштии миллӣ
дар сар то сари кишвар ба тафсири хазонаи маорифи
осмонӣ –Қуръони карим пардохт. Вай зимни
суханрониҳои илмии худ сураҳои Қуръонро ба таври
муфассал ва бо забони равони илмӣ барои наслҳои
имрӯз ва ояндаи миллат тафсир намудааст. Ростӣ, он
тафсирҳо баёнгари макнуноти илмӣ ва нуҳуфтаҳои
шахсияти илоҳии марде мебошанд, ки арзишҳои
ҷаҳонии Қуръони маҷид андешаи ӯро сохтаанд.
Аслан мушкилоти таҳаммулнопазири сиёсӣ ва
гирифториҳои гуногуни фикрӣ ва иҷтимоъии ҳаёт
сиёсатмадорони зиёдеро аз пой дармеоварад ва
зарфиятҳои илмии онҳоро ба сифр мубаддал месозад,
вале устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар ин ҷо низ
шахсияти истисноист. Вай тамоми мушкилотро пушти
сар гузошта, ҳафтае чанд бор маҳфили дӯстдорони
фарҳанги динӣ ва донишҳои исломиро тароват
мебахшид.
Умед аст, ки осори арзишманди устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ зинатбахши маҳфилҳои сиёсию
фарҳангӣ ва аниси хонадони ҳар мусалмоне бошад.
Хулоса, ин неъмати оромӣ, ободӣ ва якпорчагии
миллат, ки роҳи шукуфоӣ ва саодатро дар фарорӯйи
наслҳо қарор додааст ва ин бедории фарҳангӣ, ки
имрӯз эҳсос менамоем ва садҳо дастовардҳои дигар,
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ҳама бо талошҳои пайгирона ва тасмимоти
хирадмандонаи ин марди илоҳӣ ба даст омадаанд. Бо
ҷуръат метавон гуфт, ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
аз ҷумлаи ҳамон муъминони ростине мебошад, ки
Худованд онҳоро дар ояти 23-и сураи «Аҳзоб» васф
намудааст. Вай воқеан ҳам барои миллати мусалмони
тоҷик ҳамон масъулият ва кореро анҷом дод, ки дар
ҳадиси Расули Худо (с) бо номи «таҷдиди дин» зикр
гардидааст.
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Сафар Сулаймонӣ,
доктори улуми педагогӣ,
профессор
САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ
ВА МАСОИЛИ РӮҲОНИЯТ ДАР ТОҶИКИСТОН

Истиқлоли давлатии Тоҷикистон заминаи ҷадидеро
барои фаъолияти рӯҳониён ва уламои динӣ дар нақшофаринии низоми фарҳангии кишварамон фароҳам
овард. Агарчи рӯҳоният дар давраҳои мухталиф
мушкилиҳои гуногунеро озмуда буд, вале дар оғози
истиқлоли ҷумҳуриамон ҳам дар ин росто боз ба
душвориҳо ва мушкилот рӯбарӯ шуд ва хушбахтона,
пас аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва
оштии миллӣ дар Тоҷикистон ҷойгоҳи аслии хешро
дар ҷомеъа пайдо карда истодааст.
Рӯҳоният дар ин ҷомеъаи навин ж чӣ нақше бар
уҳдаи худ дорад ва рӯҳониён пас аз сангари эътироз ва
муқовимат дар ҷомеъа дар чӣ ҷойгоҳ ва мавқеъ қарор
хоҳад гирифт? Ба ин савол устоди шодравон Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ посухи рӯшан доданд. Ба ақидаи
эшон рӯҳоният ҳарчанд вориди системи ҳукуматӣ
намешавад ва дар идораи кишвар дахолате нахоҳад
дошт, вале аз нуфузи маънавии худ истифода намуда,
нақши фарҳангофаринӣ ва тарбияи ахлоқии хешро
ифо мекунад. Аммо ин ақида дар миёни худи рӯҳоният
аз ягонагии андеша бархӯрдор набуд. Аммо устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ақида ба он доштанд, ки дар
марҳалаи созандагӣ корро раҳо накарда, барои рушду
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нумӯи кишвар саҳим бошанд, ба канорагирии рӯҳоният
аз созандагӣ мувофиқ набуданд. Эшон нақши
фарҳангро дар созандагии кишвар муассир медонистанд ва барои густариши он кӯшишҳо ба харҷ
медоданд. Ин масъаларо борҳо зимни суханрониҳои
худ ошкор мегуфтанд, аммо эшон таъкид мекарданд,
ки
равияи
ифротгароӣ
ҷойгузини
фарҳанги
равшангарӣ ва таҳаммулпазирӣ нашавад. Уламои
ислом бояд рӯшанфикр ва рӯшанзамир бошанд, ба ҳар
пурсиш посухи илмӣ ва қаноъатбахш дода тавонанд, аз
ин рӯ бояд рӯҳониёни мо таҳсилкарда ва дороии
ҷаҳонбинии васеъ бошанд. Мегуфтанд, ки ҷавонони мо
бояд дар донишгоҳҳои ватанӣ ва хориҷӣ таҳсили илм
кунанд ва ба ниёзҳои фардои кишвар ҳамаҷониба
ҷавобгӯ бошанд. «Уламо ба ин созандагӣ бояд кӯмак
кунанд, канор наистанд ва назоратгар ва бетараф
набошанд»–чунин буд андешаҳои волои устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар замони пас аз истиқлоли кишвар
ва чунин таъкидро ба маврид доштанд: «Қиссаи пурғусса ва талх ин ишғоли як фарҳанг аз ҷониби
фарҳанги дигар аст ва қиссаи ширини он
муқовимат аст. Абрҳо ва сояҳоро бояд бардорем.
Коҳиши нуфузи бегонагон дар фарҳанги мо,
афзудани арзишҳои ғарбӣ ва нуфузи он ба фарҳанги мо, таблиғоти фарҳанги омиёна ва аз назари
ахлоқӣ бегона, ин аст феҳристи самтҳои асосии
фарҳангии мо».
Қайд кардан лозим аст, ки дар Тоҷикистон дину
мазҳаб дар зиндагии иҷтимоӣ ва фарҳангии мардум
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нақши муҳим дорад ва аз ин рӯ, масҷид аз
муассиртарин мароҳили зиндагии фард дар ҷомеъа ба
шумор меравад. Устод Сайид Абдулоҳи Нурӣ ба ҷойгоҳ
ва нақши фарҳангиву ахлоқии ин макони муқаддас
таваҷҷуҳи бештаре зоҳир менамуданд. Дар таълимоти
Ислом фаъолиятҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва ахлоқии
мусалмонон арзиши волое дорад. Нигоҳе ба маросим
ва маносики ин дин монанди ҳаҷ, намози ҷумъа ва
намозҳои ҷамоъат ва ғайра нишон медиҳад, ки бисёре
аз онҳо ба танҳоӣ қобили анҷом нестанд ва ниёз ба
иҷтимоъ ва мушорикати ҳамагонӣ доранд. Дар ин миён
масҷид ба унвони макони таҷаммӯъи мусулмонон
барои анҷоми муҳимтарин амали мазҳабӣ, яъне намоз,
ки дар Қуръони карим ба унвони сутуни дин таъбир
шудааст, аҳамият ва ҷойгоҳи арзишманде дорад. Аммо
бо фармудаи устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ: «Имрӯзҳо
ба назар мерасад, ки бар асари рушди фаъолиятҳо
ва ниҳодҳою созмонҳои гуногун дар зиндагии
иҷтимоӣ бархе аз коркардҳои суннатии масҷид,
монанди коркардҳои омӯзишию фарҳангӣ камасар
ва беранг шудааст. Ҳол он ки бо таваҷҷуҳ ба
шароити кунунии кишвар баҳси таҳоҷуми
фарҳангӣ, гироиши ҷавонони мусулмон ба динҳои
ғайриисломӣ ва ғайра, масҷид ба унвони
муҳимтарин макони мазҳабӣ метавонад нақши
фаъоле, махсусан дар ҳавзаи фарҳангу мушорикати
маданӣ дошта бошад. Муҳимтарин таҷассуми
берунии
тамоми
динҳо
парастишгоҳҳо,
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ибодатгоҳҳо аст ва дар Ислом низ шукӯҳмандтарин
таҷассуми берунии биниши исломӣ масҷид аст».
Аммо дар замони Шӯравӣ ба масҷидҳо бештар аз
дидгоҳи сиёсӣ ва синфӣ баҳо дода мешуд ва нақши
маънавиёт ва фарҳангофаринии онҳо аз назарҳо дур
монда буд. Аз ин рӯ масҷидҳоро ба чойхонаҳои сурх ва
клубҳои атеистӣ табдил дода буданд. Чунин
болшевикисозии фарҳанг реша дар умқи ҷомеъаи
суннатии мусалмонӣ надошт ва пас аз фурӯпошии
Иттиҳоди Шӯравӣ зуд аз байн рафт, вале мутаассифона,
ҳол ҳам осори манфии он дар ҷомеъаи кунунии
Тоҷикистон боқӣ мондааст. Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
нақш ва мақоми иҷтимоӣ ва маънавии масҷидҳо дар
ҷомеъаро чунин арзёбӣ намудаанд: «Масҷид фақат
ҷойи ибодату маъбади содае нест, масҷид ба
унвони байти Худо хонае аст рӯҳониву воло ва
фиқҳи исломӣ аҳкоми махсусеро барои вуруди
хуруҷ, таҳорат, назофат ва тазйиноти он дақиқан
таъйин кардааст… Мусалмонон омӯзиши дини
худро дар масҷид фаро мегирифтанд ва дар сурати
рӯёрӯйӣ бо мушкилот дар фаҳми умури динӣ ба
масҷид муроҷиат мекарданд.
Паёмбари бузурги Ислом (с) таъкиди бисёре бар
омӯхтану касби илм доштанд. Дар замони зиндагии
эшон масҷид бештар маҳалли омӯзиши Қуръони
маҷид ва аҳкому ахлоқ буд. Пас аз даргузашти
Паёмбари акрам (с) масҷидҳо ба таври умда
маҳалли омӯзиши Қуръон, аҳодис ва омӯзиши
забони арабӣ гардиданд. Аз он ҷое, ки
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донишандӯзӣ барои мусалмонон фаризаи ҳамагонӣ
ба шумор меомад, на танҳо масҷидҳои муҳим ба
унвони мадраса истифода мешуданд, балки тамоми
масҷидҳои хурду бузург дар ин амри хайр саҳм
мегузоштанд. Бад-ин тартиб, дар садаҳои аввалияи
исломӣ масҷид пойгоҳи муҳими омӯзиш ва
саводомӯзӣ буд. Дар пайванд бо ҳамин нақши
омӯзиш ба тадриҷ масҷидҳои умдаи дорои
китобхонаҳои
азим
мавриди
истифодаи
донишпажӯҳон, талабагон ва муҳаққиқон гардид».
Ба равшанӣ дарёбем, ки масҷид пешинаи
дурахшони таърихӣ дар зиндагии иҷтимоӣ ва
фарҳангии мусулмонон дошта ва бисёре аз мушкилоти
асосии ҷомеъа дар масҷидҳо ҳаллу фасли худро
меёфтанд ва мебоист, ки ин макони муқаддас рисолати
худро дар ҷомеъаи имрӯзӣ низ ба ҷо меовард.
Дар вақти дар қайди ҳаёт буданашон камина чанд
суоле аз устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ карда будам, ки
чаро дар Тоҷикистон масҷидҳо нақши гуногунро
доранд? Эшон зимни суҳбат фармуданд, ки яке аз
вижагиҳо ин маҳаллӣ будани масҷид аст. Бештари
масҷидҳо пайванди асосӣ бо сохту бофти маҳаллаи худ
доранд. Бо таваҷҷуҳ ба ин вижагӣ мушаххас мешавад,
ки масҷидҳо ниҳодҳои мушобеҳ ва яксон нестанд.
Барои намуна хонаҳои фарҳангии маҳалла, ки аз сӯйи
шаҳрдорӣ дар маҳаллоти мухталиф сохта мешаванд, аз
назари идорӣ тақрибан мушобеҳи якдигаранд, аммо
масҷидҳо бо вуҷуди рисолати ягона, яъне ибодатгоҳ
буданашон, боз аз якдигар тафовут доранд. Ин, албатта,
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ба бофти фарҳангӣ ва ахлоқии сокинони ҳар як маҳал
вобаста аст. Дар бораи ҷаззобиятҳо ва имконоти
масҷидҳо эшон ишора карданд, ки омили муҳими
дигар, таваҷҷуҳ ба ҷаззобиятҳои ин амокини муқаддас
аст. Шакку шубҳае нест, ки таваҷҷуҳи мушорикати
фарҳангӣ ва ахлоқӣ аз ҷониби ҷавонон аст ва онҳо
кӯшише шигифтангез ба зебоӣ ва ҷазобият доранд; гоҳ
як хотира, гулгаште дар саҳро, тасвири дарахти
барӯманд ва ҷараёни наҳр ё ҷӯйи обе барои ҳамеша дар
зеҳни инсон мемонад. Ҳар сабзаву дарахт ва об ҳамон
хотираро дар зеҳни ӯ ҷой мекунад ва шамими атре дар
кӯчабоғ дар қалби ӯ маъво мегирад. Агар масҷид дар
зеҳни ҷавон мисли он хотираи сабз равшан ва
пурсафою муъаттар бошад, маълум аст, ки фитрати
худоҷӯйии ҷавон ӯро ба сӯйи масҷид чун оҳанрабо ба
худ мекашонад. Масҷид ҷойгоҳи хотири ӯ мешавад,
масҷид дигар як хонаи маъмулӣ дар шаҳру маҳалла
нест, макони ҷазбе аст, ки ба андеша ва зиндагии ҷавон
маъно медиҳад. Агар масҷид тавонад, ки бо фитрати
ҷавон нисбати мустақиме пайдо кунад, ӯ ҷазби масҷид
мешавад ва масҷид паноҳгоҳи ӯ мегардад.
Оре, суханони устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ айни
ҳақиқатанд. Вале мутаассифона, солҳои ахир бархе аз
ниҳодҳои давлатӣ аз зиёд шудани теъдоди масҷидҳо ва
намозгузорон
дар
ташвиш
афтодаанд.
Онҳо
намехоҳанд, ки ҷавонон, бахусус занону духтарон рӯ ба
масҷид биёранд, ҳуқуқҳои худро бидонанд ва
маърифати хешро баланд бардоранд. Аз ин рӯ, онҳо
рафтани ҷавонони то синни ҳаждаҳсола ва занону
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духтаронро ба масҷидҳо манъ кардаанд. Ахиран даҳҳо
масҷидҳо дар шаҳру деҳоти кишварамон баста шуданд.
Оё бо ин иқдомоти ғайрисолим ва кӯтоҳназарона
мушкилоти ҷиддии ҷомеъаро ҳаллу фасл кардан
мумкин аст? Ҷавоби ин суол ҳатман манфӣ буда
метавонаду бас.
Воқеан, дар рӯзгори кунунӣ таваҷҷуҳ ба фарҳанги
воло хеле зиёд гардидааст. Аксари андешамандон бар
ин боваранд, ки бидуни мушорикати фарҳангии
муайян, тавонони халлоқияти озодонаи фарҳангӣ ва
баҳрамандӣ
аз
манобеъи
фарҳангӣ,
тавсеъаи
фарҳангиву ахлоқӣ имконнопазир хоҳад буд. Равшан
аст, ки дар амалӣ сохтани ин ҳадаф ҳар ҷомеъа бояд бо
таваҷҷуҳ ба вижагиҳо ва шароити худ роҳи хосеро
биёбаду тай кунад. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки яке
аз имконоти муҳиму дастраси ҷомеъаи мо масҷид аст.
Масҷид хонаи Худост ва ҷойгоҳи волое дар фарҳанг ва
зиндагии мусулмонон дорад. Нигоҳе гузаро ба таърихи
Ислом гувоҳи шукӯҳ ва равнақи масҷидҳо ва анҷоми
нақши омӯзишӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз сӯйи
онҳост. Таҳким ёфтани мушорикати фарҳангӣ аз
тариқи
масҷидҳо
аз
чашми
сиёсатмадорони
кишварамон бояд дур намонад. Аммо дар ин миён
бояд ба шароите таваҷҷуҳ дошт. Дар ибтидо бояд ба
зарфиятҳо ва вижагиҳое, монанди расмӣ набудан,
маҳаллӣ будани масҷид дар канори ҷаззобиятҳо ва
имконоти он. Пас аз он мавзӯъи шинохти мухотаб ва
тарҷеҳоти фарҳангиву ахлоқии ӯст, ки бояд дар дастури
кори ходимони умури фарҳангии масҷидҳо қарор
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гирад. Дар айни ҳол набояд аз пораи зарфиятҳои
мавзӯъи масҷид ва мушорикати фарҳангӣ ғофил буд…
Қайд кардан лозим аст, ки мутаассифона, рӯҳоният ё
уламои исломӣ ҷойгоҳи муносиби худро дар ҷомеъаи
илмии имрӯзии Тоҷикистон пайдо накардаанд, бо ҳама
талошҳое, ки то имрӯз сурат гирифтааст, ҳамчунон
метавон аз ин костӣ ва норасоӣ дар ин росто сухан гуфт.
Истинод бар пешинаи пуразамати рӯҳоният ва осори
густурдаи пешиниён ва бузургони Ислом низ
наметавонад ин заъфро бипӯшонад ва гузашти айём
ҳам бесамарии чунин тарзи роҳи ҳаллу фасли онҳоро
нишон медиҳад.
Мушкилии дигар он аст, ки муҳаққиқони ин ришта
методологияи таҳқиқотро намедонанд ва заъфи
рӯзафзуни фарҳанги таҳқиқ ва пажӯҳиш дар ин ҳавзаи
рӯҳоният мебошад. Воқеан, рӯҳонияти мо дар асре
зиндагӣ мекунад, ки бори сангинеро бар дӯш доранд.
Дар арсаи омӯзишу парвариш ва таҳқиқу пажӯҳиш
роҳкардҳоеро пайдо накардаанд, посухгӯи ниёзҳои
ҷомеъаи илмӣ нестанд ва дар арсаи пажӯҳиш кори
ҷиддиеро ба анҷом нарасонидаанд, гарчанде масоили
илмӣ дар ин ҳавза хеле зиёд ва мунтазири таҳқиқу
пажӯҳиш мебошад.
Дар робита ба ин мавзӯъ қайд кардан лозим аст, ки
дар Тоҷикистон фақри методологӣ дар ҳавзаи назарӣ ва
илмии рӯҳоният мавҷуд аст. Аз тарафи дигар, ақибафтодагии иҷтимоиро доро будани рӯҳоният натиҷаи
аз
ҷиҳати
равонӣ
дар
вазъияти
номуносиб
(дискомфорт) қарор гирифтани рӯҳоният мебошад.
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Ва аз дигар тараф, вижагиҳои мардумӣ доштани
рӯҳоният аст. Дар Ислом рӯҳоният бо мардум мезиста
ва аксар вақт дар канори онон қарор доштааст. Дар ин
маврид ҳақ ба ҷониби Маҳмудҷони Тӯраҷонзода аст, ки
навиштааст: «Вале бо вуҷуди ин ҳама беэътиноӣ
нисбат ба эшон, қишри уламои исломӣ дар ҷомеъа
ва зиндагии ҳамарӯзаи мардум ҷойгоҳ ва таъсири
муҳими худро доранд, аз гаҳвора то гӯр бо мардум
ва бо фарҳанги мардум ва дар фарҳанги мардум
ҳастанд».
Вижагии мардумӣ будани рӯҳоният, зимни ин ки
эътиқодофарин будааст, ҷалб ва ҳимояти мардумро
низ ба ҳамвора доштааст. Бинобар нақши рӯҳоният
имрӯз аз ҳассосияти зиёде бархӯрдор аст ва ин дар ҳоле
аст, ки рӯҳоният ҳамвора яке аз унсурҳои асосии
тавлидкунандаи фарҳанги диниву ахлоқӣ будааст.
Аммо, мутаассифона, дар Тоҷикистон ва умуман дар
Осиёи Марказӣ барои тавлиду нашри фарҳанги диниву
ахлоқӣ камтар таваҷҷуҳ шудааст. Марказҳои илмӣ,
муассисаҳои таҳқиқоти фарҳанги исломӣ барои чунин
фаъолиятҳо мавҷуд нестанд. Баъзе фаъолиятҳои илмие,
ки анҷом мепазирад, танҳо дар сатҳи ташаббускорӣ ва
хусусӣ сурат мегирад.
Лозим ба ёдоварист, ки 35 сол пеш дар замони
Шӯравӣ як зумра донишмандони исломӣ барои эҳёи
фарҳанги исломӣ иқдоми наҷиб ба амал оварданд, ки
саромади онҳо устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ буданд.
Ба хотири густариши фарҳанг ва маърифат эшон
Наҳзати Ҷавонони Исломии Тоҷикистонро таъсис
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доданд, ки баъдан ба Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистон табдил ёфт ва имрӯз яке аз созмонҳои
бонуфузи сиёсии кишварамон ба шумор меравад ва
рисолати хосеро ба дӯш дорад. Ба қавли номзади улуми
сиёсатшиносӣ Муҳиддин Кабирӣ: «Воқеан, тибқи
таҳқиқоте, ки мо гузаронидем, ҲНИТ як ҳаракати
сиёсии ислоҳотхоҳии исломӣ дар Осиёи Марказӣ ба
шумор меравад, пайдоиши онро дар нимаи асри
бист бояд донист. Вале ин маънои онро надорад, ки
ин ҷунбиш дар як ҷойи холӣ, безамина ба вуҷуд
омада бошад. Маълум аст, ки дар охирҳои асри
нуздаҳ ва аввали қарни бист дар Бухоро ва умуман
дар Мовароуннаҳр ҳаракати хеле қавие бо номи
маорифпарварӣ ё бо истилоҳи баъдина ҷадидия ё
ҷавонбухориён ба вуҷуд омада буд, ки ба он
Аҳмади Дониш, Фитрат, Садри Зиё, Садриддин
Айнӣ барин донишмандон ва рӯшанфикрон шомил
буданд. Ин гурӯҳ хоҳони он буданд, ки бо ворид
кардани ислоҳот, ҳам ислоҳоти сиёсӣ ва ҳам
иҷтимоиву
фарҳангӣ
ҷомеъаи
Бухоро
ва
Мовароуннаҳрро, ки ба як бунбасти сахт дучор
шуда буд, берун баранд. Агарчанде ин гурӯҳ
мушкилоти зиёд доштанд, бо вуҷуди ин, ба натиҷае
расиданд.
Тавассути
ин
ҷунбиш
афкори
ислоҳотхоҳӣ дар ҷомеъаи ҳамон замон ба вуҷуд
омад ва ба оҳистагӣ ҳам бошад, каме густариш ёфт.
Мутаассифона, ҳамлаи Русияи подшоҳӣ ва баъдан
Инқилоби Октябр садди роҳи ба натиҷаи ниҳоӣ
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расидани ин ҷунбиши ислоҳотхоҳии исломӣ
гардид.
Ба ҳамагон маълум аст, ки бо ташкили Иттиҳоди
Шӯравӣ ва ҷумҳуриҳои миллии Осиёи Миёна дар
ҳайати он, ақида ва ҳомилони он, сарварону
намояндагони маъруфи ин ҷунбиши ислоҳотхоҳии
исломӣ аз байн бурда шуд. Бо ҳамин сабабҳо
ҷунбишҳои ислоҳотхоҳии исломӣ дар ҷумҳуриҳо аз
аввали солҳои бистуми асри ХХ то нимаи дуввуми
ин аср карахт шуда монда буданд. Вале ин маънои
онро надошт, ки ин афкор пурра аз байн рафта буд
ва он чун ахгари зери оташ пинҳон буд. Бо
фарорасии
шароити
нисбатан
мусоид
дар
Мовароуннаҳр низ ҷунбишҳои ислоҳотхоҳии
исломӣ пайдо гардиданд ва фаъол шуданд. Метавон
ин ҷунбишу ҳаракатҳои навхезро идомаи ҳамон
ҷунбишҳои ислоҳотхоҳии исломии Бухоро номид.
Баъзе аз муҳаққиқон қайд кардаанд, ки ин
ҷунбишҳо
дар
марҳалаи
аввал
ҳаракати
ислоҳотхоҳии иҷтимоӣ буданд, ки дар ҳақиқат
дуруст аст. Чунки дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ ба
вуҷуд омадани ҷунбиши сиёсӣ ғайриимкон буд ва
хурдтарин зуҳуроти ҳаракати сиёсӣ фавран саркӯб
карда мешуд ва ҳеҷ кас дар он замон тасаввур карда
наметавонист, ки давлати абарқудрати Шӯравӣ ба
зудӣ аз байн меравад. Вале дар ҳар сурат ин ҷунбиш
ҳаракати ислоҳотхоҳии иҷтимоӣ буд ё сиёсӣ, ин
гурӯҳҳо тавонистанд, ки дар байни ҷомеъа бо
душворӣ, бо оҳистагӣ ҳам бошад, мавқеъ пайдо
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кунанд. ҲНИТ чун як неруи ислоҳотхоҳ ба миён
омада буд ва бешубҳа, дар таҳаввулот ва пайдо
гардидани афкори наву тоза ва ташаккули афкори
ҷиддии ислоҳотхоҳӣ ва истиқлолталабӣ таъсири
зиёде дар ҷомеъаи кишварамон гузоштааст.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар он замон яке
аз бузургтарин донишмандони исломӣ дар миқёси
Осиёи Марказӣ ба шумор мерафт. Вай бо тадрис
дар даҳҳо ҳалқаҳои омӯзишӣ қишри донишомӯз ва
фарҳангдӯсти миллатро бо фарҳанги асили исломӣ
ошно сохта, заминаҳои бозгашт ба асолати
тамаддуни миллиро дар қалбу андешаҳои онҳо
омода сохт. Ҳамчунин зимни сухарониҳои пурмуҳтаво ва ҳусни муъоширати исломии худ афкори
оммаро ба сӯйи фарҳанги бузурги ниёгон ҳидоят
мекард.
Ҳамчунин устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
тавонист бегона ва нодуруст будани андешаи
ҷудоии дин аз давлатро барои насли ҷавон
бифаҳмонад. Мардум дар партави таълимоти ӯ ба
моҳияти аслии Ислом пай бурда, онро ба унвони
дини сиёсат, дини дорои низоми комили иҷтимоӣ,
фарҳангӣ ва иқтисодӣ ва… бишиносад”.
Аз ин рӯ ҳақ ба ҷониби пажӯҳишгар Қиёмиддин
Сатторӣ аст, ки дар ин маврид гуфтааст: – «Метавон
гуфт, ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо таъсиси
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва фаъолияти
густурдаи
он
халқаи
гусастаи
ҷунбиши
маорифпарварии
исломиро
на
танҳо
дар
40

Тоҷикистон, балки дар диёри бостонии Мовароуннаҳр ё худ Бухоро пайваст намуданд ва рисолати бузурги хешро дар ин росто ба ҷо оварданд. ӯ
қариб чиҳил соли умри бобаракати худро сарфи ин
роҳи наҷиб ва хайр кардаанд. Худи устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ба ҷунбиши маорифпарварии
Бухоро, намояндагони маъруфи он таваҷҷуҳи хосса
дошт ва ҳамеша таъкид мекард, ки бояд ҳар яки мо,
бахусус рӯшанфикрони ҷомеъаи кишварамон кӯшиш ба харҷ диҳем, ки мероси маорифпарварони
исломии гузаштаамонро ҳарчи бештару беҳтар
биомӯзему сармашқи кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ
қарор диҳем, то ки ин ҳалқаи навпайвасти ин ду
ҷунбиш боз ҳам мустаҳкамтар гардида, афкори
маорифпарварӣ, ислоҳотхоҳӣ ва истиқлолталабӣ
дар ҷомеъаи кишварамон густаришу тавсиъаи тоза
ёбад, мардуми мусалмони мо ба асолати хеш
баргарданд ва дар ҷодаи истиқрори сулҳу оштӣ,
ваҳдати миллӣ, ободонӣ, шукуфоии ватани
азизамон бо қатъият гоми устувор бардоранд.
Воқеан, мушоҳидаҳо ва таҳқиқот дар ин росто аз
он гувоҳӣ медиҳанд, ки фаъолияти ҲНИТ дар
қатори ҳадафҳои умдаи сиёсӣ бештар эҳёи
фарҳанги миллии исломӣ мадди назар доштааст.
Таъкидҳои бевоситаи устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
барои ин ҳадаф ва чопи мақолаву гузоришҳо
пиромуни фарҳангу ахлоқи ҳамидаи инсонӣ
бештар аз ин масъала дарак медиҳад.
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Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки зарфияти
фарҳангофаринии рӯҳоният метавонад таҷрибаи
фарҳангиро ғанӣ гардонад ва ба шарте, ки вижагиҳои
равонию маърифатии ин қишри ҷомеъа ба унвони
субъекти фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ омӯхта
шавад. Воқеан, дар рӯҳоният вижагиҳои сифати
равонию маърифатӣ мавҷуд аст, ки дар эҷоду
бунёдкорӣ зоҳир мегардад ва қодир ба бозофаринии
арзишҳои волои фарҳангӣ мебошанд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар иртибот ба
либосу тарзи зиндагонии рӯҳониён ва истироҳату
фароғати онҳо ҷиддӣ аҳамият медоданд. Воқеан,
робитаи сару либос ва фарҳанг то андозае қавӣ аст, ки
вақте як хориҷӣ ва ё ғарибе вориди муҳите мешавад,
нахустин аломате, ки ӯро мешиносанд, ҳамон
либоси ӯст. Гӯё инсонҳо бо либоси худ бо якдигар
«суҳбат» мекунанд ва ҳар кас бо забони либоси хеш
худро муаррифӣ менамояд, ки ман кистам, аз куҷо
омадам ва ба чӣ дунё ва ба чӣ фарҳанге тааллуқ дорам.
Либоси инсон тобеи фарҳанги ҷомеъа ва сипас тобеи
салиқаи худи ӯст. Дар ҳар ҷомеъа навъу сифати либоси
занону мардон илова бар ин ки тобеъи шароити
иқтисодиву иҷтимоӣ ва иқлимии он ҷомеъа аст,
Воқеан, тобеъи ҷаҳонбинӣ ва арзишҳои ҳоким бар
фарҳанги ҷомеъа ва ҳатто баёнгар ва ойинаи он
ҷаҳонбинӣ аст.
Дар тафаккури исломӣ шахси рӯҳонӣ бояд ба
унвони як инсон ба сурати бисёр ҷиддӣ вориди
иҷтимоъ шавад, лозим аст даст аз таҷаммулу
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худнамоӣ бардорад. Шахси рӯҳонӣ ҳам бояд либоси
озода, покиза ва бозгӯйкунандаи ахлоқу одоби рӯҳонӣ
дар бар дошта бошад. Воқеан, худи устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ намунаи чунин рафтор ва фарҳанги
миллӣ буданд. Дар тӯли зиндагии хеш ҳамеша дар
либоси урфӣ ва дар сар тоқии тоҷикӣ доштанд
ифтихор мекарданд. Дар кулли нишастҳои илмию
сиёсӣ ва сафарҳои хориҷии хеш ҳамеша ба ҳамон
либоси суннатии тоҷикӣ вафодор монданд.
Имрӯзҳо, пас аз вохӯрии сардори давлат Эмомалӣ
Раҳмон, таваҷҷуҳи тамоми сохторҳои давлатӣ ва
ғайридавлатӣ, ташкилотҳои динӣ, воситаҳои ахбори
омма барои ба танзим даровардани расму ойнҳои
мардумӣ нигаронида шудааст. Гурӯҳҳои таблиғотии
таъсисдодаи ҳукумат ба тамоми шаҳру навоҳӣ сафар
карда, бо мардум мулоқоту вохӯриҳо гузаронида
истодаанд. Рӯзи 24 майи соли 2006 мулоқоти
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо намояндагони
рӯҳониён ва дигар қишрҳои ҷомеъа дар назар аст, ки
дар ин вохӯрӣ қазияи мазкур ҷиддан мавриди баррасӣ
қарор мегирад. Маълум аст, ки амалӣ кардани ин
иқдом пеш аз ҳама ба дахолат ва мавқеъгирии
рӯҳониёни расмӣ ва ғайрирасмии кишварамон сахт
вобаста аст. Аз ин рӯ, шабу рӯз расонаҳои хабарӣ, садо
ва симо рӯҳониён дар ин мавзӯъ сухаронӣ мекунанд ва
иқдоми сарвари давлатамонро дастгирӣ менамоянд.
Вале бояд гуфт, ки ба танзим даровардани расму
ойинҳои мардумиро ҲНИТ бо сарварии устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ сӣ сол пеш оғоз намуда буд ва бар
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асари таблиғоти нодурусти ниҳодҳои давлатии вақт ва
қишри рӯҳониёни муҳофизакор ин ташаббуси ислоҳотхоҳии онҳо на танҳо ба нокомӣ мувоҷеҳ гардид,
балки ба онҳо тамғаи «ваҳҳобӣ» зада шуд. Худи устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ин қазияро чунин шарҳ
додаанд: «Вақте ки ин ҳаракатро (ҲНИТ-ро дар назар
дорад–С.С) таъсис додему ба фаъолият шурӯъ
кардем, исломи ноби муҳаммадиро мехостем ба
мардум бифаҳмонем, баъзе чизҳое, ки дар Ислом
амршуда нестанд ё аслан карданашон макрӯҳ аст,
иҷрои онро ҷоиз намешуморидем, яъне кӯшиш
мекардем, ки расму русуми мардумиро тибқи
фармудаҳои Худо ва Паёмбари Ислом (с) ба роҳ
монем. Ин иқдоми ислоҳхоҳии мо ба табъи як
зумра рӯҳониёни қадиму ба истилоҳ муҳофизакор
нафорид. Мо дар асоси китобҳои ҳазрати Имоми
Аъзам – Абӯҳанифа (р) ба ин чизҳо назар кардем,
дидем, ки исрофи зиёд дар маросимҳо, маҳрҳои
гарони духтарону занон, ки боиси қашшоқии
мардуми мусалмони мо мегардад, мамнӯъ будану
раво набудани онҳоро ба халқ мефаҳмондем ва мо
ин корро на ба хотири мубориза бо донишмандон
ва рӯҳониёни он замон мекардем. Онҳоро 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 ҷониву
динии мо буданд ва ҳастанд. Азбаски душманони
Ислом моро бо чунин урфу одатҳои вазнину
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хурофотие, ки аслан робита ба аҳкоми шаръи
муҳаммадӣ надоранд, таъна мекарданд, мо хостем
бифаҳмонем, ки ин русуми мардумист, урф аст, на
фармудаи дини мубини Ислом. Маҳз ҳамин боис
шуд, ки тавре ки замоне маорифпарваронро
«ҷадид» гуфта, алайҳи онҳо ҳам ҳукумати Бухоро
ва ҳам рӯҳониёни муҳофизакор мубориза бурда,
саркӯб карданд, дар ҷомеъаи мо низ ҳамон чизро
шаклан тағйир дода. ба ҷунбиши ислоҳотхоҳии
исломии мо тамғаи «ваҳҳобӣ» заданд»…
Умуман созмони «Наҳзати Ҷавонони Исломии
Тоҷикистон» (баъдтар номи ҲНИТ-ро гирифт–С.С)
ҳеҷ иртиботе ба ҷараёни ваҳҳобӣ надошт ва
сароҳатан изҳор медорам, ки надорад». (Ниг. Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ. Ҳизбе, ки реша дар ормони мардум дорад,
дар китоби ҲНИТ- зодаи ормони мардум, Душанбе, соли
2003, саҳ 18-19).
Оре, маҳз ҳамин ислоҳотхоҳии иҷтимоии ҲНИТ
боиси мухолифат ва ҷудоии қишри рӯҳониён дар
Тоҷикистон гардид, вале имрӯз ҳаёт нишон дод ва
собит сохт, ки хати маши муайянкардаи устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дуруст ва дурандешона будааст ва
имрӯз аз ҷониби ҳукумат ва ҳам аз ҷониби рӯҳониёни
рӯшанфикру тараққихоҳ ва аксари қишрҳои ҷомеъа
ҷонибдорӣ пайдо карда истодааст. Умед дорем, ки
шогирдон ва пайравони устоди фақид Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ васияти эшонро ба ҷо оварда, дар
самти ислоҳоти иҷтимоӣ, бахусус ба танзим
даровардани расму ойинҳои мардумӣ ва баланд
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бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон
саҳми босазо мегузоранд.
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Муҳиддин Кабирӣ,
номзади улуми сиёсӣ
ХИДМАТҲОИ УСТОД НУРИРО
МИЛЛАТ ФАРОМӮШ НАХОҲАД КАРД

(Суханронӣ дар маросими гиромидошти устоди
фақид Сайид Абдуллоҳи Нурӣ)
Ба номи Худованди бахшанда ва меҳрубон.
Ҳамд мар Худоро ва дуруд бар Расули ӯ –
Муҳаммади Мустафо (с) ва ба равони поки муассиси
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон – устоди фақид
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ (р) ва ҳамаи муборизони роҳи
истиқлолият, сулҳ ва ваҳдати миллии Тоҷикистон.
Бародарону хоҳарони гиромӣ, меҳмонони арҷманд!
Имрӯз мо ба хотири гиромидошти касе ҷамъ омадаем,
ки ҳеҷ гоҳ ниёз ба ин маросимҳо надошт ва имрӯз ҳам
надорад. Мо худ ниёз ба ин рӯз ва ин маросим дорем,
то як гурӯҳамон қарзи инсонӣ, дигаре қарзи имонӣ ва
аксарамон қарзи шогирдии хешро анҷом дода бошем.
Мо дӯстон, ҳамкорон, шогирдон, мухлисон ва наздикон
ҷамъ омадаем, то бори дигар эълон намоем, ки ба он
аҳду паймон ва қавли додаи худ дар вопасин лаҳзаҳои
ҳаёти ӯ содиқ мондаем ва то рӯзи қиёмат содиқ хоҳем
монд. Инак, аз номи роҳбарият, аъзо ва пайравони
ҳизб, дӯстон ва аҳли хонадони устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ҳамаи шуморо хайра мақдам мегӯям ва аз ҳузури
якояки шумо дар ин маҳфили гиромидошт
миннатдорам.
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Дӯстони азиз! Бозтоби равшани маънавиёт ва
ҷозибаи рӯҳонӣ дар шахсиятҳои мутафаккири ҷаҳони
Ислом, ба хусус дар симои пешвоёни фикрӣ ва
эътиқодӣ муҳимтарин омилҳои таъйинкунандаи
мавқеи иҷтимоӣ ва нақши онҳо дар ҷомеъа ба шумор
мераванд. Ҳамон шахсияти маънавӣ ва дорои ҷозибаи
рӯҳонии Расули Худо (с) буд, ки бо насси ошкори
Қуръони карим Худованд ӯро барои муъминон аз худи
онҳо болотар ва беҳтар донист ва гуфт: «Аннабию авло
билмуъминина мин анфусиҳим», яъне «Паёмбар
назди муъминон аз худи онҳо авлотар аст». Ба ин
маъно, ки Расули Худо (с) дар таъмини хайру саодат ва
танзими сарбаландонаи низоми ҳаёти башарият аз
худи онҳо кӯшотар, пӯётар ва ҷиддитар аст. Ин буд, ки
тибқи рисолати хеш роҳро барои саодати башарият
нишон дод ва давоми ин масъулиятро ба дӯши гурӯҳи
хосе аз байни муъминон ҳамчун ворисони хеш
вогузошт
ва
гуфт:
«Олимон
ворисони
паёмбаронанд». Мероси Паёмбари бузурги Ислом (с)
мероси моддию молӣ нест, балки роҳ асту масъулият,
машаққат асту риёзат, даъват асту башорат.
Агар паёмбарон дар сатҳи башарият ва умматҳо
масъулият дошта бошанд, ворисони ӯ дар сатҳи
ҷомеъаҳо ва миллатҳо доранд, вале бо идомаи он роҳ
тибқи фармуда ва услуби паёмбарон ворисонаш
рӯҳоният ва ҷаззобиятеро дар байни миллатҳо ва
ҷомеъаҳои худ касб хоҳанд кард, ки паёмбарон дар
башарият ва умматҳо касб намудаанд. Густараи
маънавиёти чунин шахсиятҳо дар рӯҳиёти афсурдаи
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миллатҳо ва дили хастаи мардуми хеш рӯҳи тоза
мебахшад ва онҳоро амалан эҳё менамояд. Ҳатто дар
ҳолатҳои ноогоҳии миллати хеш гоҳо ба танҳоӣ кореро
анҷом медиҳанд, ки он рисолати як миллати огоҳу
худшинос мебошад ва дар чунин ҳолатҳо як шахс
нақши як миллатро мебозад, то он рӯзе, ки миллат худ
ба пояи чорасозии тақдири хеш бирасад. Ҳамон тавре,
ки Иброҳим (а) ба танҳоӣ нақши умматеро бозида буд:
«Инна Иброҳима кона умматан қонитан…»
(«Иброҳим ба танҳоӣ уммате фармонбардор буд»).
Ниёзи ҷомеъаҳои башарӣ ба маънавиёти шахсиятҳои
рӯҳонӣ ва намунаҳои зиндаи ормонҳои олии инсонӣ
вақте бештар эҳсос мегардад, ки дар бӯҳрони
бемаънавиятӣ фурӯ рафта бошад ва ваҳшатҳои олами
моддӣ бар мавҷудияти ӯ таҳдид намояд. Мардум дар
ҷаҳони имрӯз бештар ба чунин намунаҳо эҳсоси ниёз
менамоянд, ки такягоҳи маънавии худро дар симои
онҳо пайдо намоянд ва аз нури рӯҳонияти эшон неруи
равонии худро барқарор созанд.
Миллати мо, хушбахтона, дар ҳама марҳалаҳои
мушкилу душвори хеш чунин шахсиятҳоро дошта аст
ва маҳз неруи қавии рӯҳонӣ ва маънавии онҳо
пуштивонаи мардум будаанд.
Шахсияти устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ воқеан ҳам,
дар замоне тулӯъ кард, ки ҷомеъаи мо ба бӯҳрони
бешахсиятӣ фурӯ рафта буд ва чеҳраи маънавии ӯ
ҳамчун ситорае дар зулмоти бемаънавиятии даврон
фурӯзон гашт. Замоне ӯ ба майдон омад, ки миллат дар
талош баҳри ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ, забонӣ ва
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мазҳабӣ охирин неруи худро сафарбар карда, мошини
пурқудрати
идеологии
Шӯравӣ
ҳама
касони
миллатдӯст ва эътиқодмандро маъюсу ноумед
гардонида буд. Он солҳо авҷи қудрати сиёсӣ, низомӣ ва
идеологии Шӯравӣ буд, ки сухан аз марҳалаи ниҳоии
сохтани коммунизм, инсони нави шӯравӣ ва
идеологияи нав мерафт, ки дар он барои забону
фарҳангҳои миллӣ ва дин ҷойе набуд. Ҳамагон ин
корро воқеияти анҷомшуда ҳисобида, қисме қалбан ва
қисми дигар иҷборан қабулаш доштанд, ҷуз гурӯҳе, ки
бо имони росих ва ақидаи устувор бо ин вазъият дар
набард буд ва олами маънавии хешро болотар ва
қавитар аз он воқеиятҳо медонист. Ин одамон дар
танҳоӣ нақши миллатҳо ва халқҳои фарҳангу
ҳуввиятбохтаро мебозиданд. Худро дар муқобили
низоми пурқудрати давлати худкомае мисли Иттиҳоди
Шӯравӣ
гузоштан
нишони
худгузаштагӣ
ва
сарсупурдагӣ баҳри ақида, маънавиёт, миллат ва ватан
буд. Чунин ҷасорати гурӯҳи хурде аз сарсупурдагон ба
андешаи афсурдаи озодихоҳони бешумори миллат ва
мазҳаб неру бахшид ва онҳое, ки аз нотавонии хеш дар
муқобили
маҳвшавии
миллату
дин
хиҷолат
мекашиданд ва ҷуз мушоҳидаи ин раванди ғамбор кори
дигаре аз дасташон намеомад, дарк намуданд, ки ҳама
чиз ҳанӯз аз даст нарафтааст. Фурӯғ ва муборизаи як кас
ба садҳо ва ҳазорон нафар умед ва неру бахшид, фишор
болои вай ин неруро қавитар гардонид ва ҳабси ӯву
ҳамроҳонаш шумораи озодихоҳонро бештар сохт. Ин
ҳамон ҳолатест, ки бо паёмбарон ва салафи солеҳ рух
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дода буд. Андеша ва роҳи як нафар дар натиҷаи даъват
моли гурӯҳе мегардад ва муборизаву устуворӣ онро
пазонда ба андешаи миллат ё уммате табдилаш
медиҳад. Агар имрӯз «ҳувияти миллӣ ва мазҳабӣ»
барои мо тоҷикон қадре дошта бошанд, «озодии
андеша ва фикрӣ» маъние доранд ва ибораеро мисли
«истиқлолияти Ватан» азиз медорем, пас бояд
бидонем, ки касоне барои он машаққат кашидаанд,
мубориза бурдаанд ва ҷону вуҷуди худро барои ин ҳама
дар хатар гузоштаанд, то мафҳумҳои зикргашта имрӯз
ба андешаи миллӣ табдил ёбанд.
Имрӯз ин мафҳумҳо шиори ҳар як шаҳрванди
ватанпараст ва миллатдӯсту боэътиқод мебошад, вале
он рӯз хиёнат ба давлат, миллатчигӣ, исломгароӣ,
фундаменталистӣ ва ваҳҳобият дониста мешуданд.
Устод Сайд Абдуллоҳи Нурӣ ва ҳамроҳонаш
метавонистанд мисли аксарияти мардум канор
бираванд ва раванди маҳвшавии миллат ва динро аз
дур назорат кунанд. Вале он масъулияте, ки бар дӯши
онҳо ҳамчун беҳтарин гурӯҳе аз муъминон гузошта
шуда буд, иҷоза намедод, ки ин кор анҷом шавад.
«Кунтум хайру умматин ухриҷат линноси,
таъмуруна билмаъруфи ва танҳавна ъанил мункари
ва туъминуна биллоҳ».
Дӯстони гиромӣ! Чуноне ки дар боло гуфта шуд,
миллатҳо дар масири таърихи хеш ҳеҷ гоҳ бе
шахсиятҳои калидӣ набудаанд ва ин шахсиятҳо омили
бақо ва вуҷуди ҳуввият ва андешаи миллатҳо
мегарданд. Миллати мо низ дар ин миён истисно нест.
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Агар мо ба таърихи дусад соли ахири миллати хеш
назар андозем, мебинем, ки андешаҳои пешрафтаи
динӣ ва миллии мо дар шароитҳои гуногун ва шаклҳои
мухталиф баҳри зинда мондан ва рушд кардани миллат
ва мазҳаб ҳамеша дучори мухолафатҳо ва маҳдудиятҳо
гаштаанд. Фишору маҳрумиятҳо ва ҳатто маҳвсозиҳои
ҷисмонию маънавии соҳибони андешаҳои равшани
миллӣ
ва
мазҳабӣ,
мутаассифона,
ҷузъи
ҷудонашавандаи таърихи миллати мост. Бо вуҷуди ин
ҳама, андешаҳои пешрафта ҳеҷгоҳ комилан аз байн
нарафта буданд ва силсилаи фикриву имонӣ аз насл ба
насл мегузашт. Наҳзати фикрии устод Нурӣ дар ҷойи
холӣ ва бе заминаи қаблӣ ба вуҷуд наомадааст. Решаи
он ба ҳаракати ислоҳотхоҳии маорифпарварон ё
тараққихоҳони Бухоро мерасад, ки дар охирҳои қарни
нуздаҳ ва аввалҳои қарни бисти милодӣ ба вуҷуд омада,
ки ислоҳи ҷомеъаро дар заминаи ислоҳи андешаҳои
динӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангӣ медиданд. Зеро
низоми давлатии худкома ва фосидгаштаи сулолаи
Манғития бо истифода аз хурофотпарастии доираҳои
динии вақт, ақибмондагии иқтисодиву илмӣ ва
ноогоҳии мардум ин кишвари замоне овозадори
илмпарвар ва фарҳангзоро ба гӯшаи ақибмонда ва
комилан заъифу харобгаштаи Русияи подшоҳӣ табдил
дода буд. Рӯшанфикрони мазҳабии Бухоро ҳалли
мушкилиро дар ислоҳи андешаи динӣ медиданд ва
наҳзатеро бо номи маорифпарварӣ ба роҳ андохтанд.
Чуноне ки аз таърих медонем, ин наҳзат ба ҷонибдории
васеъи доираҳои пешқадам ва ҳамзамон ба мухолифати
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шадиди ҳокимият ва доираҳои хурофотӣ ва
муҳофизакор рӯ ба рӯ гашт. Таҳаввулоти сареъ дар
андешаи мардум ва эҷоди фикри ислоҳотхоҳӣ дар
доираҳои рӯшанфикр барои ҳукумати Манғития,
доираҳои хурофотии динӣ ва императории рус хатари
азим дошт, зеро ислоҳи андешаи динии мардум ва
рушди илму маориф, тараққиёти иқтисодиву иҷтимоӣ
табиъати ғуломии мардумро аз байн мебурд, ки ин ба
манофеъи ҳеҷ кадоме аз ин се гурӯҳ рост намеомад. Ин
боис гашт, ки байни ин се ҷониб барои ҳимояи
манофеъи муштарак эътилоф алайҳи ин наҳзат ба
вуҷуд биёяд, ки оқибати он шикасти ҳаракати
маорифпарварии Бухоро ва ниҳоятан ҳамчун давлат аз
байн рафтани он гашт. Охирин намояндагони ин
наҳзатро Ҳукумати Шӯравӣ бо туҳмати душмани халқ
нобуд кард ва танҳо устод Садриддин Айнӣ бо
созишкории нисбие бо воқеиятҳои нав тавонист худро
аз маҳвшавӣ наҷот диҳад.
Нокомии
маорифпарварон ва шароити
ба
вуҷудовардаи Шӯравӣ масъулиятро ба дӯши аҳли
тасаввуф андохт ва дар ин муддат ҳеҷ касе аз тасаввуф
дида хидмати бештаре барои ҳифзи арзишҳои динӣ ва
миллӣ дар Осиёи Марказӣ накардааст. Бо вуҷуди ин
ҳама камбудӣ ва маҳдудиятҳояш, ин доира ягона
риштаи васли мо ба арзишҳои миллӣ ва диниямон
будаанд. Онҳо бо либоси худ, забону фарҳанги
муошират дар хонадон ва байни мардум иҷоза
надоданд, ки фарҳанг ва арзишҳои мо комилан нобуд
гарданд. Баъдан мо бояд аз миллати боимон ва
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боихлоси тоҷик миннатдор бошем, ки донишу
маърифати миллӣ ва мазҳабиро аз ӯ рабуда бошанд
ҳам, имону ихлосро бо худ нигаҳ дошт. Хондани азон
дар гӯши навзод, аллаи модар сари гаҳвора, дуои
оммиёнаи мӯйсафедон сари дастархон ё дуои сафари
пиразанҳо ҳама занҷирае будаанд, ки моро ба фарҳанг
ва гузаштаи худ пайваст додаанд. Мо ҳамагон бояд
худро мадюни (қарздори) ин гурӯҳҳо бидонем, ҳам
ҳукумат ва ҳам мардум, бахусус касоне, ки аз ҳуввияти
миллӣ ва фарҳангӣ ҳарф мезананд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ зодаи насле аз
рӯшанфикрони динии миллати мост, ки меросбари
андешаи маорифпарварони Бухоро ва доираҳои
тасаввуф мебошад. Андешаи Устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ шира ва мағзи афкори муборизони миллат баҳри
арзишҳои воқеъии динӣ ва миллӣ будаанд, вале чун
ҳамфикрони қаблии худ ва чун ҳамеша, андешаҳояш ба
муҳаббати
мардум
ва
ҳамзамон
мухолифати
ҳукуматдорону доираҳои муайяни динӣ дучор гашт.
Моҳияти ҳодисаҳо ва муборизаҳо байни андешаи нав ва
куҳна аз замони наҳзати маорифпарварони Бухоро ва
наҳзати рӯшанфикрони динии солҳои ҳаштодуму
навадуми қарни гузаштаи Тоҷикистон ҳеҷ фарқ
надоранд, танҳо ному тамғаву барчаспҳо фарқ
менамоянду халос. Онҳоро ҷадид номиданду инҳоро
ваҳҳобӣ. То ҳол суоли таърихӣ аз замони манғития бе
ҷавоб мондааст, ки чаро ҳукуматҳо доим аз
хурофотпарастии диндорон ва ақибмондагии онҳо
шикоят менамоянд ва ҳамеша динро дар мушкилоти
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ҷомеъа гунаҳкор медонанд, вале дар амал ҳамеша
муқобили неруҳои рӯшанфикри динӣ будаанд ва дар
муборизаи нав бо куҳна ҳимоят аз хурофот намудаанд?
Чаро ҳукуматҳо ва доираҳои хурофотӣ аз рӯшанфикрӣ
ва рӯшангароии динӣ ва миллӣ баробар ва яксон дар
ҳаросанд?
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар ҷустуҷӯйи ҷавоб
ба ин саволҳо буд ва решаи ин ҳамаро дар ҳароси ноҷо
ва муболиғаомез аз якдигар медид. Тамоми умр талош
кард, ки ин ҳаросҳоро аз байн бардорад ва байни
арзишҳои динӣ, манофеъи миллӣ ва давлатӣ созиш ба
вуҷуд биёварад. Бояд гуфт, ки ӯ то ҷое ба ин ҳадафи хеш
дар ҳаёташ ноил гашт. Ин масъулияти мост, ки бояд ин
равандро идома бидиҳем ва байни ин се рукн фазоеро
ба вуҷуд биёварем, то созиш ҷойгузини мухолафат,
ҳамкорӣ ба ҷойи рақобат ва дӯстгаройӣ ҷойгузини
душмантарошӣ бигардад.
Эшон замоне бо ҷамъи ёрон ва наҳзати худ ба саҳна
омад, ки пойбандӣ ба арзишҳои динӣ ва миллӣ
нишонаи хурофотгароӣ, иҷрои аҳкоми мазҳабӣ
нишонае аз иртиҷоият ва ақибмондагӣ буд. Диндор
будан маънои ошкор худро ба хатар андохтан ва
маҳрум намудан аз тамоми имтиёзоти ҷомеъа маҳсуб
мегашт. Касоне, ки ошкоро аз арзишҳои динӣ ва миллӣ
пайравӣ менамуданд ва либосу фарҳанги миллиро
афзалият медоданд, на танҳо аз расидан ба мансабу
мақоми давлатӣ маҳрум буданд, балки шомили
даргоҳҳои илмӣ ва фарҳангӣ гаштан барояшон имкон
надошт. Ислом ҳамчун дин дар чорчӯбаи чанд масҷиди
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расмӣ ва боқӣ дар таҳхонаву меҳмонхонаҳои мардум
зиндонӣ гашта буд.
Имрӯз мо, мусалмонони Тоҷикистон, натиҷаи
муборизаҳои он бузургмардонро мечашем ва аз
озодиҳову имкониятҳои нисбӣ дар анҷоми ибодатҳо ва
амалӣ намудани ормонҳои хеш истифода мебарем.
Мутмаинем, ки наслҳои баъдӣ аз имконият ва озодиҳои
бештаре бархурдор бошанд, вале ҳама наслҳо, чи
имрӯза ва чи оянда, бояд худро дар назди касоне, ки
баҳри ин ватан, миллат, дин ва забон дар душвортарин
рӯзҳо ва ҳолатҳо мубориза бурдаанд, қарздор ҳисоб
намоем. Имрӯз бо истифода аз истиқлолияти ба
дастомада дар бораи ин арзишҳо сухан гуфтан кори
душворе нест ва ҳамагон ба ҳомиёну парчамбардорони
арзишҳои миллӣ ва мазҳабӣ табдил ёфтаем, вале
Худованди Мутаъол шарафи шаҳодат, маҳбусӣ ва
ҷонфидоӣ дар ин роҳро ба касоне дод, ки худро
холисан барои ин кор омода карда буданд ва ин роҳро
ҳадафи аслии зиндагии худ медонистанд.
Таъсиси ҳизби сиёсии динӣ аз ҷониби устоди
равоншод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва дӯстонаш иқдоме
буд барои раҳонидани мусалмонон аз парокандагӣ ва
бероҳбарӣ. Чун фалсафаи Ислом худ ҷомеъасозист ва
будани инсонро дар дохили ҷомеъа ташвиқ мекунад,
ҳамзамон парокандагӣ ва адами тобеъият аз як
марказро хатар ба вуҷуди мусалмонон медонад. Баъд аз
парокандагии тӯлонӣ ин бори аввал буд, ки
мусалмонон худро дар чорчӯби як сохтор ба низом
меоварданд ва аз роҳбаре итоат мекарданд. Будан дар
57

як низому сохтор ва итоат аз он барои як мусалмон
амрест илоҳӣ, ки сароҳатан аз ҷониби Худованди
мутаъол мушаххас гаштааст: «Инналлазина фаррақу
динаҳум ва кону шийаъан ласта минҳум фӣ
шайъин». («Касоне, ки дини худро пора-пора кардаанд
ва ба гурӯҳҳо тақсим шудаанд, ту, эй Паёмбар, ба
онҳо ҳеҷ рабте надорӣ». Ва Расулуллоҳ (с) дар ҳадиси
худ, ки шарҳи ин оят аст, мефармояд: «Касе аз ин
ҷаҳон дар ҳоле бигзарад, ки аҳди табаъият бо касе
набаста, бидонад, ки бо марги ҷоҳилият аз дунё
меравад».
Ҷомеъае,
ки
дар он мусалмонон
парокандаанд ва итоат аз марказе накарда бошанд, пас
тибқи ин оят бидонанд, ки Паёмбари бузурги Ислом,
ҳазрати Муҳаммади Мустафо (с) ба онҳо ҳеҷ
муносибате надорад. Зарурати таъсиси як ҳизби сиёсӣ
барои амалӣ кардани ин талаботи қуръонӣ ва
фармудаи Паёмбари гиромӣ (с) дар чунин кишваре
мисли Тоҷикистон амри зарурӣ буда, марказияти
мусалмононро барои мушаххас кардани арзишҳо ва
ормонҳои хеш таъмин менамояд. Хидмати устоди
марҳум дар он аст, ки бо таъсиси ин ниҳод халоеро дар
ҳаёти динӣ ва маънавии мо аз байн бурд.
Бародарон ва хоҳарони гиромӣ! Агар мо ба
шахсияти устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ аз дидгоҳи
сиёсат назар андозем, пас чеҳраи ӯ барои мо ҳамчун
муассис, муршид ва раиси як ҳизби сиёсии кишвар,
муассиси мактаби сиёсии нав дар минтақа, инчунин яке
аз муассиртарин шахс дар сиёсати бист соли охири
минтақаи Осиёи Марказӣ ҷилвагар хоҳад шуд. Ин
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қисмати фаъолияти ӯ худ як таърих ва мактабест, ки
бояд васеътар мутолаъа ва баррасӣ гардад. ӯ мактаби
сиёсиеро дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба вуҷуд овард,
ки маншаъ аз мактаби Паёмбари гиромии Ислом (с) ва
беҳтарин анъанаҳои миллии мо дар самтҳои сиёсат,
фарҳанг ва ҷомеъасозӣ мегирад ва ин ҳамаро ба
шароит ва замони нав мутобиқ гардонид. Ин мактабест
пур аз устуворӣ, самимият, ватанпарастӣ, миллатдӯстӣ
ва сабру таҳаммул. Ин мактаб дар шароите ба миён
омад ва шакл гирифт, ки олами Ислом душвортарин
марҳалаи инкишофи худро аз сар мегузаронад.
Мутаассифона, имрӯз дар сатҳи ҷаҳон дини мубини
Ислом дар ҳолати дифоъ қарор дорад ва мусалмон
будан худ ним гунаҳкорист, исломӣ будан айни
машкукият аст ва амали сиёсии исломӣ намудан дар
чашми баъзе доираҳои дохиливу хориҷӣ тақрибан
маънии унсури хавфнок буданро дорад. Имрӯз аз
мусалмон ва дини мубини Ислом як чеҳраи хашин ва
ҷангҷӯйеро сохтаанд, ки гӯё тавони гуфтугӯ ва
ҳамдигарфаҳмӣ бо олами ғайрашро надорад. Маҳз дар
чунин шароит устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ чеҳраи
наверо аз Ислом ва мусалмонӣ ба саҳна кашид ва онро
бо ҷуръати тамом ва сари баланд дар маъраз гузошт.
Ин чеҳрае буд моломол аз нур, самимият, муҳаббат,
сулҳҷӯйӣ ва ваҳдат. ӯ нишон дод, ки мусалмони воқеъӣ
кист, чӣ гуна бояд рафтору гуфтор дошта бошад, чӣ
тавр бародаронро дӯст бидорад ва рақибонро эҳтиром
намояд, ватану миллатро пос дорад ва манофеъи
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давлативу ҷомеъаро болотар аз манофеъи шахсӣ ва
гурӯҳӣ гузорад.
Дар замоне ки сиёсат ва сиёсатмадорӣ дар чашми
ҷомеъа сурати манфӣ ва бардошти носолимро касб
намудааст, устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ тасаввури
наверо аз сиёсат ва сиёсатмадорӣ ба мардум пешниҳод
намуд ва исбот кард, ки сиёсат ва сиёсатмадорӣ на ҳама
вақт
фиребу
найранг
ва
манфиатҷӯйиву
фурсатталабист. Сиёсати маънавӣ ва ахлоқманд
ҷавҳари фаъолияти устод ҳамчун сиёсатмадор буд. Аз
ин рӯ, тавсияи ман аввал ба худ ва баъдан ба тамоми
тарбиятёфтагони мактаби сиёсии устоди марҳум он аст,
ки онҳо набояд сиёсатмадорони хушк ва бе пояи
маънавӣ бошанд, балки ҳамвора маънавиёти олӣ ва
рӯҳониро дар аъмоқи шахсияти худ таҳким бахшанд,
зеро сиёсати бе маънавиёт худ хатарест барои ҷомеъа ва
мардум. Ин маънавиёт аст, ки сиёсат ва сиёсатмадорро
дар чорчӯбае нигоҳ медорад, вагарна ӯ дар роҳи
расидан ба ангезаҳояш аз ҳама роҳу васоил истифода
хоҳад намуд ва муқаддасоте барояш вуҷуд нахоҳад
дошт.
Ҳама шоҳид ҳастем, дар раванди сулҳи тоҷикон
шароитҳое пеш омад, ки ҳар сиёсатмадори дигар онро
ҳамчун фурсат барои интиқомҷӯйӣ ва зарба задан ба
рақиби худ истифода менамуд. Вале ӯ, ки парвардаи
фарҳанги сиёсии Ислом буд ва мактаби сиёсии ӯ
хиёнатро намепарастад, рақобати пешинро фаромӯш
кард ва дар паҳлуи касоне истод, ки дирӯз бо ӯ
меҷангиданд. Дар он рӯзҳо болои тарозӯ аз як тараф
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мақому мансабу ангезаҳои шахсиву гурӯҳӣ меистод, аз
тарафи дигар тақдири сулҳ, миллат, Ватан ва инчунин,
дасти дарознамудаи ҳарду ҷониб барои сулҳ. Устод
Нурӣ бо ҳамдилии ёронаш манофеъи миллӣ ва сулҳу
ваҳдатро болотар гузошта, дасти сулҳофаринишро боз
маҳкамтар фишурд. Бо ин мавқеъгирӣ ва фаъолиятҳои
минбаъдааш исбот намуд, ки мактаби сиёсии нав аз
дигар равишҳо ва мактабҳои сиёсии амалкунанда, ки
аксарашон сарчашма аз макиавеллизм мегиранд, чӣ
фарқ ва бартарӣ дорад. Агар мактаби сиёсии
макиавеллистӣ,
ки
мутаассифона,
аксари
сиёсатмадорони имрӯз тибқи он амал менамоянд, ҳама
василаро, аз он ҷумла васоили номашрӯъро барои
расидан ба ҳадаф табрир намояд, мактаби сиёсии
Исломӣ василаи машрӯъро шарти муҳими амал
медонад. Илова бар ин, мактаби сиёсии ӯ мансаб,
мақом ва ангезаҳои шахсро поинтар аз манофеъи
миллӣ, давлатӣ ва ҷомеъа қарор медиҳад. Устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар фаъолияти сиёсиаш ва услуби
кораш ин нуктаҳоро комилан исбот намуд.
Бояд таъкид намуд, ки ин равиши сиёсии ӯ борҳо аз
ҷониби дӯстон мавриди танқид қарор мегирифт ва
сабру
тоқати
беинтиҳои
ӯро
дар
баробари
қавлшиканиҳои ҷониби дигар сарзаниш менамуданд,
вале ӯ бо сабри истисноие, ки дошт, ин ҳамаро
таҳаммул намуда, аз услуби пешгирифтааш даст
накашид. Шояд ин услуб бисёре аз дӯстонро, ки аз ин
раванд интизориҳои бештаре доштанд ва ин ҳаққи
эшон ҳам ҳаст, ноумед кард ва онҳо бар ин андешаанд,
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ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамчун роҳбари як
ҷониби сулҳ натавонист пурра ормонҳои мардуми
ҷонибдорро амалӣ намояд. Агар мо ба воқеъият аз
дидгоҳи ҳизбӣ ё гурӯҳӣ нигоҳ кунем, шояд чунин ҳам
бошад, вале, мо бояд воқеъиятро аз дидгоҳи устод ва
шинохти ӯ аз миллат баҳо диҳем ва дониста бошем, ки
ӯ масоилеро мисли сулҳ, ваҳдат, якпорчагии кишвар
болотар ва амиқтар аз масъалаи як ҳизб ё як гурӯҳ
медонист. ӯ шахсияте буд, ки гунҷоишаш васеътар аз як
ҳизб, андешааш баландтар аз як гурӯҳ ва ҳимматаш
бузургтар аз радду бадалҳои сиёсии рақибон буд. ӯ
сиёсатмадоре буд, ки аввал ғами рақибашро мехӯрд,
андешаи ӯро мекард, худро дар ҷойи ӯ тасаввур
менамуд ва баъд тасмим мегирифт.
Сулҳеро, ки ӯ имзо кард, мисли сулҳи Ҳудайбия
мебошад, ки аксари атрофиёни Паёмбари гиромиро
норозӣ гардонд ва ҳама дар аввал онро гузашти
беандозаи ҳазрати Муҳаммади Мустафо (с) дар
баробари мушрикони Макка хонданд, вале он сулҳи
пур аз гузашту сабру таҳаммул дари даъват ва рушди
Исломро боз кард ва имрӯз мо мефаҳмем, ки дар он
ҳама гузаштҳо чӣ ҳикматҳое нуҳуфта будааст. Рафтори
сулҳофаринии устоди марҳуми мо айни рафтори
Паёмбари гиромӣ (с) дар сулҳи Ҳудайбия мебошад,
зеро сулҳи байни тоҷикон дари фаъолияти моро аз нав
боз намуд.
ӯ сифати ҳимматбаландиро дар сиёсати муъосири
кишвар ворид намуд. Ин ҳиммати баланди ӯ буд, ки
мақому мансаберо барои худ нахост ва боре ҳам нагуфт,
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ки дар ҳифзи мансаби як гурӯҳ ва расидан ба мақоми
гурӯҳи дигар хидматҳое кардааст. Фаъолияти сиёсии
худро бо як мансаб шурӯъ кард ва бо ҳамон мансаб аз
дунё рафт, ки он ҳам муассисӣ ва раисии ин ҳизби
муборак ва илоҳист.
Аз ин рӯ, шахсият, фаъолият ва ҳаёти устоди фақид
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бояд аз нигоҳе баррасӣ шавад,
ки орӣ аз тобишҳои сиёсӣ, берун аз маҳдудаи ҳизбӣ ва
холӣ аз ғаразу ангезаҳо бошад. Танҳо дар ҳамин сурат
мо чеҳраи воқеъии ӯро хоҳем дид, вагарна барои як
гурӯҳе устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамчун раиси
ҳизб, барои дигаре роҳбари ИНОТ ва раиси Комиссияи
Оштии Миллӣ (КОМ) ва барои севумӣ рақиби собиқ
боқӣ хоҳад монд, ки чунин муносибат нисбати ӯ ҳадди
ақал нодида гирифтан аст, агар ҷабр ва беинсофӣ
набошад.
Дӯстони азиз! Парвардигори Азимушшаън довари
асосии мо дар охират ва вақт довари мо дар ин дунё
хоҳад буд. Таърих гувоҳ аст, ки хидмати касе дар назди
миллат ва Ватани хеш беҷавоб намондааст ва он ҳатман
дар китоби хотираи миллат сабт хоҳад шуд. Ҳар киро
миллат дар таърихи зеҳнии худ сабт кард, номи ӯ
баробари вуҷуди миллат боқӣ хоҳад монд. Бойгонии
зеҳнии миллат бузургтар ва бойтар аз бойгониҳои
давлатӣ, таърихсозиву таърихнависиҳо, осорхонаҳо ва
муҷассамаҳост. Мо ҳатто дар ҳаёти худ шоҳиди зинда
гардонидани номи фарзандони асили миллат баъд аз
ҳазорсолаҳо мисли Исмоили Сомонӣ гаштем, ки
ворисони посдор хидматҳои ӯро назди миллату
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давлатдории миллӣ фаромӯш накарданд. Ҳамчунин,
шоҳиди шикастани даҳҳо муҷассамаву ҳайкалҳои
пешвоёну роҳбарон гаштем, ки баробари рафтан аз
мансаб ё ҳаёт ҳама унвону ҳайкалҳоро бо худ бурдаанд.
Ҳеҷ хидмати холис фаромӯш нахоҳад шуд ва ҳеҷ унвони
сунъӣ абадӣ нахоҳад буд. Ҳатто ҳазорсолаҳо
мегузаранд, вале адолату ҳақиқат рӯзе ғалаба хоҳад
кард ва ҳақ ба ҳақдор хоҳад расид. Шириншоҳ
Шоҳтемур ва Нусратуллоҳ Махсум замоне душманони
халқ ва мухолифони ҳукумати замони худ дониста
мешуданд, вале имрӯз онҳо Қаҳрамони миллии мо
гаштанд, ки ин исботи гуфтаҳои болост. Агар
хидматҳои ин дуро ҳамзамононаш қадр мекарданд,
пеш аз ҳама таъсир ба болоравии обрӯйи ҳамзамонон
дошт, на ба қаҳрамонҳо, вале афсӯс, ки рақобатҳои
сиёсӣ, тангназариву каҷфаҳмӣ боис гашт, ки ин ду
нафар дар баробари заҳматҳояшон аз ҷониби
ҳамзамонони худ танҳо туҳмату бӯҳтон ва парвандаи
ҷиноиро сазовор гаштанд. Умуман, мо тоҷикон кам
бузургони худро дар ҳаёташон қадр кардаем ва
маъмулан онҳо дар хориву залилӣ ва бо туҳматҳои
душмани халқу ҳукумат аз ҳаёт рафтаанд.
Миллат дар тӯли таърихи худ фарзандони зиёд
дошт, ки дар лаҳзаҳои сарнавиштсоз тақдири миллатро
ба даст гирифтанд ва онро наҷот бахшиданд. Сулҳи ба
дастомада яке аз ҳамон саҳифаҳои сарнавиштсози
миллат аст, ки аҳамияти он аз дигар саҳифаҳои
таърихии мо камтар нест, агар зиёд набошад.
Қаҳрамони асосии ин сулҳ худи миллат аст ва мо пеш
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аз ҳама бояд аз Худованд ва баъдан аз миллати хеш
миннатдор бошем. Вале фарзандони ин миллатро
касоне ба сӯйи сулҳ ҳидоят намудаанд, ки бояд
сазовори эътироф ва қадрдонӣ бошанд. Ба ҳама
маълум аст, ки ҳеҷ сулҳ аз як ҷониб ба даст наомадааст
ва касе дасти худашро худаш нафишурдааст. Миллати
сулҳхоҳ ва сулҷӯйи тоҷик низ ҳидояткунандагон дошт
ва ҳидояткунандагони асосии миллат ба сӯйи сулҳ аз ду
ҷониб фарзандони асили он Эмомалӣ Раҳмон ва
зиндаёд Сайид Абдуллоҳи Нурӣ будаанд. Мардуми
сипосгузори тоҷик аллакай нақш ва хидмати
Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро қадрдонӣ
намуд ва ба ӯ унвони олии қаҳрамониро насиб донист.
Бовар дорам, ки дар оянда низ ин миллати
ҳимматбаланд, ки мардони олиҳимматро дӯст медорад,
хидматҳои ӯро фаромӯш нахоҳад кард. Вақти он
расидааст, ки хидмати ҷониби дигар дар шахсияти
роҳбари он устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ низ эътироф
ва қадрдонӣ гардад, ба хусус, аз ҷониби Президенти
кишвар, ки дар Созишномаи тақдирсоз имзои ҳар ду
гузошта шудааст. Президент Эмомалӣ Раҳмонов борҳо
дар раванди сулҳ исбот намуд, ки шарики муносиб ва
сазоворро ёфтааст ва ӯро қадрдонӣ хоҳад намуд.
Муносибати ӯ дар рӯзҳои бемории устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ як муносибати комилан инсонӣ,
ҷавонмардона ва сарбаландона буд, ки муносиби
ҷойгоҳ ва мақоми ҳарду нафари сулҳофарини миллат
мебошад.
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Устод Нурӣ ҳар сол ҷашни Ваҳдатро бесаброна
интизор мешуданд ва мутаассифона, имсол дар
даҳсолагии ин рӯз бо мо нестанд. Соли гузашта бо
вуҷуди беморӣ ва мухолифати табибон ширкати худро
дар ин ҷашн зарур донистанд, ки ин охирин ҳузурашон
дар тамоми чорабиниҳои расмӣ ва мардумӣ буд,
агарчӣ дард азият медод, вале то охири чорабинӣ дар
қатори мардум болои курсии пластмасӣ нишастанд.
Баъд аз он ки унвони қаҳрамонии Шириншо Шоҳтемур
ва Нусратуллоҳи Махсум эълон гашт, яке аз атрофиён
пурсид: «Устод, оё интизор надоштед, ки ба Шумо
ҳам дар ин ҷашн унвони қаҳрамонӣ хоҳанд дод?»,
ҷавоб дод: «Ҳаргиз! Мо фақат қарзи фарзандии
худро назди миллат иҷро кардаем. Ин ҳеҷ
қаҳрамоние нест, вале ба мани бемор агар ҷое
мулоимтар ва соя дар ин варзишгоҳ муайян мешуд,
кофӣ буд».
Пас аз он рафтем ба манзили яке аз дӯстони раштӣ,
то соате чанд биосояд ва бо неруи нав омад толори
зиёфати ҷашнӣ, то ҳарфҳои ниҳоии худро оид ба сулҳ,
ваҳдат, кишвар ва Президенти кишварамон бигӯяд, ки
аксарият шоҳид ва огоҳ ҳастанд. Ин буд муносибати ӯ
ба сулҳ, ваҳдат ва кишвар ва ин буд интизориҳояш аз
миллату давлат.
Мо мутмаинем, ки ба муносибати даҳсолагии рӯзи
Ваҳдати миллӣ роҳбарияти кишвар бо иқдоми ҷавобии
худ нисбати ин шахси бузург рӯҳи ӯро шод хоҳад
гардонид ва инчунин дар қалби тамоми ҷонибдорони
сулҳ ва ваҳдати миллӣ бовар ва итмононро ҷой хоҳад
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кард, ки ин сулҳ ва ваҳдат пойдор, мустаҳкам ва
абадист.
Бародарону хоҳарони азиз! Устоди марҳум Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ замоне як қисме аз миллатро аз
парокандагӣ ва маҳвшавӣ дар ғурбату ҳиҷрат наҷот дод
ва имрӯз моро боз даври ҳам ҷамъ намудааст. Агар он
рӯзҳо мо атрофи шахсияти ӯ ҷамъ шуда будем, имрӯз
атрофи мактаб ва таълимоти ӯ бояд ҷамъ шавем. Худи
омадани мо ба ин ҷашн гувоҳи он аст, ки ҳар кадоми мо
аз ин мактаб дарсеро омӯхтаем ва риштае моро ба ҳам
мепайвандад. Ин ришта ҳамон риштаест, ки Худованд
дар Қуръон мефармояд: «Ваътасиму би ҳаблиллоҳи
ҷамиъан ва ло тафаррақу», яъне «Ба ресмони
Худованд ҳамагон чанг бизанед ва пароканда
нашавед». Ин ресмонест, ки сарриштаи он дар дасти
паёмбарони Худо буд ва сарриштаи дигар ба воситаи
бузургон ва пешвоён аз насл ба насл мегузарад ва моро
ба салафи солеҳ мепайвандад. Ин ресмон тӯли таърих
гоҳе сахт ва гоҳе наҳиф будааст, вале ҳеҷ гоҳ канда
нашуда. Ҳар кӣ ба ин ресмон чанг зад, худро наҷот дод
ва ҳар кӣ худро канд, риштаи васли хешро бурид.
Мисли қатраи обе, ки аз баҳр ҷудо дар камтарин
шуълаи офтоб ба бухор табдил ёфт, вале қатрае, ки дар
баҳр монд, ҳанӯз ҳам дар туғёну хурушу ҳаёт аст.
Устоди
марҳум
масъулияти
худро
назди
парвардигораш ва миллаташ анҷом доданд ва
сарриштаи ин ресмон имрӯз дар дасти мову шумост, то
ба наслҳои баъдӣ бисупорем. Агар мо худро насли
тарбиятдидаи мактаби устоди фақид Сайид Абдуллоҳи
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Нурӣ медонем, пас масъулияти мо идомаи ин роҳ,
тақвияти ин мактаб ва амалӣ сохтани ормонҳои ӯст.
Дуо мекунем, ки Худованд моро аз ҷумлаи
пайравони ин мактаби паёмбарон бигардонад, қалбҳои
моро пур аз муҳаббати миллату Ватан бисозад, иродаи
моро барои хидмати халқу сарзамини хеш устувор
нигаҳ дорад, фазои сулҳу оштӣ дар саросари кишвари
мо ҳамеша танинандоз бошад ва рӯҳи тамоми анбиёву
авлиё, шуҳадову сарсупурдагони роҳи ҳақиқат, озодӣ ва
истиқлолият, ба хусус, муассиси Ҳизби Наҳзати
Исломии
Тоҷикистон,
устоди
марҳум
Сайид
Абдуллоҳи Нуриро аз мо шод бигардонад. Омин!
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Маҳзуни Ориёнфар,
рӯзноманигори мустақил
НУРЕ, КИ ҲАМ ИРФОНӢ ВА ҲАМ ИЛОҲИСТ

Рисолати инсон дар зиндагӣ талош кардан аст. Як
файласуфи англис барҳақ гуфта: «Агар шахсеро
тавсиф намуданд, пеш аз оне ту низ таърифаш
намоӣ, ӯро аз наздик биомӯз, ки чаро чунин аст. Ва
агар шахсеро бад гӯянд, бо ӯ ҳамнишин шаву
биомӯз, ки чаро бад аст. Гуфтаҳои мардумро дар
ҳақиқат исбот намо, ки воқеият чунин аст ё на».
Мақсад аз овардани гуфтаҳои боло он аст, ки
инсонҳои наҷиб хулқу атвор ва футувватномаеро дар
зиндагӣ соҳибанд. Агар мо дар адабиёту таърих бо
саргузашт ё худ зиндагиномаи шахсони бузург ошно
шуда бошему рӯзгори одӣ ва хислатҳои хоксоронаи
эшон мактаби ибрат бароямон гашта бошад, имрӯз
табиати бархе аз «бузургони давр» ҷуз худнамоӣ,
шуҳратпарастӣ чизе беш нест. Боиси нигаронӣ аст,
вақте мо муҳобот карда дар бораи ину он шахсият ба
хотири хушомад ва шуҳрат сохтан тавасути васоити
ахбори омма «тавсифнома» месозем.
Тайи чанд сол аст, ки тариқи матбуоту адабиёт дар
бораи ин ё он шахсият мақола, филми мустанад ва аз
рӯзгорашон ҳикояҳо дарҷ мегардад. Миллати тоҷик
баъд аз ба даст овардани истиқлолият дар таърихи
давлатдории худ имкони онро пайдо карда, ки бо
фарзандони асил, соҳибдил ва равшанфикри худ
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тақдирашро бо дасти худ позад ва арзишҳои миллии
худро ҳифз намояд. Ба имзо расидани Созишномаи
умумии истиқрори сулҳ ва оштии милоӣ
дар
Тоҷикистон тасдиқи ин гуфтаҳост. Ва месазад агар гӯем,
ки дар таҳкими сулҳу оштӣ дар кишвар ҳар ду ҷониби
музокиракунанда саҳми муносиб гузоштанд. Аммо
мутаассифона, аксар вақт як ҷониб мадҳу ситоиш
мегардад ва баҳогузорӣ якҷониба сурат мегирад. Борҳо
дар ин хусус бо зумрае аз донишмандони тоҷик
ҳамсуҳбат гардидаам ва эшон низ андешаҳои бандаро
дар ин хусус дастгирӣ кардаанд .
Дар рузи 27 июн – Рӯзи Ваҳдати миллӣ хостам бо яке
аз
поягузорони
сулҳу
Ваҳдат, раиси
ҲНИТ,
сиёсатмадори шинохта Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
мусоҳибае анҷом диҳам. Мутаассифона, аз сабаби
бемории устод имкон даст надод, ки ба мақсад ноил
гардам. Аммо навмед нагаштам, балки талош
варзидам, то ба дидори мубораки ин абармарди роҳи
сиёсат мушарраф гардам. Бо мадад ва дастгирии дӯстон
шоме меҳмони хонадонаш гардидем. Он шом
шогирдону пайравон, дӯстону муҳибон ва фарзандони
устод баҳри гуселаш ҷамъ омада буданд. Ростӣ, ки то он
рӯзи дидор тасаввурот ва нигоҳам ба тарзи рӯзгордорӣ
ва шахсияти устод Нурӣ тамоман дигар буд.
Вақте мо вориди ҳавлӣ гардидем, дар даромадгоҳ
касе садди роҳамон нагашт, напурсид, ки «шумо
кистеду чӣ мехоҳед». Чун дигар аз ҳавлиҳои боҳашамат,
ки аз наздаш касро гузаштан намемонанд, мушкилоту
монеъае моро доман нагирифт, баръакс, ҷавони
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кушодачеҳрае моро хуш пазируфта, ба тарафи хонае,
ки занҳо нишаста буданд роҳбаладӣ кард. Дар хона
шумораи зиёди занон ба аёдати устод омада буданд ва
ҳама аз даргоҳи Худованд барои устод шифои комил
талаб мекарданд. Он шаб гӯё нури зиё дар ин хонадон
таҷаллӣ медод, ихлосу эмон дар сухану алфози занон
буд. Аз истиқболи гарму ҷӯшони духтари устод
Руқиябону хеле шод шудем ва он ҳама нороҳатии моро,
ки худро меҳмони нохонда меҳисобидем, барҳам дод.
Чеҳраи шукуфону сухани ширини Руқиябону бароям
ҳам ибрату ҳам фаромушношуданист. Нахуст аз ӯ суол
кардам, ки барояш муҷиб аст занеро бо зоҳири
замонавӣ ва ба қавле «тафаккури демократӣ» ҳамчун
меҳмон хуш қабул намояд, бо хушнудӣ гуфт: «Маро
ҳамеша панди падар раҳнамою дастгир аст, зеро ҳанӯз
овони хурдӣ моро дар рӯҳияи одамият тарбият намуда,
ҳар замон мегӯянд, ки «ҳеҷ гоҳ ба шахс вобаста ба
мансубияти табақаву ақоид муносибат накунед.
Арзишҳои ахлоқию инсониро ба ҷо оред» .
Бале, инсон дар ҳама давру замон новобаста ба
синну сол ниёз ба ташаккули маънавӣ, инкишоф ва
эҳтиром дорад. «Эҳтиром мафҳумест, ки инсонро
ботинан хушҳол ва зоҳиран шукуфон мегардонад»,
гуфтааст мутафаккири бузург Абӯалӣ ибни Сино.
Соате пас бароямон хабар доданд, ки устод бинобар
сабаби беморӣ тавони бо касе ҳамсуҳбат шудан
надоранд.
Ростӣ,
аз
шунидани
ин
хабар
мушаввашхотир гаштем. Аммо озурдахотирии моро
дақиқае баъд ҳамсари устод апаи Шаҳриябону зуд рафъ
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намуд. ӯ бо мо гарм вохӯрдӣ карду бароямон аз рафти
ташхиси муолиҷаи устод дар Олмон маълумот дод.
Маълумамон гардид, ки ҳар як се моҳ баъди муолиҷаи
навбатӣ ду ҳафта бемор дам мегирад. Баъд аз он, тайи
ин ду ҳафтае, ки устод аз муолиҷа озод мегардад, ба
ватан меояд. Ба қавли апаи Шаҳриябону, меҳри ватан,
дӯстону обу ҳавои диёр, пайвандон ва дигар омилҳо
водорашон месозад, ки мушкилоти сафар ҳам пеш ояд,
ба Тоҷикистон ташриф оранд.
Вақти дидор низ фаро расид ва ман низ дар қатори
дигарон ба аёдати бемор ба ҳуҷраи дигар гузаштем, лек
дар дил аз чизе ҳарос доштам. Марде фурӯтан, бо
чеҳраи нуронию ҷаззоби сиёсдошта, шукуфону
ботамкин назди меҳмонон омад. Як нукта бештар маро
дар тааҷҷуб овард, ки ба ҳама салом додаю баъд аз
нишастани меҳмонон, худ нишаст. Ҳамаро як-як
аҳволпурсӣ менамуд. Банда дар хиҷолат мондам, ки
худро кӣ гуфта муаррифӣ кунам. Он лаҳза дарк
намудам, ки касби журналист, рӯзноманигор чӣ қадар
сангин асту маҳорат, ҷасорати дақиқназарии шахсро
талаб мекунад. Воқеан ҳам, рӯзноманигори асил бояд
бештар дар инъикоси рӯйдод ва иншои мавод
таҳаммулпазир бошад, зеро ҳама он фитнаю дасисаро,
ки ҳатто сиёсатшиносон наметавонанд ошкоро гӯянд ва
онро истифода мебаранд, рӯзноманигор бо воқеияти он
бахӯрд мекунад.
Устод Нурӣ бо ҳама якранг суҳбат мекарданд ва
нахостам аз доираи одоби хоси шарқиёна берун
шаваму аз рӯйи ихтисоси хеш рафтор намоям.
72

Суҳбатро мавқуф гузоштам. Банда борҳо тасодуфан
шоҳиди он будам, ки устодро чӣ гуна пайравону дӯстон
пешвоз мегирифтанд, аммо шоҳиди гуселашон
набудам. Субҳи ҳамон рӯз ҳама баҳри гуселаш ҷамъ
омада буданд. Мо, тоҷикон, анъанаи хеле хубе дорем,
ки пеш аз сафар шахсро рӯҳбаланду хурсандона гусел
намуда, барояш аз даргоҳи Худованд дуои хайр
металабем. Магар шахсияте, ки саҳмаш дар бунёди
ҷомеъаи осудаю ободи имрӯзи тоҷикон бузург асту аз
роҳи пешгирифтаи чунин давлатмардон ҷомеъаи
ҷаҳонӣ ибрат меомӯзад, қобили иззату эҳтиром нест?
Магар дар чунин асре, ки ҳифзи арзишҳои динию
миллӣ гарон аст ва шахсе метавонад бо он ҳама
хушунату таҳдидҳо фидоии роҳи ҳақиқату адолат ва
ҷонибдори риояи арзишҳои дини мубини ислом дар
ташаккули ҷомеъаи муъосир бошад , рисолати бузург
нест.
Шояд хонанда баъд аз хондани ин сатрҳо ба андеша
равад, ки чаро муаллиф дар хусуси фаъолият, гузашта
ва имрӯзаи раиси ҲНИТ Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳарфе
нанавишта. Муддатест, ки дар омӯзиш ва таҳқиқи
назари мардум нисбат ба ҳизб ва роҳбарияти он
машғул будам. Бештар китобҳои таълифнамудаи устод,
ёддоштҳояшонро ки дар Теҳрон ва мусофират
навиштааст, аз матбуот мутолиа намудам. Хостам як
суҳбати самимона аз нигоҳи дақиқу дурбинона аз
гузаштаю имрӯза ва оянда анҷом диҳам. Бо ризояти
Худованди мутаол ин навбат чунин амалкард
муяссарамон нагардид. Мо низ дар қатори дигарон аз
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даргоҳи Парвардигори Бахшандаву Меҳрубон умед
дорем, ки ҳарчи зудтар устодро шифои комил ато
фармояду боз ба Ватан сиҳату саломат баргардад.
Мегӯянд ният пок ва дил соф бошад, иншоаллоҳ, ба
мақсад мерасӣ. Шояд он рӯз бо хости Худованд даст
диҳад ва барои ихлосмандону ҳаводорони устод як
мусоҳибае пурмуҳтавое ба сомон расонам. Аз ин
комёбӣ (мушарраф шудан ба дидори устод)
қаноатманд нашуда, ҳамарӯза афсӯс мехураму худро ба
қавле накӯҳиш медиҳам ва ноуҳдабароии худро ҳис
мекунам. Аммо ҳамкорону ҳамкасбон рӯҳафтодагии
бандаро дида, тассалло доданиам мешаванд, ки
ҷасорати дидору омӯхтан беш аз гуфтори бофтаю на он
қадар ба ҳақиқат наздику «карйера» сохтан аст. Ба ҳар
ҳол, интизори он ҳастем, ки устод Нурӣ сиҳату саломат
баргарданд ва баъди анҷоми мусоҳиба бардошт ва
нуқтаи назари хешро аз нигоҳи таҳлилӣ ва қиёс хоҳем
навишт.
«Наҷот» №40,
6.11. 2005
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Қиёмиддин Сатторӣ,
уви Иттифоқи
журналистони Тоҷикистон,
пажӯҳишгари мустақил
ШАХСИЯТ ВА ОСОРИ САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ

Дар таърихи башарият бо хости Худованди бузург
шахсиятҳое зуҳур мекунанд, ки бо нури нубуғ,
истеъдоди фитрӣ, заковат ва дониши худ роҳи
ҳамасрон ва ояндагонро рӯшан месозанд. Онҳо вақте
арзи вуҷуд мекунанд, ки дину диёнат дар ҳолати
инҳитот қарор меёбад ва замонаи хунрезу ситамкор
фаро расида, чун шабонгоҳони сиёҳу сарди зимистон
ба ҷисму рӯҳи мардум фишор меорад ва гӯё дигар роҳи
наҷот ва раҳоӣ вуҷуд надорад. Ана дар чунин даврони
мудҳиш чунин шахсиятҳои бузургу фидокор бо кору
пайкор ва донишу маърифати волои хеш пардаи
зулмату торикиро дарида, ҷомеъаи инсониро ба роҳи
росту дурусти илоҳӣ раҳнамоӣ мекунанд. Дар таърих
ин гуна шахсиятҳои бузургро муслиҳ меноманд.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ аз зумраи чунин муслиҳони
роҳи Худо буданд. Дар ин маврид шогирд ва идомадиҳандаи кори ӯ, раиси ҲНИТ Муҳиддин Кабирӣ
барҳақ гуфтааст: «Дар таърихи миллатҳо муслиҳони
бузург ва мардони боҳашамате пой ба арсаи ҳастӣ
мегузоранд, ки воқеан ҳам созандагони сарнавишти
миллатҳо ба шумор мераванд. Устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ барҳақ аз шахсиятҳои нодире
мебошад, ки номи ӯ дар таърихи бузургони
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ҷомеъаи башарӣ ба сабт расидааст. Партави абъоди
шахсияти ӯ тамоми паҳнои зиндагии миллати
тоҷикро фаро гирифта, роҳи такомули маънавӣ ва
ҳаракат ба сӯйи ҷовидонагиро ба рӯйи он
кушодааст.
Номи ӯ дар шумори нақшофарони таърих ба
унвони тавонотарин муслиҳи иҷтимоӣ, муборизи
роҳи озодиву ободӣ ва рӯҳонии сиёсатмадор сабт
мегардад. Агар пардаи муосират ҳанӯз аз шинохти
комили паҳлуҳои шахсияти ин марди наҷиб монеъ
гардад ҳам, таърихи шахсият ва хадамоти арзандаи
ӯ барои наслҳо ва бар фарози асрҳо мавриди
омӯзиш қарор мегирад».
Дар ҳақиқат шахсият, ҳаёт ва фаъолияти Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ паҳлуҳо ва ҷанбаи гуногун дорад. ӯ
донишманди улуми исломӣ, фақеҳи мумтоз, муҷтаҳид,
муслиҳ, сиёсатмадори барҷаста ва дурандешу
ботамкин, сиёсатшиноси варзида, марди муборизу
собитқадам, озодихоҳ, ватандӯст, фарди мусалмону
ботақво, инсони комилу боимон, шахсияти намоёни
рӯҳонӣ ва фарҳангӣ ва ғайраву ҳоказо буданд. Ба ин
гуфтаҳо боз фазилатҳои зиёдро ҳамроҳ намудан
мумкин аст. Вале мутаасифона, то ба ҳол ҷанбаҳои
гуногуни ин шахсияти барӯманди халқи тоҷик, мақому
манзалат, ҷойгоҳ ва нақши ӯ дар ҳаёти сиёсиву
иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавии ҷомеъаи кишварамон
аз ҷониби олимону пажӯшишгарони ватаниву хориҷӣ
омӯхта нашудааст. Бе таҳқиқ ва омӯзиши ҳамаҷонибаи
ҳаёт ва фаъолияти ин шахсияти бузург, таърихи сиёсии
охири қарни бистум ва аввали қарни бисту якуми
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халқи тоҷик, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи
Марказиро ба таври саҳеҳ ва ростин нигоштан ғайри
имкон аст. Барои равшан гардидани мақом ва рисолати
бузурги таърихии Сайид Абӯдуллоҳи Нурӣ каме ба
таърих руҷӯъ мебояд кард.
Маълум аст, ки дар охири қарни нуздаҳум ва аввали
қарни бисти милодӣ бо тақозои замон бо сарварии
Аҳмад Махдуми Дониш дар аморати Бухоро ҷунбиши
иҷтимоӣ ва сиёсие арзи вуҷуд кард, ки он бо исми
«ҳаракати маорифпарварӣ» ё худ «ҷадидия» машҳур
аст. Маорифпарварони исломӣ барои ислоҳи ҷомеъаи
фарсуда, фасодзада, дигар кардани сохти иҷтимоӣ,
раҳоӣ аз бунбасти мушкилот ва бунёди ҷомеъаи озод,
шукуфон ва обод ва арҷгузорӣ ба арзишҳои милливу
исломӣ
камари
ҳиммат
баста,
саъю
талош
меварзиданд. Вале бо таассуф бояд гуфт, ки ҷунбиши
маорифпарварӣ дар ин росто ба нокомӣ мувоҷеҳ
гардид ва неруҳои болшевикӣ пас аз табаддулоти
низомӣ бо номи «Инқилоби Бухоро» теша ба ба решаи
ин наҳзати милливу исломӣ заданд, ки бесабаб набуд,
зеро коммунистони болшевик аз рӯзи ба сари қудрат
омаданашон динро афюни халқ меҳисобиданд ва
сиёсати мулҳидонаи «атеизми ҷанговар»-ро пеш
гирифта буданд, таҳаммул надоштанд, ки дар ҷомеъаи
аморати Бухоро маорифпарварон вуҷуд дошта бошанд.
Чунки онҳо хуб медонистанд, ки маорифпарварон ҳама
донишмандони варзидаи исломӣ буданд ва ақоиди ин
ҷунбиши сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳанги аз сарчашмаи
лоязоли дини мубини Ислом об мехӯрад. Бинобар ин,
болшевикон маорифпарваронро душмани мафкуравии
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худ медонистанд ва ба онҳо тамғаи «ҷадид» ва
«ҳомилони идеологияи буржуазияи навхези миллӣ»
зада, дар қатори ҳазорон нафар рӯшанфикрони
мусалмон онҳоро қатл карда ё зиндониву табъид
(бадарға) намуданд. Ҳазорон осори гаронбаҳои фарҳанги
милливу исломӣ, аз ҷумла китобҳои дастнависи
қадима, мадрасаву масҷид, мазору хонақоҳ ва ғайраро
ба коми оташи нобудӣ кашиданд, то ки мардуми
мусалмонро
аз
ҳувият
ва
асолати
милливу
мазҳабиашон дур ва бегона созанд. Дар ин миён
алифбои арабиасоси на танҳо мардуми тоҷик ва
форсизабон, балки тамоми халқҳои мусалмони собиқ
Иттиҳоди Шӯравиро аввал ба лотинӣ, сипас ба
кириллӣ иваз намудаанд, ки бо ин амали муғризона
зарбаи сахте бар пайкари тамаддуни исломӣ зада шуд,
вале онҳо натавонистанд, ки шамъи маърифати
исломиро дар дилу дидаи мардуми мусалмон хомӯш
созанд, зеро ин чароғро Худованди мутаол дар қалби
мардум афрӯхта буд. Ба қавли Мавлоно Румӣ:
Чароғеро, ки Эзид барфурӯзад.
Ҳар он кас пуф кунад, ришаш бисӯзад.
Дар даврони авҷи қудрати султаи коммунистӣ
солҳои
ҳафтодуми
асри
гузашта
як
зумра
донишмандони исломӣ зуҳур намуданд, ки онҳо барои
эҳё ва таҷдиди тамаддуни бузурги исломӣ ва таҳкими
фарҳанги миллӣ камари ҳиммат ба миён бастанд, ки
яке аз онҳо Сайид Абдуллоҳи Нурӣ буданд. ӯ бо
ҳаммаслаконаш бо таъсиси созмони «Наҳзати
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ҷавонони исломии Тоҷикистон» (номи ҳафтаномаи
«Наҷот» аз сари ҳарфҳои ин созмон гирифта шудааст),
ҷунбишеро поягузорӣ карданд, ки баъдтар ба Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон табдил ёфт ва дар
тамоми ҳаракатҳои истиқлолталабӣ ва озодихоҳии
ҷомеъаи Тоҷикистон ва минтақаи Осиёи Марказӣ
саҳми бориз ва арзанда гузошт.
Оё
ҲНИТ
идомаи
бевоситаи
ҷунбиши
маорифпарварӣ аст ё бо хусусиятҳои хеш фарқ дорад.
Дар ин бора пажӯҳишгарон изҳори назари мухталиф
доранд. Аз ҷумла роҷеъ ба ин қазия яке аз
собиқадорони ҲНИТ Мавлавӣ Айёмуддини Саттор ба
саволи хабарнигор: «Шумо гуфта метавонед, ки
ҷараёни ислоҳотхоҳии исломи, ки дар Тоҷикистон
ба вуҷуд омад, идомаи ҷараёни маорифпарварӣ, ки
ба он Аҳмади Дониш, Садри Зиё, Муфтӣ Икромча,
Фитрат ва Айнӣ сарварӣ мекарданд ва дар солҳои
бистуми қарни гузашта аз ҷониби болшевикон
саркӯб гардид, буд ё не?», Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистонро ҷунбиши тамоман нав, вале моҳиятан
идомаи ҷараёни маорифпарварии исломии Бухоро
арзёбӣ намудааст: «Аслан, аз ҷиҳати ҳадафу мақсад
онро идомаи ҷараёни маорифпарварӣ шуморидан
мумкин аст. Аммо бояд бигӯем, ки ҷараёни
ислоҳотхоҳии
исломии
солҳои
ҳафтодуми
кишварамонро наметавон идомаи бевосита ва
вориси ҷараёни маорифпарварӣ номид. Чунки ин
ҷараён, чуноне ки шумо гуфтед, солҳои бистум ва
сиюм пурра маҳв ва саркӯб шуда, аксари
намояндагони машҳури он кушта ё табъиду
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бадарға
гардида
буданд,
аз
тарс
худро
маорифпарвар
намегуфтанд.
Осори
маорифпарварон пурра несту нобуд карда шуда
буд. Бинобар ин, насли солҳои ҳафтодуми асри
гузаштаро қатъан аз ҷараёни мазкур бурида буданд
ва онҳо ба осори пешгузаштагонашон қариб, ки
ошноӣ надоштанд. Аз ин рӯ, гуфта метавонам, ки
ҷараёни ислоҳотхоҳии исломие, ки баъдан бо номи
ҲНИТ вориди саҳнаи сиёсии кишварамон гардид,
ҷараёни нав аст ва бо тақозои ниёзҳо ва ормонҳои
мардуми Тоҷикистон ба вуҷуд омадааст, аммо аз
лиҳози ҳадафу мақсад аз бисёр ҷиҳат ба ҷараёни
маорифпарварӣ шабоҳат дорад». (Ниг. ҲНИТ–зодаи
ормони мардум, Душанбе, 2003, саҳ. 207).
Номзади улуми сиёсатшиносӣ Муҳиддин Кабирӣ
бошад, ақида дорад, ки Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистон дар як ҷойи холӣ ба вуҷуд наомадааст ва он
идома ва вориси ҷунбиши маорифпарварии исломӣ ва
ислоҳотхоҳии аморати Бухоро ва Мовароуннаҳр
мебошад: «Воқеан, тибқи таҳқиқоте, ки мо
гузаронидем,
ҲНИТ
як
ҳаракати
сиёсии
ислоҳотхоҳии исломӣ дар Осиёи Марказӣ ба шумор
меравад, пайдоиши онро дар нимаи қарни бист
бояд донист. Вале ин маънои онро надорад, ки ин
ҷунбиш дар як ҷойи холӣ, безамина ба вуҷуд омада
бошад. Маълум аст, ки дар охирҳои асри нуздаҳ ва
аввали қарни бист дар Бухоро ва умуман дар
Мовароуннаҳр ҳаракати хеле қавие бо номи
«маорифпарварӣ» ё бо истилоҳи баъдина «ҷадидия
ё ҷавонбухориён» ба вуҷуд омада буд, ки ба он
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Аҳмади Дониш, Фитрат, Садри Зиё, Садриддин
Айнӣ барин донишмандон ва рӯшанфикрон шомил
буданд. Ин гурӯҳ хоҳони он буданд. ки бо ворид
кардани ислоҳот, ҳам ислоҳоти сиёсӣ ва ҳам
иҷтимоиву
фарҳангӣ
ҷомеъаи
Бухоро
ва
Мовароуннаҳрро, ки ба як бунбасти сахт дучор
шуда буд, берун баранд. Агарчанде ин гурӯҳ
мушкилоти зиёд доштанд, бо вуҷуди ин, ба натиҷае
расиданд.
Тавассути
ин
ҷунбиш
афкори
ислоҳотхоҳӣ дар ҷомеъаи ҳамон замон ба вуҷуд
омад ва ба оҳистагӣ ҳам бошад, каме густариш ёфт.
Мутаассифона, ҳамлаи Русияи подшоҳӣ ва баъдан
Инқилоби Октябр садди роҳи ба натиҷаи ниҳоӣ
расидани ин ҷунбиши ислоҳотхоҳии исломӣ
гардид.
Ба ҳамагон маълум аст, ки бо ташкили Иттиҳоди
Шӯравӣ ва ҷумҳуриҳои миллии Осиёи Миёна дар
ҳайати он, ақида ва ҳомилони он, сарварону
намояндагони маъруфи ин ҷунбиши ислоҳотхоҳии
исломӣ аз байн бурдашуд. Бо ҳамин сабабҳо
ҷунбишҳои ислоҳотхоҳии исломӣ дар ҷумҳуриҳо аз
аввали солҳои бистуми қарни ХХ то нимаи дувуми
ин қарн карахт шуда монда буданд, вале ин маънои
онро надошт, ки ин афкор пурра аз байн бурда буд
ва он чун ахгари зери оташ пинҳон буд. Бо
фарорасии
шароити
нисбатан
мусоид
дар
Мовароуннаҳр низ ҷунбишҳои ислоҳотхоҳии
исломӣ пайдо гардиданд ва фаъол шуданд. Метавон
ин ҷунбишу ҳаракатҳои навхезро идомаи ҳамон
ҷунбишҳои ислоҳотхоҳии исломии Бухоро номид.
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Баъзе аз муҳаққиқон қайд кардаанд, ки ин
ҷунбишҳо
дар
марҳалаи
аввал
ҳаракати
ислоҳотхоҳии иҷтимоӣ буданд, ки дар ҳақиқат
дуруст аст. Чунки дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ ба
вуҷуд омадани ҷунбиши сиёсӣ ғайриимкон буд ва
хурдтарин зуҳуроти ҳаракати сиёсӣ фавран саркӯб
карда мешуд ва ҳеҷ кас дар он замон тасаввур карда
наметавонист, ки давлати абарқудрати Шӯравӣ ба
зудӣ аз байн меравад. Вале дар ҳар сурат ин ҷунбиш
ҳаракати ислоҳотхоҳии иҷтимоӣ буд ё сиёсӣ, ин
гурӯҳҳо тавонистанд, ки дар байни ҷомеъа бо
душворӣ, бо оҳистагӣ ҳам бошад, мавқеъ пайдо
кунанд. ҲНИТ чун як неруи ислоҳотхоҳ ба миён
омада буд ва бешубҳа, дар таҳаввулот ва пайдо
гардидани афкори наву тоза ва ташаккули афкори
ҷиддии ислоҳотхоҳӣ ва истиқлолталабӣ таъсири
зиёде дар ҷомеъаи кишварамон гузоштааст.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар он айём яке аз
бузургтарин донишмандони исломӣ дар миқёси
Осиёи Марказӣ ба шумор мерафт. Вай бо тадрис
дар даҳҳо ҳалқаҳои омӯзишӣ қишри донишомӯз ва
фарҳангдӯсти миллатро ба фарҳанги асили исломӣ
ошно сохта, заминаҳои бозгашт ба асолати
тамаддуни миллиро дар қалбу андешаҳои онҳо
омода сохт. Ҳамчунин зимни суханрониҳои
пурмуҳтаво ва ҳусни муоширати исломии худ
афкори оммаро ба сӯйи фарҳанги бузурги ниёгон
ҳидоят мекард.
Ҳамчунин устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
тавонист бегона ва нодуруст будани андешаи
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ҷудоии дин аз давлатро барои насли ҷавон
бифаҳмонад. Мардум дар партави таълимоти ӯ ба
моҳияти аслии Ислом пай бурда, онро ба унвони
дини сиёсат, дини дорои низоми комили иҷтимоӣ,
фарҳангӣ ва иқтисодӣ ва ғайра бишиносад».
Муҳиддин Кабирӣ дар идомаи андешаҳояш
меафзояд, ки шодравон Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо
таъсиси Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва
фаъолияти густурдаи он халқаи гусастаи ҷунбиши
маорифпарварии исломиро на танҳо дар Тоҷикистон,
балки дар диёри бостонии Мовароуннаҳр ё худ
Варазрӯду Бухоро пайваст намуданд ва рисолати
бузурги хешро дар ин росто ба ҷо оварданд. ӯ қариб
чиҳил соли умри бобаракати худро сарфи ин роҳи
наҷибу хайр кардаанд. Худи устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ба ҷунбиши маорифпарварии Бухоро, намояндагони маъруфи он таваҷҷуҳи хос доштанд ва ҳамеша
таъкид мекарданд, ки бояд ҳар яки мо, бахусус рӯшанфикрони ҷомеъаи кишварамон кӯшиш ба харҷ диҳем,
ки мероси маорифпарварони исломии гузаштаамонро
ҳарчи бештару беҳтар биомӯзему сармашқи кору
фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем, то ки ин ҳалқаи
навпайвасти ин ду ҷунбиш боз ҳам мустаҳкамтар
гардида, афкори маорифпарварӣ, ислоҳотхоҳӣ ва
истиқлолталабӣ дар ҷомеъаи кишварамон густаришу
тавсеъаи тоза ёбад, мардуми мусалмони мо ба асолати
хеш баргарданд ва дар роҳи ободонӣ ва шукуфоии
ватани азизашон бо қатъият гоми устувор бардоранд. ӯ
дар яке аз суҳбатҳои хеш ин нуктаҳои муҳимро ба таври
равшан чунин таъкид ва баён намуда буданд: «Маҳз
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ҳамин маорифпарварон буданд, онҳое, ки мероси
фарҳанг, сиёсат, иҷтимоъ, иқтисод ва мероси
асосии мо, ҳувияти миллатро, тафаккури миллиро
дар даст доштанд. Садриддин Айнӣ ба ҳамин хотир
маҷбур шуд, ки бо давлати замонаш бисозад... Он
амонати миллӣ буд, танҳо амонати исломӣ набуд.
Амонате, ки як миллати мусалмон дошт. Баъд
даврони сотсиализму даврони коммунизм омаданд.
Ин тафаккурҳои миллии тоҷикон нестанд. Ин
тафаккурҳои бегона ҳастанд. Барои ҳамин ҳам аз
замони ҳамон маорифпарварон то замони мо дар
фазои сиёсии кишвар як халои фикрӣ, як халои
идеоложии миллӣ ба вуҷуд омад. Манзурам аз
руҷӯъ ба таърих ин аст, ки мо ҳоло ҳам, дар замони
ҳозира
ҳам ба як мафкураи аҷдодиамон
нарасидаем. Гоҳ аз Ҷамшеду гоҳ аз Куруши Кабир,
гоҳ аз Исмоили Сомониву гоҳ аз Маркс ё аз Ленин,
гоҳ аз демократия, гоҳ сотсиализму гоҳ аз сотсиалдемократия, гоҳе аз халқӣ-демократӣ ҳарф мезанем.
Бале, ҳамаи онҳо мафкура ва идеология доранд,
вале ҳеҷ кадоме аз онҳо мафкураи миллии тоҷикон
нестанд. Ягона мафкурае, ки мо аз гузаштагон онро
бояд бигирем, ин идеологияе ҳаст, ки аз
маорифпарварон боқӣ мондаасту охири охирон ба
дасти Садриддин Айнӣ ва зиёиёни тоҷик
расидааст...
Меоему аз Рӯдакӣ шурӯъ мекунем, аз Шайх
Синову аз Беруниву Шайх Саъдиву дигарҳо, ки
ҳамаи инҳо зодаи фарҳанги исломӣ ҳастанд. Аз ин
рӯ, ман як муроҷиате дорам ба зиёиёнамон дар ин
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бора, ки мо бояд пайванд бидиҳем имрӯзи
худамонро
бо
маорифпарварон,
таърихи
худамонро
қатъ
накунем.
Душманони
мо
таърихамонро қатъ карданд, моро аз гузаштаамон
дар фосила нигаҳ доштанд. Наздиктарин фосилаи
зиндаамон ин мероси Садриддин Айнӣ ва
маорифпарварон аст. Мо набояд аз онҳо худамонро
дар канор гирем. Мафкураи онҳо мафкураи исломӣ
аст». (Ниг. Сайид Абдуллоҳи Нурӣ. Рисолати зиёиён ҳифз
кардани амонати ниёгон аст, ҳафтаномаи «Наҷот», №14
(266), 1. 04. 2004).
Аз ҳамин ҷост, ки Сайид Абдуллоҳи Нурӣ чун
сиёсатмадори донову варзида, ботамкину дурандеш ва
донишманди барҷастаи улуми исломӣ дар арсаи
байналмилалӣ шинохта шудааст. Нақш ва мақоми ӯ
дар истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон
басо бузург аст, вале мутассифона: «Мақомоти
баландпояи давлатӣ, воситаҳои ахбори умум ва
табақаи қаламбадаст ин таҷрибаи сулҳофариро аз
ҷумлаи ифтихороти миллати тоҷик ба шумор
меоваранд, вале аз шахсияте ки ин таҷриба бо
баҳои умри ӯ ба даст омадааст, номе ҳам
намебаранд. Аксари соҳибназарони сиёсӣ бо
мушоҳида
ва
баррасии
марҳалаи
дувуми
фаъолиятҳои устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ӯро
танҳо марди сиёсат медонанд ва ин паҳлуи
шахсияти устод абъоди дигари онро аз назари мо
пӯшонидааст. Вале назари мо ин аст, ки устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ рӯҳонии сиёсатмадор ва
парвардаи мактаби шахсиятсози Ислом аст.
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Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар тӯли
муборизаи наздик ба чиҳилсола ва дар тайи
марҳалаҳои гуногуни фаъолиятҳои илмӣ, сиёсӣ ва
фикрии худ қиёфаи имонӣ ва симои рӯҳонии худро
ҳифз намудааст. Вай бо ҳамон симои рӯҳонӣ ва дар
либоси аҳли дин тавонист сиёсати мактаби
Исломро пеш гирад». (Ниг. М. Кабирӣ. Шинохте аз
шахсияти устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, маҷаллаи
«Сафинаи умед», №8, 2006).
Вале чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, шахсият ва
фаъолияти Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҷанба ва паҳлуҳои
мухталифе доранд, ки биёре аз онҳо то ба ҳол аз
ҷониби пажӯҳишгарон ва муҳаққиқони ватаниву
хориҷӣ
мавриди
таҳқиқ
ва
баррасӣ
қарор
нагирифтаанд. Ҳол он ки омӯзиши ҳамаҷониба ва
амиқи ин паҳлу ва ҷанбаҳо барои кушодани бисёр
кӯргиреҳҳои таърихи муъосири Тоҷикистон ёрии
амалӣ мерасонад.
Яке ҷанбаҳои шахсият ва фаъолияти Сайид Абдуллоҳи Нурӣ осори илмиву таҳқиқотӣ дар мавзӯъҳои
мухталифи динӣ, фалсафӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ
ва ғайра мебошад. Агар роҷеъ ба фаъолияти илмиву
эҷодии устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ сухан ронем,
қайд кардан ба маврид аст, ки эшон яке аз
донишмандони маъруфи исломии кишварамон ба
шумор мерафтанд. ӯ дар назди уламои машҳури
диёрамон, аз қабили Мулло Сиёмуддини Наҷмиддин
ва Қорӣ Муҳаммадҷони Хуқандӣ маъруф ба Мавлавии
Ҳиндустонӣ улуми мухталифи шаръӣ, амсоли «Сарфу
наҳв», «Маъонӣ», «Мантиқ», «Таърихи Ислом»,
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«Ҳадис» ва «Тафсири Қуръони маҷид»-ро омӯхтанд
ва ба дараҷаи фақеҳ ва донишманди улуми исломӣ
расиданд. Устоди зиндаёд бо вуҷуди серкорӣ боз вақт
ёфта, дар мавзӯъҳои гуногуни динӣ ва дунявӣ рисолаҳо
ва мақолаҳо таълиф менамуданд, ки чанде аз онҳо
ҳангоми дар қайди ҳаёт будани устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ба нашр расида буданд, ки аз чунин китобҳо
иборатанд: «Дар он сӯйи сиёсат» (соли 1996), «Имрӯз
ва фардои Тоҷикистон» (соли 2000), «Назаре ба
ҳуқуқи башар аз дидгоҳи Ислом», «Оштинома»,
«Истиқлол чӣ мафҳум дорад?» (соли 2001).
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ пас аз таҷрибаҳои
тӯлонӣ ва расидани хамирмояи сиёсат дар фитрати ӯ
бори дигар фазои илму маърифатро бо накҳати
маорифи илоҳӣ ва атоҳои имонӣ ва омӯзаҳои қуръонӣ
муаттар намуда, пас аз барқарории сулҳу оштии миллӣ
дар сар то сари кишвар ба тафсири хазонаи маорифи
осмонӣ – Қуръони карим пардохтанд. Вай зимни
суханрониҳои илмии худ сураи «Алмуъминун»-ро ба
таври муфассал ва ба забони равони илмӣ барои
наслҳои имрӯз ва ояндаи миллат тафсир намудааст.
Ростӣ, он тафсир баёнгари макнуноти илмӣ ва
нуҳуфтаҳои шахсияти илоҳии марде мебошад, ки
арзишҳои ҷаҳонии Қуръони карим андешаи ӯро
сохтаанд ва ин рисола таҳти унвони «Тафсири сураи
«ал-Муъминун» соли 2007 ба табъ расид.
Дар робита ба ин мавзӯъ бояд гуфт, ки Қуръони
маҷид ва аҳодиси набавӣ дар ҳаёти маънавии устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамеша аз мақом ва манзалати
хос бархӯрдор буд, аз ин рӯ ӯ ҳар куҷое, ки мерафт,
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ҳамроҳи ашёи зарурии рӯзгор ва зиндагӣ каломи
Худованди бузург ва Паёмбари Исломро ҳамроҳи худ
мегирифт ва ҳамеша ба онҳо ниёз дошт ва ташнагии
маънавии худро бо оби мусаффо ва ширини ин ду
сарчашмаи лоязолӣ мешикаст. Худи устоди фақид ин
нуктаро дар посух ба саволи хабарнигор: – «Фарз
кардем, шумо ба сафари дур мебароед ва дар ҷомадонатон
ҷойи чаҳор китоб холист, шумо кадом китобҳоро ба худ
мегирифтед?», чунин арзёбӣ ва баён намудаанд: «Ба
фикрам он чизе, ки ман дар сафарҳо ниёз дорам,
пеш аз ҳама Қуръони маҷид аст. Дар ҳамаи сафарҳо
ин китоби муқаддас ҳамсафари доимии ман аст.
Баъдан аҳодиси Паёбари Ислом – Муҳаммад (с)
«Саҳеҳи Бухорӣ», китоби фиқҳ– «Ҳидоя»-ро, китоб
дар бораи ахлоқи исломӣ бо номи «Тариқаи
Муҳаммадӣ»-ро бо худ мегирифтам. Агар боз ҷой
холӣ мемонд, ҳатман бо худ «Гулистон», «Бӯстон»-и
Шайх Саъдӣ ва «Маснавии маънавӣ»-и Мавлавиро
мегирифтам». (Ниг. Сайид Абдуллоҳи Нурӣ. Ҳизбе, ки
реша дар ормони мардум дорад, ҲНИТ – зодаи ормони
мардум, Душанбе, 2003, саҳ. 42-43).
Боз
чандин
рисолаҳои
мукаммали
илмиву
таҳқиқотии эшон дар мавзӯъҳои мухталифи динию
фалсафӣ, сиёсию таърихӣ, иҷтимоию ҳуқуқӣ ва адабӣ
дар бойгонии шахсии эшон маҳфуз аст, ки то ба ҳол ба
чоп нарасидаанд. Умуман, тамоми осори боқимондаи
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва роҷеъ ба шахсият ва
фаъолияти ӯро ба панҷ бахш тақсим намудан мумкин
аст:
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–Асарҳое, ки дар шакли китоб ба нашр расидаанд;
–Асарҳои мукаммали номатбӯъи устод;
–Мақлаҳо, мусоҳибаҳо дар садо ва симо, рӯзномаву
маҷаллаҳо ва суханрониҳои эшон дар нишастҳои
матбуотӣ дар назди намояндагони васоити ахбори
умуми ватаниву хориҷӣ;
–Дарсҳои тафсири Қуръон, ки устод рӯзҳои
чаҳоршанбе дар толори қароргоҳи марказии ҲНИТ
мегузаштанд. Аз ин силсила танҳо тафсири
мукаммали сураи «Алмуъминун» таҳти унвони
«Тафсири рӯзи Қуръони маҷид» чоп гардидаасту халос.
Тафсирҳои боқимода танҳо дар навори видеоӣ
маҳфузанд;
–Асарҳои илмиву таҳқиқотӣ, бадеъӣ, аз ҷумла
рисолаҳои илмиву пажӯҳишӣ, мақолаҳо, роману
ҳикояҳо, ёддоштҳо, шеъру достонҳо ва ғайра дар бораи
ҳаёт ва фаъолияти Сайид Абдуллҳи Нурӣ;
Бояд гуфт, ки вақти он расидааст, ки тамоми осори
арзишманди худи Сайид Абдуллоҳи Нури, осори
илмиву таҳқиқотӣ, мустанаду ҳунарӣ ва ҳоказоро
ҷамъоварӣ, ҳифз ва нашр мебояд кард. Ба ин мақсад ба
андешаи ин ҷониб чунин тадбирҳои таъхирнопазирро
анҷом мебояд дод:
–Таъсиси комиссия аз ҷониби ҲНИТ барои ба
қайдгирӣ ва ҳифзи осори гаронбаҳои устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ;
–Таъиси Маркази илмиву таҳқиқотӣ ё Муассисаи
байналмилалии танзим ва нашри осори Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ;
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–Дар назди ҲНИТ таъсис додани шуъбаи
омӯзиши таърихи ҲНИТ ва осори арзишманди
бунёдгузори он устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ;
–Ҷамъоварии мавод, аснод, хотироти наздикон,
аҳли хонавода, дӯстон, ҳамсафарон, шогирдон,
ҳамкорон ва ғайра дар бораи ҳаёт ва фаъолияти
устоди равоншод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ;
–Дар даромадгоҳи қароргоҳи марказии ҲНИТ
насб кардани лавҳаи ёдгории мармарӣ бо акси
устод ва чунин навиштаҷот: «Дар ин бино аз соли
1999 то соли 2006 ходими намоёни сиёсиву
ҷамъиятӣ ва динӣ устод Сайид Абуллоҳи Нурӣ кор
кардааст»;
–Дар манзили устод таъсис додани хона–музей ва
ташкили китобхона, Бунёди Сайид Абудуллоҳи
Нурӣ ва ғайра;
–Нашри илмии «Куллиёти осор»-и Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ бо теъдоди зиёд;
–Ҳар сол дар зодрӯзи устод ташкил кардани
конфронси илмиву назариявӣ дар мавзӯъҳои
марбут ба ҳаёт ва фаъолияти Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ дар сатҳи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе.
Ба андешаи ин ҷониб ҷамъоварӣ, танзим ва нашри
осори гаронбаҳои устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ кори
хеле муҳим ва хайр аст. Зеро рӯзҳову солҳо сипарӣ
мегарданд ва замоне фаро мерасад, ки ҷомеъаи
кишварамон ба осори пурарзиши устоди шодравон
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва ҳаммаслаконаш ниёзи зиёд
пайдо мекунад, вале агар ин кор алҳол ҷомаи амалӣ
напӯшад, он гоҳ дар оянда ангушти надомат бо дандон
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газидан мемонаду бас. Мутаассифона, аз рӯзи вафоти
устод соли дуюм мегузарад, вале дар ин росто ягон
амали хайре анҷом нагирифтааст. Умед дорем, ки дар
ин самт иқдомоти амалӣ сурат мегирад.
Аз тарафи дигар ҷамъоварӣ, танзим ва нашри осори
Сайд Абуллоҳи Нурӣ кори басо хайр мебошад ва мо бо
ин амали неку наҷиб рӯҳу равони эшонро шод хоҳем
кард, зеро ба қавли ҳадиси Паёмбари Ислом (с): «Ҳар
кас таърихи зиндагонии муъминеро бинависад, гӯё
ӯро зинда гардонидааст».
Хулоса, ҷамъоварӣ, ҳифз, тадвин, танзим, нашр ва
тарғиби осори устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, ки умри
азизу гаронбаҳои худро дар роҳи эҳё ва таҷдиди дини
мубини Ислом, озодӣ ва истиқлоли мардуми
мусалмони кишварамон сарф намудааст, барои ҳар яки
мо ҳам фарз ва ҳам қарз аст. Бояд мо чун ворисони
мероси гаронбаҳои эшон ин қарз ва фарзи инсонии
худро дар назди таърих ба ҷо оварем.
Оре, ном ва кори неки устоди равоншод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар саҳифаи таърихи халқамон
ҷовидон зинда мемонад.
Саъдиё, марди накӯном намирад ҳаргиз,
Мурда он аст, ки номаш ба накӯӣ набаранд.
Маҷаллаи «Сафинаи умед»,
№ 1 (68), 2007
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Абдуқаҳҳори Давлат
УСТОД САЙИД АБДУЛЛОҲИ НУРӢ ҲАҚ БУД

«Ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани
ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳкор
дониста намешавад».
(Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 20)
«Ҳуқуқи ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад.
Давлат ҳифзи судӣ ва ҷуброни зарарро барои
ҷабрдидаро кафолат медиҳад».
(Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 21)
«Барои ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи
истифодаи воситаҳои ахбор кафолат дода мешавад.
Сензураи давлатӣ ва таъқиб барои танқид манъ
аст».
(Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 30)
Бо чунин санаду меъёри ҳуқуқӣ оғоз намудани
мақола шояд баъзеҳоро ба ҳайрат орад ва шояд саволе
дар зеҳни хонандаи нуктасанҷ пайдо шавад, ки бо
кадом сабаб ин навиштаҳо бо ин моддаҳои Сарқонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардиданд.
Албатта, ин ҳайрат то андозае ҷо дорад, зеро қазияе,
ки атрофи он ин навиштаҳо рӯйи саҳифа меоянд,
аллакай барои ҳама афроди огоҳ маълум аст, чунки дар
ҷараёни он нафаре ба cодир кардани амале нисбат дода
шуд, ки ӯ ба анҷом додани он қодир набуд. Аз ин
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болотар ӯ шахсияте буд, ки чунин хислати бади
инсониро надошт. Ҳамеша атрофиёну ҷамъи дӯстону
пайравон дар ӯ хислатҳои неку ҳамидаи инсониро
мушоҳида мекарданд. Ҳақиқатро тавре, ки ҳаст, баён
мекард, аз касеву аз чизе биму ҳарос надошт. Ин аст, ки
имрӯз агарчи марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
дар байни мо нест, вале хислатҳои наҷиби инсонияш аз
қабили ҳақҷӯйиву ҳақгӯйӣ ва ҳақпарастӣ сармашқи
кори мухлисону пайравонашон гардида, вале иддае ё
гурӯҳе барои ҳадафҳои пасипардагии худ даст ба амале
заданд, ки аз одобу ахлоқ ва хислатҳои неки инсонӣ
фарсахҳо дур аст. Ин тоифа замоне шурӯъ ба кор
карданд, ки вазъи рӯҳиву ҷисмонӣ ва саломатии эшон
нигаронкунанда буд. Аслан табибон барои ӯ оромиву
осудагиро авлотар ва зарур мешумориданд. Вале
азбаски он шабурӯз дар кишварҳои собиқ Шӯравӣ яке
паси дигаре инқилобҳои ранга, аз қабили инқилоби
норинҷиву лолаӣ дар Гурҷистону Украина ва
Қирғизистон рӯй медоданд ва Тоҷикистон, ки дар
арафаи баргузории интихоботи президентӣ қарор
дошт, иддае ба истилоҳ аз коршиносону сиёсатмадорон
тавассути расонаҳо эълом медоштанд, ки дар ин
кишвар эҳтимоли сар задани чунин инқилобҳо истисно
нест. ӯ на танҳо лозим шумурд, балки қарзи фарзандӣ
ва инсонии худ донист, то барои хунсо кардани ин
андешаҳои бебунёду ботили иддае, ки мехостанд, то
чунин инқилобе дар Тоҷикистон рӯйи кор ояд, иқдом
намояд. ӯ гуфта буд: «Ман мухолифи инқилобҳои
рангин ҳастам» ё «...Инқилобҳои рангие, ки дар
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кишварҳои собиқ Шӯравӣ иттифоқ меафтад, дар
Тоҷикистон нахоҳад шуд ва намешавад».
Ба касе пӯшида набуд ва нест, ки ягона ҳизби дорои
заминаи мардумии бештар дар байни аҳзобу неруҳои
сиёсии кишвар ин ҲНИТ ба шумор меравад. Ва
бисёриҳо итминон доштанд, ки ин ҳизб дар интихоботи
президентӣ иқдоми ҷиддиеро рӯйи даст хоҳад гирифт,
чунки Раёсати Олии ҲНИТ ва роҳбарияти он дар шахси
марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ борҳо эълон
доштанд, ки дар интихобот бо номзади арзандаи худ
ширкат хоҳанд кард. Бе дарки ин нукта, ки ин ҳизб
аллакай дар мактаби ҳаёт ва таҳаввулоту таззодҳо
обутоб ёфтаву дигар ҳаргиз бозичаи дасти дигарон
нахоҳад шуд, ин гурӯҳҳо вазъи Тоҷикистонро таҳлилу
таҳқиқ карданӣ мешуданд. Ва пешгӯӣ мекарданд, ки гӯё
дар Тоҷикистон вазъ ташвишовару нигаронкунанда
бошад. Ин ба он далолат мекард, ки ин гурӯҳҳо бештар
хостори ба саҳнаи сиёсӣ кашидани ҲНИТ буданд, вале
фаромӯш карда буданд, ки аъзову ҷонибдорон ва
роҳбарияти ин ҳизб манфиати миллату кишварро
болотар аз манфиатҳои ҳизбии худ медонанд. Посухи
раиси ҲНИТ марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар
мусоҳибаашон бо ҳафтавори «Миллат» (№17 аз 22
декабри соли 2005) мушти маҳкаме ба даҳони ин афрод
гашт...
Марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар ин
мусоҳибаи худ атрофи масоили гуногуни иҷтимоиву
иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсӣ андешаронӣ намуда, бо
ситоиш аз фаъолияти Сарвари давлат Эмомалӣ
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Раҳмонов ёдовар шуда буд: «Ман аз он норизо ҳастам,
ки дар Тоҷикистон коррупсия вуҷуд дорад, бо он
ки Тоҷикистон худаш маҳсулоти дохилӣ надорад,
худкифо нест, бидуни қарзҳои хориҷӣ аслан худаш
наметавонад бошад, вале кадом бонк ё сармоягузор
вақте меояд бо заҳматҳои Раҳмонов, масалан барои
соф кардани обе, ки дар Душанбе ҳаст, маблағеро
ихтисос медиҳад. Вале ин маблағро ҳамин масъулон
аз вазоратхонаҳо сар карда, то шахсҳои поёнӣ бо
роҳҳои ришваситонӣ сарф месозанд. Ва мушкил
боқӣ мемонад...»
Мутаассифона, баъди нашри мусоҳиба ҳамин нуктаи
он барои доираҳои муайяни мафиатҷӯ дар дохили
кишвар хуш наомад. Бинобар ин, онҳо бе содир шудани
ҳалномаи суд ба ин шахсияти нотакрор ва фарзанди
арзандаи миллат, ки барои пойдории давлати он
ҷонбозиҳо намуда, дар байни обу оташ корнамоиҳо
нишон додааст, тамғаи «туҳматгар»-ро часпониданӣ
шуданд, худро «ҷабрдида» пиндошта, ба заъми худ гӯё
шаъну шараф ва обрӯйи онҳо паст зада шуда бошад.
Инак, қазия дар додгоҳ баррасӣ гашт ва ҳалномаи
суд низ дар робита ба он содир шуд, гунаҳкор ҳам
муайян карда шуд, аммо ягон нафар аз ин «ҷабрдидагон»
ҳатто дар баррасии даъвояшон дар суд ҳозир нашуданд,
то бо чашми сар бубинанд, ки ҷабрдидаи воқеъӣ
кист?...
Ба андешаи ман, шояд дар робита ба ин қазия чизе
гуфтан ё чизе иншо кардан дигар зарурат ва ё аҳамияте
надошта бошад, вале барои тазаккур додану дарки
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воқеъият зарур аст, чизе навишта шавад. То онҳое, ки аз
оғози қазия огоҳӣ доранд, донанд, ки қазия бо чӣ
анҷомид?
Қазияи марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо
КВД «Душанбеводоканал», ки охири соли 2005 ба
вуқӯъ пайваст, шояд барои бисёриҳо маълум бошад,
зеро он шабу рӯз атрофи он аксари расонаҳои хабарии
мустақил матолиби мухталиф ба нашр мерасониданд.
Аз ҷумла муаллифи ин сатрҳо дар ҳафтаномаи
«Наҷот» таҳти номи «Кӣ ҳақ аст? Раиси ҲНИТ ё
«Душанбеводоканал?» (№2 аз 12 январи соли 2006) дар
робита ба ин андешаҳои худро баён карда будам.
Дар ин мақола дар бораи маблағҳои барои соф
кардани оби шаҳри Душанбе ҷудогардида далелҳо
оварда шуда, дар куҷо масраф шудани онҳо низ нишон
дода шуда буд. Камбудиву норасоиҳои соҳа низ то ҷое
дар мақола инъикоси худро ёфта буд, вале,
мутаассифона, аз ҷониби масъулини соҳаи обу коррези
шаҳри Душанбе, ки масрафкунандаи аслии ин
маблағҳо буданд, барои дурустиву нодурустии факту
рақамҳои мақола посухе дода нашуд. Агарчи роҳбари
вақти он Б. Сафаров борҳо худро бегуноҳ нишон дода,
мехост шаффофияти фаъолияти худро ба сокинони
пойтахти беоб (ё соҳиби оби лойолуд) нишон бидиҳад. Аз
ин гузашта, ӯ гунаҳкори асосии лойолуд шудани оби
пойтахтро дар сокинони он медид. Номбурда иддао
дошт, ки агар мардум пули истифодаи обро пардохт
намоянд, об соф хоҳад шуд ва ӯ фаромӯш мекард, ки
маблағе, ки ӯву ҳаммаслаконаш аз Бонки ҷаҳонӣ ва
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Ҳукумати Тоҷикистон дастрас кардаанд, моли ҳамин
мардум асту он бояд дар муддати чил сол баргардонида
шавад…
Сарфи назар аз ин, дар давоми соли 2006 дар
ҳафтаномаи «Наҷот» чандин мақолоту муроҷиат,
номаи доду аризаи шикоятӣ унвонии масъулони соҳа
ва мақомоти шаҳри Душанбе ба нашр расонида шуд.
Мутаассифона, то ҳол идораи ҳафтанома ҳатто барои
яке аз онҳо посухе дарёфт накардааст, агарчи дар яке аз
ҷаласаи ҳисоботии шаҳрдории шаҳри Душанбе,
аниқтараш 3 июли соли 2006 масъулини соҳаи обу
коррез ба раиси шаҳри Душанбе Маҳмадсаид
Убайдуллоев, ки аз вазъи ногувор ва камбудиҳои
бешумори соҳа нигарон буд, гузориш доданд, ки ба
мақомоти обу коррезии шаҳр дар давоми нимсолаи
аввали соли 2006 зиёда аз 260 номаи шикоятӣ ворид
гардидааст, ки 240-тои онро гӯё масъулин ҳал намудаву
болои 20 -тои дигар кор ҷараён дошта бошад. Вале
тавре ки гуфта шуд, нисбати мақолот ва номаҳои
шикоятии мардум масъулини соҳа ва мақомоти
марбута муҳри хомӯшӣ бар лаб заданд, ки ин ба ҷой
доштани камбудиву норасоиҳои зиёди ин соҳа далолат
мекунад. Дар ҳоле, ки мебоист, тибқи Қонуни ҶТ «Дар
бораи муроҷиати шаҳрвандон» эшон ба ҳар номаву
аризаи шикоятии дар расонаҳо нашргардида посухи
расмӣ ирсол медоштанд.
Масъулини соҳа ба ҷойи ислоҳи ин камбудиҳо ба
хотири сафед кардан ва дур кардани шубҳаҳо аз болои
худ бо шахсияте чун марҳум устод Сайид Абдуллоҳи
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Нурӣ сарбасар шуданд ва тавассути баргузор кардани
нишастҳои матбуотӣ ва ирсоли нома аз устод Нурӣ
талаб карданд, ки аз онҳо барои паст кардани шаъну
шарафашон узр пурсад. Дар посухи худ марҳум Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ оварда буданд, ки дар мусоҳиба касе ё
мақоме мушаххас ном бурда нашудааст ва дар ин ҷо
зарурати пурсидани узр ҳам нест. Ба фарде, ки каме
огоҳ ҳасту дарку фаҳмиш дорад, маълум буд, ки дар
мусоҳиба шаъну эътибори касе паст зада нашуда буд.
Вале ин доира барои исботи даъвои беасоси худ дар
шахси Петра Зайдлер, оператори татбиқи лоиҳаи
шабакаҳои обтаъминкунии шаҳри Душанбе, Беҳрӯз
Сафаров, роҳбари КВД «Душанбеводоканал» ва
Ҷамшед Лақаев, роҳбари Маркази танзими лоиҳаи
обтаъминкунии шаҳри Душанбе бо аризаи даъвоӣ ба
суди ноҳияи Шоҳмансур муроҷиъат намуданд. Ҳанӯз
дар ҷаласаҳои аввали баррасии қазия дар додгоҳ судя З.
Абдураҳмонова барои гузаронидани ташхиси судӣ–
лингвистикӣ таъиноти судӣ баровард, то мутахассисони
соҳаи забон муайян кунанд, ки оё шаъну шараф ва
обрӯйи касе дар мусоҳибаи устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ паст зада шудааст? Ин корро Институти забон ва
адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи улуми
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дод. Дар хулосаи ташхиси
филологии онҳо омадааст: «... Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
суханҳояшро ба таври умумӣ баён кардааст,
бинобар ҳамин ин гуфтаҳо ба оператори татбиқи
лоиҳаи бо обтаъминкунии шаҳри Душанбе,
кормандони коллективи КВД «Обу коррези
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Душанбе» ва Маркази танзими лоиҳаи бо об
таъминкунии шаҳри Душанбе дахл дошта бошад
ҳам, шаъну шарафи онҳоро паст намекунад, чунки
дар ин ҷумлаҳо номи операторони татбиқи лоиҳа,
кормандони коллективи КВД «Обу коррези
Душанбе» ба таври мушаххас оварда нашудаааст».
Дар асоси ҳамин хулосаи ташхиси филологӣ суди
ноҳияи Шоҳмансур бо дастрасӣ ба моддаҳои 193 ва 203
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалномаи
худро содир намуд.
Акнун шояд лаҳзае фаро расида бошад, ки аз он
«ҷабрдидагон» пурсида шавад, дар кадом асос ва бо
кадом далел дар ҳаққи марҳум устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ туҳмат карданд? Дар ҳоле ки онҳо хуб
медонистанд, ки ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо
кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳкор
дониста намешавад. Шояд қонунгузории кишвар барои
ин туҳмат ҷазоеро барои ин «ҷабрдидагон» пешбинӣ
карда бошад? Чунки амали анҷомдодаи онҳо агар аз як
тараф паст кардани шаъну шараф ва обрӯи шахсияти
шинохтаи ҷомеъа бошад, аз тарафи дигар таъсири
бевосита ба вазъи саломатии эшон дошт. Метавон онро
ҳамчун зарари ҷисмониву маънавӣ низ талаққӣ кард,
зеро дар ҷараёни он шиддатёбии беморӣ маҳз дар
ҳамон шабурӯз сурат гирифта буд.
Тавре дар боло низ ишора карда шуд, дар
Тоҷикистони
ҳуқуқбунёду
демократӣ
ҳуқуқи
ҷабрдидаро қонун ҳифз мекунад. Ва давлат ҳифзи судӣ
ва ҷуброни зарари ҷабрдидаро кафолат медиҳад. То
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кадом андоза ин дар амал татбиқ мешавад, ин
масъулияти ҳукуматдорону зимомдорон аст, зеро устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ низ зимни суҳбаташон ба
хотири ҳифзи оромиву истиқрори сулҳ ва ояндаи неки
кишвар аз ин давлатмардон ҳимоя намудаву аз сиёсати
эшон пуштибонӣ намуда буд, агарчи дар мусоҳиба
танқиди мақомот ё доираҳое ба шакли ғайримустақим
ҷой дошт, вале он дар маҷмӯъ ба фоидаи давлату давлатмардон гуфта шуда буд. Дар мусоҳиба марҳум
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳушдор дода буд, ки барои саҳлангорӣ, суитафоҳум ва табъиз дар масъалаҳои ҳуқуқӣ
кишварро ба мушкилиҳо дучор мекунад. Набояд ба гурӯҳҳо ё доираҳои алоҳида иҷозати фаъолияти
иқтисодиро дод, то онҳо ҳама соҳиби ширкату
корхонаҳои саноативу тиҷоратӣ бошанду дигарон не.
Барои ҳама бояд шароити якхелаи ҳуқуқӣ фароҳам
сохт, то ҳама шаҳрвандони кишвар тавонанд ҳуқуқи
истифодаи онро пайдо кунанд. Ин андешаҳо бо
назардошти озодии сухан, нашр ва ҳуқуқи истифода аз
воситаҳои ахбор, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон кафолат дода шудаанд, гуфта шудаанд.
Барои ин суханон сензура ё таъқиб манъ карда шудааст.
Устоди фақид Сайид Абдуллоҳи Нурӣ то ҷое, ки тавонистанд, масъулияти фарзандиву инсонии худро дар
назди миллату давлат анҷом доданд. Боқӣ ба дӯши давлатмардон аст, ки онҳо дар кадом шакл метавонанд ин
корнамоҳоро қадр намоянд. Ин масъала ба виҷдону
имони онҳо ҳавола мешавад.
Аз ҳафтаномаи «Наҷот»
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ДАР ҲАДИСИ ДИГАРОН
Саид Абдуллоҳи Нуриро ба сифати яке аз
шахсиятҳои барҷастаи қарни бист дар Тоҷикистон
мешиносем. Дар таърихи тоҷикон, ба вижа тоҷикони
Варорӯд (Мовароуннаҳр) дар охирҳои қарни бист
фаъолияти мазҳабию иҷтимоии ҷаноби Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ хеле аҳамияти калон пайдо кард.
Аввалан, барои он ки дар Тоҷикистон ва дар ҷомеъаи
мо решаҳои дини мубини Ислом устувор шавад ва дар
ин самт фаъолияти эшон аҳамияти махсус дошт.
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, гуфтугӯ ва музокираҳо
нақши ҷаноби Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамеша мусбат
буд. Мо медонем, ки барои ба даст омадани сулҳу оштӣ
устувор
шудани
рушди
мусолиматомез
дар
Тоҷикистон, Ҳукумати Тоҷикистон, раиси ҷумҳурии мо
Эмомалӣ Раҳмон шахсан, хеле кӯшиш карданд ва
нақши махсус доранд. Ҳамин гуна як нақши муҳим аз
тарафи ҷаноби Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва атрофиёну
ҳамдастону ҳамкорон иҷро шуд. Ин натиҷаҳои бисёр
хуб дод. Натиҷаҳое, ки на танҳо барои Тоҷикистон сулҳу осоиш барқарор гашт, балки чун таҷрибаи таърихии
миллати тоҷик барои бисёр кишварҳои дигар ва бисёр
халқҳои дигар.
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Сайид
Абдуллоҳи
Нурӣ
ҳамчун
шахси
барҷастатарини таърихи навини халқи тоҷик боқӣ
мемонад.
Академик Муҳаммадҷон Шакурӣ
Ман дар чеҳраи ин мард салобату тақворо
мебинам, ки дар дигар раҳбарони наҳзатҳои
ҷаҳонӣ надидаам ва ӯ аз дигарон фарқ дорад.
Оятуллоҳи узмо Сайид Алии Хоманаӣ,
раҳбари Инқилоби Исломии Эрон
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ як муҳибаҳи
илоҳӣ аст. Бояд миллати тоҷик қадри ин
раҳбарро донад.
Алиакбар Шабистарӣ,
собиқ сафари кабири ҶИ
Эрон дар Тоҷикистон
Воқеан, ҷаноби Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар
давраи ба
ҳам наздикшавии
Ҳукумат ва
опозитсиюн, яъне дар давраи музокироти сулҳи
тоҷикон ва фаъолияти Комиссияи Оштии Милл ӣ
(КОМ) ҳамчун як шахси ватандӯсту инсондӯст
таборӯз карданд. Ҳар он чи ки дар қудрати эшон
буд, он кас равона карданд, ки ма ҳз дар
ватанамон сулҳ ба вуҷуд биёяд. Ҳамфикрону
пайравон ва мухлисони худро ҷаноби Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ муътақид сохтанд, ки барои
пойдории Тоҷикистон, барои ривоҷу равнақ ва
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хароб нашудани мамлакат, барои осоиши рӯзгор
ба ҳам дасти дӯстӣ диҳанд.
Дар муборизаи худ барои сулҳ марҳум Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ бисёр самимӣ буданд, он кас воқеан, сулҳро мехостанд ва воқеан, ба он эътиқод
доштанд. Ин буд, ки барои пойдории сул ҳ камар
бастанд. Ва даъвати Сарвари Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мавриди он, ки сулҳро бояд пойдор
нигоҳ дорем, қабул карданд. Гурӯҳҳои дигарро,
ки ба муқобили неруҳои давлат ва опозитсиюн
буданд, муътақид карданд, ки барои сулҳ
мубориза кардан даркор.
Ман гумон мекунам, ки дар таърихи сул ҳсозии
Тоҷикистон, дар таърихи Тоҷикистони навин ин
ном ба сифати номи неке, ки барои миллат некӣ
мехост, боқӣ мемонад.
Иброҳим Усмонов,
профессор, узви КОМ
Ҷаноби
Сайид
Абдуллоҳи
Нурӣ
яке
аз
сиёсатмадорони барҷастаи Тоҷикистон ба шумор
мерафт ва дар сиёсат тавонист мактаби худро бунёд
кунад ва тавонист, ки пайравони худро пайдо кунад, ки
баъд аз сари ӯ пайравони ӯ кори ӯро идома дода
метавонанд. Фикр мекунам, ки саҳми Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ дар бунёди сулҳ дар Тоҷикистон аз Президент
Эмомалӣ Раҳмон ва дигар шахсиятҳо кам нест ва барои
ҳар нафаре, ки сулҳ азиз аст, бояд номи неки Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ низ азиз бошад.
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Раҳматулло Валиев, муовини
раиси Ҳизби Демократи Тоҷикистон
Воқеан ҳам, ҳар рӯзу ҳар соати умри кӯтоҳи ин
шахсияти бузурги диниву сиёсии ҷаҳон устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ пурбаракат буд. Ин абармард то
лаҳзаҳои охир дар хидмати дини илоҳӣ умрашро сарф
кард. Ҷойи ифтихор аст, ки ин шахсият тавонист дар ин
муддати кӯтоҳ даҳҳо ҳазор ҷавононро тарбия карда, ба
камол расонад. Бешубҳа, устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
муҷаддиди аср буд. Шахсияте буд, ки дар
Мовароуннаҳр Исломи нобро ба маънии воқеъӣ ва бо
ҳама абъодаш, ҳам бо маънавиёташ, ҳам бо аҳкому
шариъаташ ва ҳам бо сиёсаташ дубора эҳё кард. Дар
даҳаи солҳои ҳафтоду ҳаштод касе аз таҳсилкардагони
улуми динӣ дар ин бора тасаввур ҳам намекарданд, ки
рӯзе мерасад, ки Ислом бо тамоми абъод, бо бӯъди
сиёсӣ, маънавӣ ва ахлоқиаш пешкашу арза мешавад.
Воқеан ҳам, устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ тавонист
ҷавонони рӯшанфикр ва таҳсилкардаро атрофаш ҷамъ
оварад ва ин наҳзатро таъсис бидиҳад. Ин наҳзат, ки
имрӯз дар қофилаи наҳзатҳои ҷаҳонӣ пайвастааст ва
ҷомеъаи ҷаҳонӣ низ эътирофи онро қоил аст…
Бешубҳа, таъкид мекунам, ки устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ муҷаддид буданд, муҷаддиди қарн,
муҷаддиди Ислом, агарчи Ислом ба зоти худ куҳна
намешавад, вале дар қарни бистум , дар диёри
Мовароуннаҳр ва дар бисёр кишварҳо мо шоҳиди он
будем, ки душманони Ислом бо тамоми роҳу васоил
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кӯшиданд то Исломро аз бех баркананд, вале
натавонистанд.
Ва
чунин
муҷаддидон,
чунин
шахсиятҳои барӯманди исломӣ дар роҳи хидмати дин
камари ҳиммат бастанд, аз таъқибу фишорҳо дар
шароити ниҳоят душвор наҳаросиданд, зиндонӣ
шуданд, вале боз ҳам иродаашон шикаст нахӯрд, баъд
аз зиндонҳои бисёр махуфи замони Шӯравӣ хориҷ
шудан, боз ин роҳро, ин наҳзатро сарпарастӣ карданд
ва умедвор ҳастам, ки роҳашон идома пайдо хоҳад
кард.
Муҳаммадшариф Ҳимматзода
Дарвоқеъ, марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
ҳаққи бузурге ба мардуми Тоҷикистон ба хотири
хадамот ва талоше, ки барои барқарории сулҳ ва
хотима додан ба ҷанги бародаркушӣ дар ин кишвар
кардаанд, доранд.
То он ҷое ман медонам, устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ҳаққи бузурге доранд ва шахсияте буданд, ки ҳам
аз назари илмӣ ҳам аз назари диниву фарҳангӣ ва ҳам
аз назари сиёсиву иҷтимоӣ мардуми Тоҷикистонро
дӯст медоштанд ва мардуми Тоҷикистон эшонро дӯст
медоштанд. Ин дӯстӣ ва муҳаббат барои Худо ва дар
роҳи Худо буд ва ман фикр мекунам, ки устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ саломатӣ ва ҷони худро фидои
мардум карданд ва дар ин роҳи хидмат ба мардум ҷони
худро фидо намуданд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар ҳақиқат садои
истиқлолу озодии мардум шуданд ва дар роҳи истиқлолу
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озодии Тоҷикистон ҷонашро қурбонӣ карданд.
Мардуми тоҷик низ мардуми бовафо ва мардуми
қадршинос ҳастанд, ман фикр намекунам, ки онҳо ҳеҷ
вақт заҳамот ва хадамоти устод Сайид Абдуллоҳи
Нуриро фаромӯш кунанд.
Худованд, иншоаллоҳ, рӯҳи устод Сайид Абдуллоҳи
Нуриро дар аълову ъиллийн ва маъвои ӯро дар ҷаннат
ва биҳишти ҷовидони худ ҳамроҳ бо авлиёи илоҳӣ
маҳшур кунад. Ба бозмондагонаш сабри ҷамил ва ба
ҳамаи шумо тавфиқ бидиҳад, ки роҳи ин азиз ва устоди
аз дастрафтаро идома бидиҳед.
Маҳмуд Муҳаммадии Арокӣ, раиси
созмони фарҳангӣ ва иртибототи
исломии ҶИ Эрон
Сайид
Абдуллоҳи
Нурӣ
барои
ҳамагон
соҳибэҳтиром буда, ҳамчун устоди динӣ ва роҳбари
ҲНИТ маҳсуб меёфтанд. Номбурда хизматҳои бузурге
барои дастёбӣ ба раванди мусолиматомези мусолиҳаи
дохилии Тоҷикистон анҷом додааст. Гуфтан ба маврид
аст, ки Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамроҳ бо президент
Эмомалӣ Раҳмон кафили оромӣ дар кишвар ба шумор
мерафтанд. Дар симои ӯ Тоҷикистон донишманди
нотакрор, сиёсатмадори бузургро аз даст дод.
Райнер Мюллер,
Сафири Ҷумҳурии Федеролии
Олмон дар Тоҷикистон
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дарвоқеъ, яке аз чеҳраҳои саршинос ва бонуфузи сиёсиву мазҳабии
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Тоҷикистони муосир ба шумор мерафт, ки дар
паймони сулҳи кишвар нақши босазо дошт. Хислатҳои
сиёсатмадори варзида ва дурандешонаи устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ, хосса дар раванди музокироти сулҳи
тоҷикон, фаъолияти Комиссияи Оштии Миллӣ ва
талошҳои бепоён барои истиқрори сулҳи воқеъӣ ва
пойдор дар кишвар ба ҳайси раиси Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон ҷилвагар шуд.
Хирошӣ Такашахӣ,
кордори сафорати Ҷопон
дар Тоҷикистон
Бароям шахсияти устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо
тамоми маънӣ идеал аст.
Мавлавӣ Абуғаффори Бурҳонӣ,
собиқадори ҳизб,
узви Раёсати Олии ҲНИТ
Ба пиндори камина поягузори аслии афкори
ислоҳотхоҳӣ ва ҷунбиши сиёсии исломии муъосир на
танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Осиёи Марказӣ устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ мебошанд. Эшон на танҳо
асосгузори афкори ислоҳотхоҳии исломӣ ҳастанд,
балки тавассути таъсиси ҳаракати сиёсии исломӣ, яъне
ҲНИТ ин афкорро ба таври амалӣ дар ҳаёт татбиқ
карданд. Муддати сӣ сол мешвад, ки як созмони хурди
«Наҳзати ҷавонони исломии Тоҷикистон» ба
ҷунбиши сиёсии фарогир, ба як ҳизби сиёсии тавоно ва
муқтадир табдил ёфт, ки имрӯзҳо аъзо ва
ҷонибдоронаш барои амалӣ намудани ҳадафҳои
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созандаи худ ва раванди демократикунонии ҷомеъаи
кишварамон ҷаҳду талош доранд”.
Мавлавӣ Муҳаммадалии Файзмуҳаммад,
раиси комиссияи тафтишотии ҲНИТ
Гардиши чархи гардонро ҳамин бошад мисол,
Ҳар камолеро заволе, ҳар заволеро камол.
Ҳодисаи реҳлати ҷонсӯзи қофиласолори корвони
ишқу маърифат, ҷӯяндаи асрори тавҳиду адолат,
устоди ғамхору марди тақвопеша Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ (р) қалбҳоро доғдор ва дидагонро ашкбор
гардонид.
Гарчи ба дунболи ғуруби дунявияш тулӯъи ухравӣ
ба истиқболи ӯ мешитобад, аммо бозмондагон аз
партавгирии анвораш маҳрум монданд ва лозим аст, ки
масъулияти сангинамонро дар асари фуқдони ин
бузургмарди роҳи дину миллат дарк намояд. Агар
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ … ва даҳҳо, садҳо аз ин
роҳравони роҳи ҳақиқат ба сарои ҷовид расиданд, вале
роҳ ҳамчунон боқист ва роҳашон идома дорад ва лозим
аст, ки дар ростои тадовуми масирашон қадамҳои бас
устувор бардошта шавад, роҳашон роҳи тавҳид ва
даъват буд, роҳи ислоҳу ҳиҷрат, роҳи ихлосу тақво,
талошу сӯхтан барои дин ва ободии кишвару бақои
милла, роҳи бас зебову муборак.
Беҳтар аст, ки ба ҷойи ибрози эҳсосот дар заминаи
идомаи роҳашон талошу кӯшиш шавад, парчами
тавҳиду ҳақиқатеро, ки устоди марҳум ба дӯш доштанд,
набояд ба замин афтад ва машъали ҳидояте, ки эшон
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дар даст доштанд, набояд ба хомӯшӣ гарояд. Устоди
марҳум ва ёрони бо ӯ рафта вориси илму дин буданд ва
меросбарони маънавиашон ононеанд, ки роҳашонро
мепаймоянд ва кори диниашонро ба саранҷом
мерасонанд. Онон фарҷоми нек ёфтанд, ифтихор
офариданд ва аз матоъу колои ин ошуфтабозор
муҳаббати ҳақу ҳақиқатро писандиданду рафтанд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ баёнгари андешаҳои
ноби тавҳидӣ буд. Эшон инсонҳоро ба сӯйи тавҳид ва
яктопарастӣ даъват медод ва аз маромаш ҳаргиз ақиб
нанишаст. Дарсҳои пурсӯзу гудозаш ҳар ҳафта аз
Қуръони маҷид ҳокӣ аз он буданд, қалби саршор аз
ишқи Ҳақ, синаи моломол аз муҳаббати Худованд ва
ботини ободу маъмур дошт.
Эшон ҳақҷӯ ва ҳақписанд ва аз маломати ҳеҷ кас хам
ба абрӯ намеовард. Косаи дилҳоро бо шароби таҳури
маърифат шустушӯ ва сафо мебахшид. Барои
пешбурди аҳдофи динӣ ва ободии кишвар андешаҳо ва
барнома дошт ва барои дину миллаташ ҳар гуна
хастагиро бо ҷону дил пазиро буд ва бо ахлоқи
ҳакимона ва каримона ба фаъолият иштиғол дошт. Ин
нури фурӯзон солҳо партавфишон буд, то ки доъии
аҷал расид ва ҷон ба ҷонофарин таслим намуд.
Мавлавӣ Саъдиддини Рустам,
собиқадори ҲНИТ
Ба андешаи ман заминаи ин ҷунбиш ва афкори
ислоҳотхоҳии исломӣ дар кишварамон бо роҳҳои
гуногун гузошта шудааст. Заминаи асосии ин ҳаракати
исломӣ пеш аз ҳама афкори худҷӯши дохили ҷомеъаи
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Тоҷикистон аст. Чунин афкор асрҳои аср дар шуъури
мардуми мусалмони мо вуҷуд дошт, бахусус ин афкор
дар шакли ҷунбиши маорифпарварӣ дар диёри мо–
Мовароуннаҳр зуҳур кард, ки мутаассифона, он дар
арафаи Инқилоби Бухоро ва баъдтар аз ҷониби
болшевикон чун ҳаракати иртиҷоӣ аз байн бурда шуд.
Вале, шукри Худованд, боз ашхосе ба мисли устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ пайдо гардиданд, ки ин
афкорро аз сари нав зинда карданд, ба ибораи дигар ахгари зери хокистарро аз сари нав рӯшан сохтанд. Метавонам бо боварӣ ва қатъият бигӯям, ки устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ эҳёгар ва бунёдгузори ҷунбиши ислоҳотхоҳии исломӣ дар охири асри бист, на танҳо дар
Тоҷикистон, балки умуман дар диёри Мовароуннаҳр
мебошад. Ин хидмати бузурги устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ аст, вале афсус муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ
онро нодида мегиранд ва решаи ин афкор ва ҳаракати
сиёсии исломиро берун аз кишварамон меҷӯянд, ки ин
амали онҳо аз рӯи инсоф ва ҳақиқати таърихӣ нест.
Ҳоҷӣ Қаландари Садриддин,
собиқадори ҲНИТ
Ман дар аксар маврид бо ӯ ҳамфикр будам, як
шахсияти ором, ботамкин буд ва ҳамеша мегуфт, ки ба
ҳар қимате бояд мардум зудтар ба Тоҷикистон
баргардад. Ва дар лаҳзаҳои бусёр ҳассос ва муҳим
ҳамеша талош мекард, ки манофеъи миллиро аз ҳар
манфиати дигар болотар бигузорад. Ин нишонаи
марди миллӣ будани ӯ буд.
Тоҳири Абдуҷаббор,
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собиқ раиси созмони
«Растохез»
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ба хотири сулҳ
манфиатҳои миллиро ҳатто аз манфиатҳои мазҳабӣ
болотар гузошт.
Ҷумъабой Ниёзов,
собиқ раиси ҲДТ
Бо як ҷумла наметавонам баҳои муносиби худро дар
ҳаққи устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ гӯям, зеро ин
марди шарифу мубориз барои озодиву истиқлоли
кишварамон ва барои хушбахтии мардуми Тоҷикистон
ҷаҳду талош ва хизматҳои зиёде ба харҷ додааст.
Ба ростӣ, солҳои ҳаштодум устод Сайид Абдуллоҳи
Нуриро ғоибона мешинохтам, вале аввалин мулоқотам
бо эшон охири тирамоҳи соли 1986 дар маҳбаси шаҳри
Қӯрғонтеппа сурат гирифт. Устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ дар ҳуҷраи махсус ва маро дар ҳуҷраи умумӣ
нигоҳ медоштанд. Рӯзе зиндонбон сабаб гардиду
аввалин бор дидори меҳрубони устод насибам гардид.
Аз даричаи ҳуҷра як нонро дароз кардам ва дар ин вақт
як нафар яҳудии зиндоние, ки пештар ҳамроҳи мо буд
ва баъдан ӯро ба ҳуҷраи устод Нурӣ интиқол дода
буданд, рӯ сӯйи эшон оварда, гуфт: «Ин ҳамон ҷавонест,
ки ба мо мегуфт: «Ман барои устод Нурӣ худро қурбон
мекунам. Шумо ин ҷавонро чӣ гуна тарбия кардаед?»
Устод табассуми малеҳе карданду чизе нагуфтанду
аз ҷой бархоста, сӯйи панҷара омаданд ва нонро аз
дастам
гирифтанд
ва
дастонамро
самимона
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фишурданду бо нигоҳи меҳрбор арзи садоқати худро
баён карданд. Ин буд аввалин дидору мулоқоти камина
бо устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, ки фақат
чашмонамон бо ҳам роз мегуфтанд. Он замон дар
чашмонам ашк ҳалқа зада, гиря гулӯгирам карда буд,
вале ман худро хушбахт ҳис мекардам, ки тақдир маро
бо чунин шахсиятҳои бузург ҳамсуҳбату ҳамнишин
сохтааст.
Хулласи калом, ин аввалин дидори чандлаҳзаина бо
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ буд, ки паси панҷараи
маҳбас сурат гирифт, ки он як умр дар хотири ман
нақш бастааст…
Шамсиддини Сайид,
собиқадори ҲНИТ
Агар бигӯям, ки устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ як шахсияти бузурги сиёсиву фарҳангӣ ва мазҳабӣ буд, муболиғае нахоҳам кард, чунки зиндагӣ нишон дод, ки ин шахсият дар фарозу нишеби ҳаёт устувору матин, пуртамкину ботаҳаммул, инсоншиносу мавридшинос буд. Инро
бо камоли масъулият мегӯям ва ин хислатҳои наҷиби ӯро
ҳатто душманону рақибонаш эътироф кардаанд. Ба устод
Нурӣ пешвоӣ, сарварӣ ва роҳбариро Худованди бузург
ато намуда буд. ӯ на танҳо чун донишманди улуми
исломӣ, балки чун сиёсатмадори варзида ба камол
расида буд.
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамчун як роҳбар аз ҷиҳати устуворӣ дар ақидааш, матонаташ, тамкину бурдбориаш аз дигарон фарқ карда меистод. Мардум аз лиҳози
ақлу фитраташ ӯро эътироф карда, дар атрофаш сарҷамъ
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гардиданд. Шахсияти устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар
ҷомеъаи кишварамон беназир аст. Вақту замон собит
сохт, ки дар бисёр мавридҳо фикру андешаҳои баёнкарда
ва раъйи пешгирифтаи эшон дуруст ва рост будааст.
Устод Нурӣ шахси ботаҳаммул ва ботамкин буд, бисёр
вақт медидам, ки ба суханони дурушту дағали дигарон бо
нармӣ, бо хушсуханӣ, бо меҳрубонӣ ҷавоб медод. Шахсан
банда дар бисёр мавридҳо ба суханонаш мухолифат
варзидам, гапҳои пасту баланд ҳам гуфтаам, аммо устод
намеранҷиданд, ботаҳаммул ва тамкин маро мутақоид
месохтанд, ки фикри ман нодуруст аст ва саҳеҳ нест.
Баъди чанд рӯз дар ҳақиқат ба саҳву хатои худ пай бурда,
омада, узрхоҳӣ мекардам.
Маҳз сабру таҳаммул, дурандешӣ ва тамкину суботаш
устод
Нуриро
чун
пешвои
сиёсиву
мазҳабӣ,
сиёсатмадори варзида на танҳо дар кишварамон, балки
дар минтақаи Осиёи Марказӣ, Шарқи исломӣ ва сатҳи
байналмилалӣ машҳуру маъруф гардонидааст. Ман
ифтихор дорам, ки бо чунин шахсияти нотакрор, донишманди бузург, сиёсатмадору сиёсатшиноси варзида солиёни зиёд кору фаъолият пеш бурда, робитаҳои дӯстона ва
бародарона доштам.
Мавлавӣ Айёмиддини Саттор,
собиқадори ҲНИТ
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ботаҳаммул буд.
Таҳаммулашро таҷовуз кардем: яке барои ҷоҳу ҷалол,
дигаре барои шукӯҳу шаҳомат, сеюмӣ барои мансаб,
чорумӣ барои молу мулк. Гоҳе меандешидам, ки устод
113

ҳама ғаму ғавғо ва ҳам савдои дигаронро ба худ
меҷабид…
Устод қудратнок буд, аммо садои нарм дошт. Надидам, нашунидам, ки ба нафаре садо баланд карда
бошад. Нашунидам, ки устод фалониро ранҷонида…
Устод бемор буд, бо вуҷуди ин, ба Раштонзамин, ба
ҷашни Ваҳдати миллӣ рафт. Дар он иди оштии миллӣ
дар Рашт умедвор будам, ки Президенти кишвар
устодро дар паҳлуяш менишонад…. Афсӯс, ин хел
нашуд. Мадҳу саноро чун ҳарвақта ба унвони як нафар
часпониданд, гӯё мардум аз сайёраи дигар уфтода, аз
талошҳои тарафайн огаҳ набуда бошанд….
Устоди шодравон Сайид Абдуллоҳи Нурӣ симо ва
зоҳири тоҷикона дошт. ӯро ман дар пиҷаку галстук ва ё
дигар
либоси
аврупоӣ
тасаввур
карда
наметавонистам…
Устод тамаъ ба мансаб назад…
Устод Нурӣ ба марг талош дошт тайи чанд соли
охир. Дарк мекардам, ки он дастбагиребонӣ бо ҳаёту
мамот на аз баҳри чанд нафаси зиёдатӣ барои худ буд,
балки устод эҳсос мекард, ки ҳанӯз на ҳама донишу
малака ва таҷрибаи ғункардаи худро возеҳтар ба
атрофиёнаш нақл карда…
Устод заифии миллати захминро дар замони муқовимату даргириҳо барҷаста дарк мекард...
Агар устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ намебуд, давраи
сулҳсозӣ ва ё сулҳоварӣ дар Тоҷикистон ба даҳсолаҳо
тӯл мекашид…
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Муҳибуллоҳи Қурбон,
нависанда ва рӯзноманигор
Марҳум устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ шахсияте буданд, ки бо фикру андешаҳои некаш ба дили мардум
роҳ ёфта, дар маъракаву чорабиниҳои давлат ва
вохӯриҳо бо мардум ӯро бо унвони «Устод» ёд
мекарданд ва инро метавон нишонаи шахсияти комил
шуморид. Мардум ташнаи суҳбати ӯ буданд ва дар
суҳбатҳои худ мардумро ба корҳои созандагиву
ободонӣ ва ҳимоя аз музаффариятҳои истиқлолият
даъват мекард. Ин тарзи рафтору муносибат дар миёни
мардум ӯро маҳбуб ва намуна гардонид. Устоди
бузургвор Сайид Абдуллоҳи Нурӣ зимни суҳбатҳои
хеш бо намояндагони кишварҳои хориҷ ва созмонҳои
байналмилалӣ ба хотири эҳтиром ба арзишҳои миллӣ
ва мазҳабӣ забони модарии худро меҳвари гуфтугӯ
қарор медод. Дар ҳоле ки ӯ бо забонҳои русиву арабӣ
озодона ҳарф мезад. Рафтору хислатҳои ватандӯстиаш
мавриди таваҷҷуҳу эҳтироми дигарон буд. Воқеан,
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ватандӯсту ватанпарасти
асил буд ва аз гузаштаву имрӯзи миллат ифтихор дошт
ва аз фарзандони фарзонаи он, ки дар тамаддуни ҷаҳон
нақши боризе доштанд, шукргузорӣ мекард. Дигар
бурдбории ӯ сабру таҳаммул ва тасмимгириҳои аҷиб
дар ҳаллу фасли ин ё он масоили муҳим, ки аз дигар
сиёсатмадорон бо ин шеваю услуб фарқ мекард ва касе
ӯро ҳамто ва назираш дар ин росто набуд. Ҳама инро
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эътироф кардаанд ва мардум ӯро дар ин ҷода таҳсину
офарин мехонанд…
Имрӯз, баъди даргузашти ин абармарди таърих мо
таассуф мехӯрем, ки натавонистем дар зиндагиаш аз
таҷрибаву дарёи маърифаташ ба таври кофӣ
баҳрабардорӣ кунем.
Абдусаттор Бобоев,
узви Иттифоқи
журналистони Тоҷикистон
Кору фаъолият, хислатҳои наҷиби инсонӣ,
муомилаву муносибати дӯстона (ҳатто бо бадхоҳонаш)
мояи омӯзишу баҳрабардорӣ то абад барои наслҳои
баъдӣ боқӣ мемонад. Агарчи замони бо мо буданаш
бисёриҳо, ҳатто онҳое, ки дар як саф, дар як ҷабҳа бо ӯ
меистоданд, ӯро фаҳмида натавонистанд, зеро устод
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ганҷеро мемонд андар қаъри
дарё. Барои шинохти устод мебоист чун ғаввоси моҳир
ба қаъри дарё шино кард. ӯ ба наслҳои баъдӣ собит
кард, ки роҳи мардони Худо танҳо якест ва он роҳи
ростӣ, адолат ва худошиносиву худшиносист…
Номи ин раҳнаварди роҳи Худо ҳаргиз аз ёдҳо
зудуда нахоҳад шуд, зеро паёми рӯшани ӯ дар қалби
ҳар яки мо ҷовидонист.
Абдуфаттоҳ Ҳаитов,
омӯзгор
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УСТОД МУҲАМАДШАРИФИ ҲИММАТЗОДА

Зиндагиномаи мухтасар
Соли 1951 дар деҳаи Ғундараи собиқ ноҳияи Сангвор
(алҳол ноҳияи Тавилдара) чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Баъди хатми мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ дар
назди донишмандони машҳури улуми исломӣ илмҳои
сарфу наҳви арабӣ, фиқҳ, таърих, фалсафа, мантиқ ва
ғайраро омӯхтааст. Яке аз бунёдгузорони ҲНИТ
мебошад.
Дар
конфронси
таъсисии
шуъбаи
тоҷикистонии Ҳизби Наҳзати Исломии Иттиҳоди
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Шӯравӣ дар деҳаи Чортути собиқ ноҳияи Ленин (алҳол
ноҳияи Рӯдакӣ), 6 октябри соли 1990 ва дар Анҷумани
нахустини ин ҳизб (соли 1991) раиси ҲНИТ интихоб
гардид. Масъулияти раисии ҲНИТ-ро то соли 1999 ба
уҳда дошт.
Охири соли 1992 бар асари ҷанги шаҳрвандӣ
иҷборан ба Ҷумҳурии Исломии Покистон ҳиҷрат
карда, дар сохторҳои роҳбарии Ҳаракати Наҳзати
Исломии Тоҷикистон ва ИНОТ фаъолона ширкат
варзидааст. Ҳамзамон аз соли 1993 то соли 1997 дар
Донишгоҳи байналмилалии Покистон таҳсил карда,
онро бо ихтисоси ҳуқуқшинос – бакалавр хатм
кардааст.
ӯ аз соли 1994 то соли 1997 иштирокчии фаъолу
бевоситаи музокироти сулҳи тоҷикон буд. Пас аз имзои
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ
ба Тоҷикистон баргашта, аз моҳи июли соли 1997 то
моҳи октябри соли 1998 узви зеркомиссияи сиёсии
КОМ буд, аз моҳи октябри соли 1998 то 1-уми апрели
соли 2000-ум ба ҳайси раиси зеркомиссияи ҳуқуқии
КОМ ифои вазифа намудааст. Дар пойдории сулҳ ва
оштии миллӣ дар кишварамон хидматҳои арзандаеро
ба ҷо овардааст.
Аз 19 январ то 20 марти соли 2000-ум ба ҳайси сафир
доир ба супоришоти махсуси Вазорати умури хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ифои вазифа кардааст. Аз 27
феврали соли 2000 то соли 2009 ду навбат вакили
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ буд.
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Соли 2006 дар Анҷумани ғайринавбатии ҲНИТ роҳбари маънавии ҲИНТ интихоб гардид.
Барои хидматҳои шоиста бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени «Дӯстӣ» сарфароз
гардонида шуд.
Чун олими файласуф, сиёсатшинос, ҳуқуқшинос ва
донишманди улуми исломӣ, бахусус чун фақеҳи саршиносу варзида на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар
мамолики хориҷӣ низ маъруфият дорад. Муаллифи
даҳҳо рисолаҳо, мақолаҳо ва таҳқиқоти илмӣ, аз ҷумла
китобҳои «Дар ҷустӯҷӯйи ҳақиқат», «Зиндагӣ ва осори
Имом Абӯҳанифа», « Ақоиди Имом Абӯҳанифа»,
«Дидгоҳ ва масоил», «Таассуби мазҳабӣ амали
номақбул» ва ғайра мебошад, ки аз ҷониби олимони
ватаниву хориҷӣ хеле хуб пазируфта шудаанд.
Ба кишварҳои мухталифи ҷаҳон борҳо сафар намудааст. Дар даҳҳо нишастҳо, мизҳои гирд, симпозиум,
конфронс ва семинарҳои байналмилалӣ дар мавзӯъҳои
гуногун ва муҳими рӯз маърузаи илмӣ кардааст. ӯ
донандаи хуби забонҳои арабӣ, форсӣ, русӣ ва инглисӣ
буд.
Субҳи 17-уми марти соли 2010 милодӣ қалби олим,
фақеҳ ва яке аз поягузорони ҲНИТ, роҳбари маънавии
ин созмони бонуфузи сиёсӣ устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аз тапидан бозмонд.
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Абдуллоҳи Раҳнамо,
номзади улуми сиёсӣ
ШАХСИЯТ ВА ОСОРИ
МУҲАММАДШАРИФ ҲИММАТЗОДА
Муассисону роҳбарони ҲНИТ мероси фикрии зиёде
дар шакли навишта ба ҷой нагузоштаанд. Худи Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон низ на натиҷаи
амалисозии як консепсия ва назарияи пешнавишта,
балки асосан, натиҷаи тасмимҳои амалӣ дар раванди
зиндаи сиёсӣ будааст. Аз ин рӯ, ҳатто то имрӯз ҳам дар
бораи фалсафаи таъсиси ин ҳизб, усулҳои аслии
фаъолияти он, навъи ҷаҳонбинӣ ва ҳадафу ормонҳои он
ва ғайра аз тарафи муассисон ва роҳбарони он ҳеҷ
асари ҷудогонаи фикрие таълиф нашудааст. Ҳатто
аввалин мақолаи ҷиддии назарие, ки пояҳои шаръии
ташаккул ва зарурати мавҷудияти як ҳизби диниро дар
таълимоти исломӣ ва ҷомеъаи мусалмонон то ҷое шарҳ
намудааст, фақат моҳи декабри соли 2007 аз ҷониби
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба нашр расидааст, ки
он низ ҳамчун посух ва аксуламале ба зери шубҳа
гузошта шудани зарурати ҳизби динӣ аз сӯйи баъзе аз
мунаққидони ҲНИТ ба миён омадааст.1
Аз ин ҷиҳат, агар ба мероси хаттию чопшудаи
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ назар андозем, он низ ҳаҷман
1.

Ниг.: Њимматзода М. Ислом мухолифи бисёрњизбї нест.// Наљот,
2007, 13 ва 20 декабр
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зиёд набуда, асосан, маҷмӯаи суханрониҳо, мусоҳибаҳо,
баёнияҳо, мактубҳо ва ё мазмуни хутба ва дарсҳои ӯро
дар бар мегирад, ки бештари онҳо дар китобҳои
«Муҷаддиди аср», «Тафсири сураи «ал-Муъминун»
ва «Он сӯйи сиёсат» ҷамъ омадаанд1. Илова бар ин, аз
осори ӯ чанд дафтаре бо номҳои «Назаре ба ҳуқуқи
башар аз дидгоҳи Ислом», «Ақида, озодӣ, истиқлол
ва эҳтиром ба ҳуқуқи ҳамагон», «ҲНИТ– зодаи
ормони мардум»2 ва ғайра ба таври ҷудогона ба нашр
расидаанд. Китоби аслии таълифии Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ «Оштинома»-и ӯ будааст, ки он низ ҳамчун
маводи таърихӣ аз аҳамияти сарчашмаӣ бархӯрдор
аст3. Вале ҳангоми баррасии мероси Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ бояд таваҷҷуҳ намуд, ки ӯ бештар як шахсияти
амалгаро буда, шояд муҳимтарин мероси ӯ худи Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон бошад. Аз ин рӯ,
таҳлилу баррасиҳое, ки дар бораи паҳлуҳои мухталифи
фаъолияти ҲНИТ анҷом мешавад, худ навъе таҳлили
мероси Сайид Абдуллоҳи Нурӣ мебошад.
Вале дар ин самт осори фикрии нашршудаи
роҳбари дигари ҲНИТ Муҳаммадшариф Ҳимматзода
1.

Муљаддиди аср. Дар шинохти шахсият ва осори Сайид Абдуллоњи
Нурї.- Душанбе: Деваштич, 2007; Нурї С. А. Тафсири сураи алМуъминун.–Душанбе: «Ирфон», 2007: Он сўйи сиёсат. Интишороти
кумитаи фарњангии Нањзати исломии Тољикистон, 1996.
2. Нурї С.А. Назаре ба њуќуќи башар аз дидгоњи Ислом.- Душанбе,
2001; Аќида, озодї, истиќлол ва эњтиром ба њуќиќи њамагон. 1997;
ЊНИТ-зодаи ормони мардум (Ба ифтихори 30-солагии таъсиси
Њизби Нањзати Исломии Тољикистон).- Душанбе: Империал-групп,
2003.
3. Нурї С.А. Оштинома.- Душанбе: Нодир, 2001
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аз бисёр ҷиҳатҳо қобили таваҷҷуҳ аст. Яке аз
муҳимтарин хусусиятҳои осори ӯ, ки аз назари мақсад
ва саволи гузошташуда дар ин бахши рисола бисёр
муҳим аст, талоши пайвастаи ӯ барои дарёфти
посухҳои шаръӣ ба баъзе аз масъалаҳои назарию
ақидатӣ дар мавриди муносибати ислом бо сиёсат,
давлат, ҳизбият ва ғайра мебошад. Ин ҷустуҷӯйҳо боис
гаштааст, ки дар солҳои ахир Муҳаммадшариф
Ҳимматзода силсилаи мақолаҳоеро ба нашр расонад,
ки дар онҳо, аз ҷумла, ба яке аз муҳимтарин
масъалаҳои раванди сиёсии Тоҷикистони муосир ва
ҷомеъаҳои дигари мусалмоннишин, яъне чигунагии
муносибати Ислом бо «давлати дунявӣ» то ҳадде
рӯшанӣ андохта шудааст. Бино бар аҳамияти амалии
ин масъала, дар зер онро мавриди баррасии ҷудогона
қарор медиҳем:
1. Оё Муҳаммадшариф Ҳимматзода салоҳияти
ироаи назар дар ин масъалаи усулӣ доштааст? Аз он
ҷо ки масъалаи таълимоти ислом дар мавриди давлат
ва хусусан, нигоҳи ислом ба дунявият ва давлати дунявӣ
як масъалаи ҳассос ва бисёр тахассусӣ мебошад, ироаи
назару фатво дар мавриди он низ салоҳияти кофии
илмӣ ва шаръиро талаб мекунад. Аз ҳамин сабаб, пеш
аз баррасии чигунагии назари Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар ин масъала, бояд ба ин саволи муҳим
посух бидиҳем, ки оё ӯ салоҳияти илмию шаръии
изҳори назар ва додани хулоса дар ин мавридро дорад?
Зарурати гузоштани чунин савол дар он аст, ки тибқи
талаботи илмӣ ва суннати шаръии исломӣ салоҳияти
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илмию шаръӣ надоштани соҳиби назар машрӯият ва
дурустии ҳама гуна назару хулосаҳои шаръии ӯро низ
зери савол мебарад. Бо ин мақсад, бо вуҷуди ин, ки
омӯхтани шахсияти роҳбарони ҲНИТ ҳадафи ин
рисола нест, пеш аз баррасии назари Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар масъалаи зикршуда, бояд ба шахсияти
илмию динии ӯ рӯшанӣ андохт. Зеро фақат пас аз он
метавон гуфт, ки оё Муҳаммадшариф Ҳимматзода
салоҳияти илмию шаръӣ ва таҷрибии изҳори назар дар
чунин масъалаи усулӣ ва ҳассосро дорад?
Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз оғози пайвастани
худ ба наҳзати исломӣ яке аз чеҳраҳои аслии фикрии
ин ҳаракат ба ҳисоб рафта, дар даруни ҳизб ва хориҷ аз
он ҳамчун шахсияти муътадил ва назарияпардози
аслии он эътироф ёфта буд. Гарчӣ ӯ аз аввали таъсиси
расмии ҲНИТ ҳамчун раиси ин ҳизб фаъолият дошт,
вале марҳалаи андешаофарии фаъол ва ба ҷомеъа ироа
шудани дидгоҳҳои Муҳаммадшариф Ҳимматзода
асосан дар нимаи дуюми солҳои навадуми қарни
гузашта оғоз мегардад. Ба назар чунин мерасад, ки
барои дар ҷаҳонбинии Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ташаккул ёфтани мавқеъ ва дидгоҳҳои ахири ӯ пеш аз
ҳама чанд омили зерин таъсир доштааст.
Якум, Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар даврони
навҷавонӣ ва ҷавонӣ дар назди рӯҳониёни муътабари
кишвар ба шеваи суннатӣ таълими муносиби исломӣ
гирифта, аксари илмҳои диниеро, ки дар низоми
ҳуҷравии Осиёи Марказии солҳои 70-уму 80-уми асри
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гузашта таълим дода мешуд, фаро гирифтааст1. ӯ ҳанӯз
дар ҷавонӣ ҳамчун чеҳраи навини илмӣ дар муҳитҳои
динии Тоҷикистон эътироф гашта, хусусан, ҳамчун
устоди тозафикр ва соҳибусули таълими дарсҳои динӣ
шуҳрат ёфта буд. Аз ин рӯ, дар солҳои ҳаштодум
ҳалқаи дарсии ӯ воқеъ дар маркази шаҳри
Кофарниҳон, яке аз ҳалқаҳои қавии таълимоти динӣ ба
шумор мерафт ва бо шогирдонаш ба наҳзати исломӣ
пайвастани ӯ дар он давра яке аз омилҳои тақвияти ин
ҳаракат гашта буд. Ба таври мисол, як силсила аз
афроди шинохтаи динӣ ва мақомоти масъули имрӯзаи
ҲНИТ, аз ҷумла раиси феълии он Муҳиддин Кабирӣ
даврони таҳсилоти динии худро асосан дар муҳиту
мактаби таълимии Муҳаммадшариф Ҳимматзода
гузаронидаанд.
Илова бар ин, пайванди ӯ бо хонадони яке аз
машҳуртарин ва муътабартарин рӯҳониёни тасаввуфии
Тоҷикистон дар он давра, Эшони Тоҷиддин (машҳур ба
Эшони Тоҷ), ба эътибору шинохти ӯ афзуда буд, зеро
чунин тааллуқот низ дар муҳити анъанавии динӣ
таъсири муҳими равонии худро доранд. Ҳамин тавр, то
оғози ҷанги шаҳрвандӣ низ Муҳаммадшариф
Ҳимматзода ҳамчун яке аз домуллоҳои соҳибназар дар
масоили динӣ ва иҷтимоӣ шинохта шуда буд.
Дувум, Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар давраи
муҳоҷирати роҳбарони наҳзати исломии Тоҷикистон
дар солҳои 1993-1997 на дар Афғонистон, балки дар

1

Тољикистон, 1992, 17 июл
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шаҳри Пешовари Покистон зиндагӣ намуда, дар
канори фаъолиятҳои наҳзатӣ, ба такмили илмию
фикрию маънавии худ низ машғул гаштааст. Дар ин
давра ӯ бо роҳбарону намояндагони аксари ҳизбу
ҳаракатҳои исломии ҷаҳон робита ва шиносоии наздик
пайдо карда, ҳамчунин, аз роҳи дарёфти иттилооти
саршор ва мутолиаи осори илмию ақидатӣ бо
муҳимтарин мактабҳо ва чорчӯбаҳои фикрии ҷаҳони
муосир ва хусусан, равандҳои фикрию сиёсии ҷаҳони
ислом ошноии наздик пайдо намудааст. Дар канори ин,
ӯ дар ин муддат дар риштаи ҳуқуқи Донишгоҳи
давлатии Пешовар таҳсил намуда, онро дар сатҳи
бакалавр хатм кардааст ва ҳамчунин, аз тариқи
гирифтани давраҳои таълимии хусусӣ забони
англисиро низ аз худ намудааст. Ин фурсати такмилӣ
ва ин худсозии илмию фикрӣ яке аз муҳимтарин
заъфҳои ӯ, яъне надоштани таҳсилоти систематикии
муосири
академиро
то
ҳадде
ҷуброн
сохта,
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро бо усулу равишу
методикаи муосири андешаю баёну навиштор то ҷое
мусаллаҳ намудааст. Такомул дар ин самт дастоварди
муҳиме мебошад, ки каси дигаре аз рӯҳониёни
боломақоми феълии ҲНИТ ба он муяссар нагаштааст.
Сеюм, Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз соли 1994 то
соли 1997 дар тамоми давраҳои раванди музокироти
сулҳи тоҷикон иштирок намуда, бо маҷмӯаи масъалаву
мушкилаҳо ва тафовуту умумиятҳои ду ҷониби низои
Тоҷикистон ва бо фазои воқеии байналмилалии
атрофи қазияи Тоҷикистон ба таври бевосита шинос
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шуда, дар ин муддат аз як мактаби бисёр нодири
сиёсию дипломатӣ ва аз як таҷрибаи бисёр ҷиддии
андеша, муколама, муҳокима ва тафоҳуму мусолиҳа
гузаштааст. Аз соли 1997 то соли 2000-ум ӯ ҳамчун узви
Комиссияи Оштии Миллӣ ва раиси зеркомиссияи
ҳуқуқии КОМ фаъолият намуда, дар раванди бисёр
печидаи амалӣ сохтани тавофуқҳои сулҳи тоҷикон ва
тарҳрезии чорчӯбҳои низоми нави сиёсии Тоҷикистон
ширкати бевосита доштааст. Аз соли 2000 ӯ вакили
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ интихоб
гашта, бевосита ба фаъолияти парламентӣ ва
қонунгузорӣ машғул шудааст. Ин марҳала имкон
додааст, ки ӯ ба дарунхонаи қудрат, моҳияту воқеияти
ошкору ниҳони равандҳои сиёсӣ ва бо раванди расмии
конунгузорию ҷомеъадории Тоҷикистон ошноии
амалӣ пайдо намуда, таҷрибаи чунин иштирокро низ
фаро гирад.
Ҳамин тавр, ҳангоми баррасии шахсияти илмию
динию фикрии Муҳаммадшариф Ҳимматзода бояд ба
ин нукта таваҷҷуҳ намуд, ки шахсият ва ҷаҳоншиносии
ӯ пеш аз ҳама аз ҷамъи се унсури муҳим, яъне
таҳсилоти зербиноии динӣ, омӯзишу пажӯҳиши
муосири илмию назарӣ ва таҷрибаи амалии сиёсӣ
таркиб шудааст. Ин ҷомеият имкон медиҳад, ки
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар як замон ҳамчун
фақеҳу рӯҳонии исломӣ, мутафаккири муосир ва
сиёсатмадори ботаҷриба мавқеи босалоҳият дошта
бошад. Ин аст, ки андешаи ӯ аз эътибори кофии илмӣ
ва динӣ бархӯрдор мебошад ва ҳамин нукта, аввалин
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вижагии муҳими осори фикрии марҳум Ҳимматзода
аст, яъне ҳарфи ӯ дигар ҳарфи як муллои
мактабнадида, ҳарфи як исломшиноси исломнахонда
ва ё ҳарфи як сиёсатшиноси китобии сиёсатнаозмуда
нест.
Болои ин, эътидоли мавқеъ, ҷойгоҳи маънавӣ ва
ваҷҳаи хосси ахлоқии Муҳаммадшариф Ҳимматзода
бар эътибору пазириши андешаи ӯ дар сафҳои
исломиён ва берун аз он таъсири хосса доштааст. Барои
шинохти беҳтари вижагиҳои дигари шахсияти ӯ
метавон
ба
қисмати
муқаддимавии
китоби
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода «Дар ҷустуҷӯйи
ҳақиқат» муроҷиат намуд, ки дар он шахсиятҳои
гуногунмақому гуногунандеши сиёсии кишвар, аз
ҷумла Абдумаҷид Достиев, Иброҳим Усмонов,
Давлаталӣ
Давлатов,
Абдунабӣ
Сатторзода,
Кароматулло Олимов, Шодӣ Шабдолов ва ғайра бо
мусбаттарин лаҳну мазмун изҳори назар кардаанд.1
2. Осори фикрии Муҳаммадшариф Ҳимматзода»
чист? Пас аз овардани ин муқаддима дар мавриди
салоҳияти марҳум Ҳимматзода, бояд ба ин масъала низ
посух дод, ки худи «осори фикрии Муҳаммадшариф
Ҳимматзода чист ва арзиши амалии он барои
ҷомеъаи Тоҷикистон кадом аст?». Тавре ки зикр шуд,
аз охири солҳои навадум, ҳангоме ки роҳбарони
наҳзати исломии Тоҷикистон дубора вориди фазои
расмии сиёсии кишвар мешуданд, ба таври табиӣ
1.

Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ. 4-14
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интизор мерафт, ки бояд дар бораи муҳимтарин
масъалаҳои бунёдӣ ва ҷории ҷомеъаи Тоҷикистон
изҳори назар намоянд ва рӯшан созанд, ки мавқеи
наҳзати исломӣ ва мавқеи ислом дар ин ё он масъала
чист.
Бо
ҳамин
масъулият
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар бораи силсилаи васее аз масъалаҳои
сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии онрӯзи
ҷомеъа «посухҳои исломӣ»-и худро ироа намуд ва дар
натиҷа, маҷмӯае аз афкори сиёсию иҷтимоию фарҳангӣ
ба вуҷуд оварда шуд, ки имрӯз метавон аз он ҳамчун
«осори фикрии Муҳаммадшариф Ҳимматзода»
ёдоварӣ намуд. Ин афкор асосан дар фосилаи солҳои
1997-2007 дар қолаби мақолаҳои илмию матбуотӣ ва
мусоҳибаю изҳори назарҳо ба нашр расида, бахше аз он
дар ду маҷмӯаи мақолаҳо бо номҳои «Дар ҷустуҷӯйи
ҳақиқат» ва «Дидгоҳ ва масоил»1 ҷамъоварӣ шудаанд.
Илова бар ин, дар ҳамин солҳо ду китоби мустақили
Муҳаммадшариф Ҳимматзода бо унвони «Зиндагӣ ва
осори Имом Абӯҳанифа» ва «Таассуби мазҳабӣ –
амали номақбул» интишор ёфтаанд2.
Аз он ҷо, ки осори фикрии то имрӯз нашргаштаи
Муҳаммадшариф Ҳимматзода васеъ мебошад, зарур
аст, ки он дар оғоз бо зикри баъзе намунаҳо
мавзӯъбандӣ гардад. Албатта, бахше аз навиштаҳои ӯ
ҳамзамон мавзӯъҳои гуногунро фаро мегиранд, вале
1.

Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат; Дидгоњ ва масоил.Нашрњои ишорашуда.
2. Њимматзода М. Зиндагї ва осори Имом Абуњанифа.- Душанбе:
Љиёнхон, 2002; Таассуби мазњабї–амали номаќбул. Душанбе:
Деваштич, 2007.
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тақсимоти зерин низ то ҷое шартӣ буда, фақат барои
пайдо шудани тасаввури умумӣ дар мавриди ҳаҷму
паҳнои мавзӯии осори Муҳаммадшариф Ҳимматзода
пешниҳод мегардад:
1. Дар масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ: –
«Мусолиҳаи миллӣ ва инкишофи нирӯи башарӣ»,
«Мухаддирот, ҳукм ва истеъмол», «Ҳуқуқи зан аз
нигоҳи ислом ва аз нигоҳи ҷомеъаи демократӣ»1,
«Танзими насл ва стратегияи ҷаҳонӣ», «Мавқеи зан
дар ҷомеъа аз нигоҳи Ислом», «Кӣ бояд ушру хироҷ
бидиҳад?», «Фирори мағзҳо», «Шкев-Зиғар:–чанд
миллион кредит?», «Тоҷикистон Швейтсария
мешавад?»2 в.ғ.
2. Дар масъалаҳои динию ахлоқӣ: – «Таассуби
мазҳабӣ – амали номақбул»3, «Обод кардани масҷид
нишонаи имондорист», «Таҳрифкорӣ гуноҳ аст»,
«Ислом зидди бидъат ва хурофот аст»4, «Амрико ва
озодии ақида», «Чаро никоҳи мазҳабиро расман
эътироф намекунем»5, «Насли тоҷик бо генҳои
миллатҳои пешрафта омехта мегардад!», «Масҷиду
мактаб бояд ҳамкорӣ кунанд»6 ва ғайра.
1.

Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат.- С. 15-19, 126-133,
114-126.
2. Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил.- С. 102-111, 169-175, 176180, 230- 237, 127-132, 133-139.
3.

Ниг.: Њимматзода М. Таассуби мазњабї – амали номаќбул.- нашри
ишорашуда.
4. Ниг.: Наљот, 2007, 9 август; 2006, 26 октябр; 2005, 6 октябр
5. Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат.- С.32-40, 107- 113.
6. Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил.- С.112-117, 152-156.
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3.Дар масъалаҳои фарҳангию таърихӣ: «Зиндагӣ
ва осори Имом Абуҳанифа»1, «Чеҳраҳои таърихро
бояд шинохт», «Мавлоно ақл дошт…», «Аз Қутайба
дифоъ намекардам, агар… »2, «Ифтихор аз
гузаштагон муҳим аст»3, «Оё инқилоби Абӯмуслим
ҳадафи миллӣ ва мазҳабӣ дошт?», «Зуҳури
пайғамбари ниқобдор», «Се шахсият ва се равия»4 ва
ғайра.
4. Дар масъалаҳои ҳуқуқию сиёсӣ: «Аз ду лоиҳа
кадом беҳтар?», ««Глобализатсия ё хилофати ягонаи
ҷаҳонӣ?»5, «Фитнаи Ҳантингтон бедор шуд»6, «Чанд
андеша
перомуни
тағйироту
илова
ба
7
Конститутсия» , «Омилҳое, ки боиси созиши
тарафайн дар сулҳи байни тоҷикон гардиданд»,
«Танқид ба фоидаи сардори давлат аст», «Танқиди
беғаразона муассир хоҳад буд»8 ва ғайра.
5.Дар масъалаҳои муносибати ислом бо сиёсат ва
давлат: «Ислом ва давлатдории муосир», «Теократӣ
ва низоми ислом», «Оё дунявӣ монеи фаъолияти
ҳизби динӣ аст?!», «Дунявӣ аз нигоҳи масеҳият ва
1.

Ниг.: Њимматзода М. Зиндагї ва осори Имом Абўњанифа.- Нашри
ишорашуда.
2. Ниг.: «Наљот», 2002, 10 май; 2005, 27 октябр; 2005, 7 сентябр.
3. Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ. 92.
4. Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил., сањ. 186-198 , 207-220 ,
221-228.
5. Ниг.: «Наљот», 2004, 29 апрел; 2002, 20 сентябр.
6. Ниг.: «Тољикистон», 2002, 24 октябр.
7. Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ. 86-91
8. Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ. 24-30, 140- 144, 145151.
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ислом» «Экстремизми динӣ: ҳақиқат ё туҳмат»,1
«Раванди муҳокимаи масъала дар хусуси моҳияти
давлат дар Конститутсия (шакли дунявӣ ё
ғайридунявӣ), «Дин ва давлат», «Тафсири ғалати
дунявӣ – бадбахтии миллат», «Манобеи сиёсию ақидатӣ ва инчунин нақши «ҳарактаҳои исломӣ» дар
низои Тоҷикистон», «Омилҳои зуҳури ифротгароии
динӣ ва тадбирҳои ҷилавгирӣ аз он», «Авомили
пешгирӣ
намудани
густариши
таъсири
2
экстремизми динӣ аз хориҷ», «Ислом мухолифи
бисёрҳизбӣ нест»3 в.ғ.
Яке аз хусусиятҳои асосии навиштаҳо ва сабки
нигориши Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар он аст, ки
ӯ дар ҳар мақола ва ё рисолаи худ як тарҳ ё як андешаи
мушаххасро матраҳ намуда, навиштаи худро асосан дар
атрофи он месозад. Ин тарҳу пешниҳодҳо барои
муҳити фикрии Тоҷикистон аксаран нав ва қобили
таваҷҷуҳанд, вале дар айни замон, муқаддимасозӣ ва
хулосабандиҳои ӯ дар атрофи андешаҳои меҳварӣ
хусусияти бештар умумӣ мегиранд. Ин вазъият нишон
медиҳад, ки таълифоти ӯ асосан таҳти таъсири шадиди
се омили зерин будааст: 1.Тааммулу эҳтиёти зиёди
муаллиф дар бобати масъулияти сиёсии баёни ин
дидгоҳҳо дар муҳиту замони муайян. 2. Бими дуруст
фаҳмида нашудан аз сӯйи хонандаи худӣ ва берунӣ.
1.

Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат.- С.20-31, 41-49, 5057, 58-67, 68-80.
2 Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ. 8-23, 86-100, 263 -269,
31- 48, 49-71, 72-84.
3 Ниг.: Наљот, 2007, 13 ва 20 декабр.
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3.Камии таҷрибаи ёварон дар сохторбандии муосири
осори илмии хаттӣ. Аз ин рӯ, дар бисёре аз ин
навиштаҳо баъзе андешаҳои муҳиму тозаи ӯ дар
печопечи муқаддимаю дунболаҳо нопадид мегардад.
Ин аст, ки навиштаҳои Муҳаммадшариф Ҳимматзода
аз як сӯ, хусусан, аз назари забон ва баёни матлаб ба
осонӣ фаҳмида мешаванд, вале аз сӯйи дигар, нуктаи
аслию меҳварии он ба осонӣ фаҳм намегардад ва
гирифта намешавад ва ё дар зеҳн намемонад. Ба ҳар
ҳол, банда ҳамчун як хонандаи маъмулӣ ҳангоми
омӯзишу таҳқиқи осори ӯ пеш аз ҳама бо ҳамин
мушкилиҳо рӯбарӯ гаштам ва бисёре аз онҳоро
баргашта хондам.
Албатта, манзур аз ин гуфтаҳо интизори риоят
шудани «дастгоҳи илмӣ» ва «меъёрҳои академикӣ»
аз ин осор нест, зеро ин меъёрҳои андешакуш ҳатто
осори Афлотуну Синоро «илм» ҳисоб намекунанд, зеро
«дастгоҳи илмӣ»-и онҳо низ ба «талаботи ВАК» ҷавоб
намедиҳад, балки манзур ин аст, ки дар осори
Муҳаммадшариф Ҳимматзода силсилае аз тарҳу
андешаҳои тоза ва барои ҷомеъаи Тоҷикистон муҳиму
созандае мавҷуд аст, ки бояд бидуни таҳриф аз даруни
он истихроҷ ва ба таври мураттаб ва системавӣ баён
гардад, то қобили фаҳми умум ва истифодаи таълимӣ
бошад. Шояд ин кор яке аз вазифаҳои муҳимест, ки
шогирдони эшон дар ҲНИТ бояд анҷом бидиҳанд.
Аммо модоме ки то имрӯз чунин коре анҷом
нашудааст, ин ҷо мехостам ҳамчун намуна фақат як
самти андешаи Муҳаммадшариф Ҳимматзода, яъне
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дидгоҳҳои ӯ дар масъалаи муносибати ислом бо тарзи
давлатдории дунявиро аз даруни осори ӯ бозхонӣ ва
баён намоям. Зеро ин мавзӯъ яке аз муҳимтарин
масъалаҳои имрӯз ва фардои кишвари мо буда, дар
оянда низ суботу амнияти миллии мо ба чигунагии
дарку ҳалли он вобаста хоҳад буд.
3.Сабаб ва муҳити ба ин масъала рӯ овардани
Муҳаммадшариф Ҳимматзода. Тавре гуфта шуд, аз
соли 1997 то соли 2000 Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ҳамчун узви Комиссияи Оштии Миллӣ ва раиси
зеркомиссияи ҳуқуқии он фаъолият менамуд. Ҳангоме
ки КОМ ба таҳияи лоиҳаи тағйирот ва иловаҳо ба
Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт, яке аз
муҳимтарин ва печидатарин масъалаҳои ин раванд баҳс
дар атрофи хусусияти давлатдории тоҷикон ва ё ба
таври мушаххас, дар атрофи масъалаи «давлати
дунявӣ» буд. Хусусан, пас аз он, ки 23 майи соли 1998
Маҷлиси Олии ҶТ бо қабули қонуни нав дар бораи
ҳизбҳои сиёсӣ, таъсису фаъолияти ҳизбҳои сиёсии
дорои хусусияти диниро манъ эълон намуд, масъалаи
«дунявӣ» миёни намояндагони ду ҷониб ба таври ҷиддӣ
матраҳ гашта, ба яке аз масъалаҳои асосии кори КОМ
табдил гашт1.
Намояндагони ҷониби ҳукумат дар КОМ ба ин назар
буданд, ки дар Сарқонуни кишвар моҳияти
1.Ниг.:

Усмонов И. Раванди оштии миллї дар Тољикистон. Љараёни
муњокимаи масъалаи хусусияти давлат дар Конститутсия (Дунявї ё
ѓайридунявї)//. Зайферт А.К., Крайкемайер А. Дар бораи мувофиќати
исломи сиёсї ва амният дар ќаламрави САЊА//, сањ. 118.
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давлатдории тоҷикон ҳамчун «дунявӣ» боқӣ монда,
банди аввали Сарқонун тағйир наёбад, зеро онҳо боқӣ
мондани ин истилоҳро ҳамчун яке аз кафолатҳои
мавҷудият ва бақои сиёсии худ медонистанд. Вале
ҷониби мухолифин ба истилоҳи «дунявӣ» бо назари
шакку тардид нигариста, хавфи он дошт, ки ин истилоҳ
метавонад ба маҳдудияти ҳуқуқу озодиҳои динӣ ва
хусусан, ба маънои манъи фаъолияти ҳизби сиёсии
динӣ фаҳмида ва истифода шавад1. Дар чунин сурат,
яъне дар ҳолати маънои манъкунандаи фаъолияти
сиёсии диниро гирифтани истилоҳи «дунявӣ», он
барои мухолифини исломӣ ғайри қобили қабул
мегашт, зеро идомаи мавҷудият ва фаъолияти сиёсии
худи онҳо, аз ҷумла, дубора ба фаъолияти расмӣ оғоз
намудани Ҳизби наҳзати исломиро номумкин месохт.
Дар баробари ин, пеш омадани чунин вазъият худи
идомаи раванди сулҳро зери суол мегузошт. Бо
таваҷҷуҳ ба ин, Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳамчун раиси
КОМ дар он рӯзҳо дар муроҷиати фаврии худ ба СММ
навиштааст: «Ман аз ин тавр сурат гирифтани кор
нигаронам, зеро анҷом наёфтани масъалаи
«Андешаҳо оид ба тағйиру иловаҳо ба Сарқонун»,
махсусан «масъалаи дунявӣ»… аз ҷумла масоиле
ҳастанд, ки ояндаи сулҳро зери суол қарор
медиҳанд».2 Ҳамин тавр, истилоҳи «дунявӣ» барои ҳар
ду ҷониби сулҳи тоҷикон маънои муҳими усулӣ пайдо
карда, мавриди шадидтарин ва тӯлонитарин баҳсҳо
1.
2.

Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ.9.
Муљаддиди аср, сањ. 43.
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қарор гирифт; то ҷое ки беш аз 30 ҷаласаи Комиссияи
оштии миллӣ ба баррасии ҳамин масъала бахшида
шуд1.
Дар тӯли ин баҳсҳо ҷонибҳо дар ибтидо асосан дар
мавриди мондан ё намондани истилоҳи «дунявӣ» дар
Сарқонун баҳс мекарданд, вале ба тадриҷ баҳсҳо ба масъалаҳои ҷиддитаре чун чигунагии мазмуни назарию
моҳияти амалии ин истилоҳ ва марзҳои сиёсию
ҳуқуқии «дунявият» гузаштанд. Ин раванд боис гашт,
ки дар муҳити фикрию сиёсии Тоҷикистон чӣ аз
ҷониби намояндагони ҳукуматӣ ва чӣ аз ҷониби
намояндагони мухолифин як силсила андешаю
мулоҳизаҳои тоза дар атрофи мазмуну моҳияти
«давлати дунявӣ» ба вуҷуд ояд. Аз ин миён хусусан,
Иброҳим Усмонов, Кароматуллоҳ Олимов2 ва Муҳаммадшариф Ҳимматзода, ки назариясозон ва мубоҳисагарони аслии ду ҷониб дар ин масъала ба шумор
мерафтанд, баҳсу назарҳои худро ба матбуот ва даруни
ҷомеъа кашида, дар ин мавзӯъ осори навиштории
муҳимеро ба нашр расониданд.
Баррасии ин мавод нишон медиҳад, ки дар тӯли
баҳсҳо мавқею фаҳмиши тарафҳо дар масъалаи
«дунявӣ» ба тадриҷ таҳаввул ёфта, аз сатҳи мухолифати
механикӣ ба сатҳи ҷустуҷӯйи роҳҳои тафоҳум ва

1.

Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ.8.
Олимов К. Андешањо дар атрофии бањси дунявї ва теократї.//
Љунбиш, №22(32), ноябри 1998.
2
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ҳамзистӣ гузаштааст1. Дар натиҷаи ин таҳаввул, аз
ҷумла, ҷониби ҳукумат аз мавқеи якҷонибаи аввалия ба
як мавқеи нисбатан муътадили амалгароёна расида,
барои ҳифзи асли «дунявият» ва моҳияти худро аз даст
додани муҳимтарин далели ҷониби мухолифин дар ин
баҳс, пеш аз ҳама масъала ва тезиси «моҳияти
зиддидинӣ надоштани дунявӣ»-ро ба миён гузошта,
дунявиятро ҳамчун низоми таъминкунандаи ҳуқуқу
озодиҳои динӣ ва аз ҷумла таъминкунандаи фаъолияти
сиёсии динӣ шарҳу матраҳ намудааст.
Дар раванди таҳаввули дидгоҳи ҷониби дунявӣ дар
ин масъала яке аз аввалин қадамҳои ҷиддӣ аз тарафи
шахси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон гузошта шудааст. Дар ин давра ӯ дар мақолаи
«Тоҷикистон дар остонаи асри ХХ1», аз ҷумла, ба
баррасии ин масъала пардохта, изҳор дошт, ки низоми
давлатдории дунявӣ бо фаъолияти ҳизби сиёсии дорои
характери динӣ мухолиф нест.2 Ин мавқеи Президенти
ҶТ заминаи таҳаввулоти баъдӣ дар фаҳми ин
масъаларо гузошта, роҳро барои ба вуҷуд омадани
фазои ҳамзистии ҷонибҳо боз намуд3. Дар айни замон,
ин
мавқеъгирии
ҷониби
«дунявӣ»
тарафи
Ниг.: Рањнамо А. Тањаввули дарки моњияти давлати дунявї
њамчун омили устувории сулњ дар Тољикистон // Назария ва
методологияи вањдат. Маљмўаи маќолањо.- Душанбе: АИ ЉТ, 2007
2.Рахмонов, Э.Ш. Независимость Таджикистана и возрождение нации:
В 4-х томах.- Душанбе: ЦСИ, 2004, с. 187.
3.Дар мавриди андешањои Президенти Љумњурии Тољикистон
Э.Рањмон дар боби дин ва давлати дунявї ниг.: Эмомалї Рањмон. Дар
бораи дин.- Душанбе: Шарќи озод, 2006.
1
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мухолифинро, ки дар оғоз мехостанд ин истилоҳро
маҳз
бо
сабаби
маънои
«зиддидинӣ»
ва
«маҳдудкунандаи ҳуқуқҳои сиёсии мусалмонон»1
доштанаш аз Сарқонун ҳазф бикунанд, дар ҳолати
ногувор қарор дод, зеро дар сурати чунин маъно
надоштани «дунявият» мухолифат бо он дигар
зарурати воқеӣ надошт.
Дар ин марҳала ҳамин гуна таҳаввули воқеъбинона
дар мавқеи ҷониби мухолифин низ пеш омад, ки
чигунагии онро метавон дар мисоли мавқеи
М.Ҳимматзода дар масъалаи «дунявӣ» мушоҳида
намуд. ӯ бо муқоисаи ду тарзи фаҳмиши «дунявӣ» баён
мекунад, ки агар «дунявӣ» ба маънои инкоркунандаи
нақши сиёсию ҷамъиятии дин бошад, он аз назари
ислом қобили қабул нест, вале агар он фаъолияти
сиёсии исломӣ ва ҳузури дин дар ҷомеъаро манъ
накунад, аз назари ислом онро метавон пазируфт. Дар
мавриди тарзи аввали фаҳмиши «дунявият» ӯ чунин
мегӯяд: - «Аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки дунявӣ на
танҳо инкори дин аст, балки он мухарриби дин низ
мебошад. Ва ё ба таъбири уламои Ислом куфр аст.
Дар ин ҷо истилоҳи куфрро истифода бурдан
шояд, то андозае ба иззати нафси баъзе ашхос, ки
худро муътақид ба ислом медонанд, мерасад. Вале
ин гурӯҳ дар айни ҳол, ки худро муътақид ба ислом
медонанд, бо ҷонибдории худ ва таъйидашон аз
низоми дунявӣ, дин ва нақши онро инкор

1

Ниг.: Тураљонзода Њ. А. Миёни обу оташ…- Тењрон, 1998, сањ.105.
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мекунанд. Ин монанд ба он аст, ки гуфта шавад, мо
ҳама мусалмонем, вале Ислом даркор нест, ё аз дин
ҳарчӣ бароямон маъқул аст, онро ихтиёр мекунем
ва мо ҳаргиз инро қабул надорем, ки ҳама чизи дин
болои мо таҳмил карда шавад.»1 Вале дар мавриди
тарзи дуввуми фаҳмиши мафҳуми «дунявият» мавқеи ӯ
чунин аст, ки «агар ҷудоии ташкилотҳои динӣ аз
давлат ва дунявиро дар Тоҷикистони мо низ ба он
тавре ки дар кишварҳои демократӣ ва ҳуқуқбунёд
мефаҳманд ва татбиқ мекунанд, дарк намуда амалӣ
менамуданд,
пас
боқӣ
мондани
он
дар
Конститутсия, дар шароити феълӣ, аз боби зарурат
қобили қабул шуда метавонист.»2 Ҳамин тавр,
ҷониби мухолифин низ ба тадриҷ ба мавқеи ҳамзистӣ
бо ин навъи фаҳмиши «дунявият» наздик мешавад.
Аммо, ба назари банда, дар раванди пазируфтани
ҳамзистӣ бо «дунявӣ» мушкили боз ҳам ҷиддитари
роҳбарияти мухолифин як мушкили дарунсозмонӣ
буд, зеро дар тӯли ҷанги шаҳрвандӣ ва дар давраи
аввали мубоҳисаҳо дар атрофи масъалаи дунявият онҳо
дар
миёни
пайравони
худ
муҳити
умумии
созишнопазирӣ бо «дунявият»-ро ба вуҷуд оварда
буданд. Аз ин рӯ, якбора эълон намудани
имконпазирии ҳамзистӣ бо «дунявӣ» метавонист дар
ҲНИТ навъе бӯҳрони ақидатии дарунсозмониро низ ба
вуҷуд оварад.

1.Њимматзода
2.Њамон

М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ.66.
љо, сањ. 55.
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Моҳияти масъала дар он аст, ки баробари ба
марҳалаи низомӣ гузаштани низои шаҳрвандӣ ва ба
тадриҷ шарҳу рӯйкаши идеологии «исломӣ-дунявӣ»
ёфтани муборизаҳо, масъалаи чигунагии сохтору
моҳияти давлатдорӣ барои роҳбарияти ИНОТ
аҳамияти хосса пайдо намуд. Чунин таҳаввули ҷойгоҳи
масъалаи сохтори ояндаи давлатӣ дар таълимоти
роҳбарияти ИНОТ пеш аз ҳама ба ду омил вобаста буд:
1.Аз сабаби он, ки дар даврони ҷанги шаҳрвандӣ
роҳбарият ва нирӯҳои сиёсию низомии ИНОТ дар
қаламрави Давлати исломии Афғонистон ҷойгир буда,
дар ҳамкории бевосита бо гурӯҳҳои исломии афғон
қарор доштанд, мафкура ва назарияҳои бунёди давлати
динасос ба таркиби таълимоти онҳо низ нуфуз мекард.
Илова бар ин, тамоси доимӣ бо созмонҳо ва кишварҳои
гуногуни исломӣ ва эҳтиёҷ ба ҷалби кӯмакҳои бештар
барои муборизаашон роҳбарони ИНОТ-ро водор
менамуд, ки муборизаи худро дар атрофи шиорҳои
сиёсию идеологии исломӣ созмон диҳанд1.
2.Қарор гирифтан дар рӯёрӯии низомӣ бо ҳукумат,
роҳбарияти ИНОТ-ро водор менамуд, ки нируҳои
сиёсӣ ва низомии худро аз назари ғоявӣ ва идеологӣ
барои мубориза бо «ҷониби дунявӣ» омода созанд. Аз
ин лиҳоз, мусаллаҳ намудани нирӯҳои худ бо ғояҳои
барқарории «ҷомеъаи исломӣ» ҳамчун шиорҳои

1.Ниг.:

Кабирї М. ЊНИТ ва Њизби тањрир (умумият ва фарќ)//
Зайферт А.К., Крайкемайер А. Дар бораи мувофиќати исломи сиёсї ва
амният дар ќаламрави САЊА, сањ. 239-152.
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сафарбаркунанда барои ҷониби ИНОТ дар он давра аз
аҳамияти тактикӣ низ бархӯрдор будааст.
Моҳияти
марҳалаи
мазкурро,
аз
ҷумла
Муҳаммадшариф Ҳимматзода чунин шарҳ намудааст:
«Дар муқобили ин гурӯҳ тарафи дигар маҷбур буд,
муборизаи худро ҷиҳоди муқаддас барои Ислом ва
дифоъ аз он дар муқобили онҳое, ки ҳадафашон
нобуд кардани Ислом ва мусалмонҳо аст, муаррифӣ
намоянд. То битавонанд пуштибонӣ ва ҳимояти
хориҷиро ҷалб кунанд… Роҳбарияти ИНОТ
ҳангоме ки барои идомаи муқовимати низомӣ
барои ба даст овардани ҳуқуқҳои худ эҳтиёҷ ба
дастгирӣ ва ҳимоят дошт, маҷбур буд ба ин васила
аз ҳар ҷое, ки имкон шавад, кӯмак бигирад…»1
Хусусан, дар тӯли солҳои 1994 – 1997 ИНОТ ҳамчун
ҳаракати мухолифини давлати дунявии Тоҷикистон бо
суръати баланд исломӣ гашта, худи ҷанг ва мубориза аз
ҷониби роҳбарияти сиёсию низомӣ ва назариясозони
ИНОТ шарҳи динию идеологӣ ёфта буд. Маҳз дар
ҳамин давра барои мушаххас намудани моҳияти ҷанг ва
мубориза аз ҷониби ИНОТ истилоҳоти «ҷиҳод»,
«муҷоҳид», «муҳоҷир», «фатҳ», «шаҳид» ва ғайра
истифода мегаштанд.2 Дар солҳои 1997-1998 мавқеи
ҷониби ИНОТ дар масъалаи «давлати дунявӣ» боз ҳам
сареҳ ва мушаххастар гардид. Ин мавзӯъ дар сатҳи
баланди роҳбарияти нирӯҳои исломӣ матраҳ гашта,

1.
2.

Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ.79.
Ниг.: Нурї С.А. Он сўйи сиёсат.- Нашри ишорашуда.
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мухолифати сареҳи онҳо бо боқӣ мондани истилоҳи
«дунявӣ» дар матни Конститутсияи ҶТ эълон шуд.1
Ҳамин тавр, дар тӯли ҷанги шаҳрвандӣ роҳбарияти
мухолифини исломӣ нирӯҳои сиёсию низомии худро
дар рӯҳияи муборизаи исломӣ ва, аз ҷумла, қобили
қабул надонистани мафкура ва низоми «дунявӣ» омода
намуда буд. Аз ин сабаб, он наметавонист якбора аз ин
мавқеъ сарфи назар намуда, масъалаи бо ислом созгор
будани низоми давлати дунявиро ба миён гузорад2.
Тавре ки гуфта шуд, чунин амал метавонист боиси
саргумии ақидатии пайравон ва ҳатто инфиҷору
шохабандӣ дар дохили мухолифин гардад. Вазъияти
пешомада талаб дошт, ки роҳбарияти ҲНИТ пеш аз рӯ
овардан ба иқдомоти ҳуқуқию сиёсӣ ва қадамҳои амалӣ
дар самти ҳамзистӣ бо «дунявият», пешзаминаи
назарию шаръии ин масъаларо омода созад.
Бо таваҷҷуҳ ба ин, Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ҳамчун назариясоз ва намояндаи наҳзати исломӣ дар
ин баҳс ба ҷустуҷӯйи посухҳои фикриву шаръӣ ба
маҷмӯи ин масъалаҳо пардохта, ба таври хосса ба
омӯзиши масъалаи «дунявият» ва муносибати ислом бо
давлати дунявӣ рӯ овардааст. Посуху бозёфтҳои ӯ дар
ин масъала аз як сӯ, навъе муқаддимаи шаръию назарӣ
барои ҳамзистии роҳбарони исломӣ бо давлати дунявӣ
ва аз сӯйи дигар, навъе шарҳу ҷавоби қаноатдиҳанда
1.

Ниг.: Тураљонзода Њ. А. Миёни обу оташ…, сањ.105.
Кабирї М. ЊНИТ ва Њизби тањрир (умумият ва фарќ)//Зайферт
А.К., Крайкемайер А. Дар бораи мувофиќати исломи сиёсї ва амният
дар ќаламрави САЊА, сањ. 239-252.
2.
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барои муҳити дарунии худи наҳзати исломӣ будааст.
Хулоса, назарияи Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар ин
марҳала ҳам барои ба ҷониби давлат қобили фаҳму
қабул шудани мавқеи ислом ва мухолифини исломӣ,
ҳам барои дар даруни ҳаракати исломӣ қобили дарку
пазириш гаштани масъалаи «дунявият» ва ҳам барои
дар ҷомеъа ба вуҷуд омадани навъе қаноати зеҳнию
ақидатӣ дар ин масъалаи печида нақши ҷиддӣ
доштааст.
4.Хулосаи дидгоҳи Муҳаммадшариф Ҳимматзода
дар масъалаи муносибати ислом бо давлати дунявӣ.
Аз назари мо афкору дидгоҳҳои Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар ин масъала асосан дар мақолаҳои
«Ислом ва давлатдории муосир», «Теократӣ ва
низоми ислом», «Оё дунявӣ монеъи фаъолияти
ҳизби динӣ аст?!», «Дунявӣ аз нигоҳи масеҳият ва
ислом»1, «Раванди муҳокимаи масъала дар хусуси
моҳияти давлат дар Конститутсия (шакли дунявӣ ё
ғайридунявӣ), «Дин ва давлат», «Тафсири ғалати
дунявӣ - бадбахтии миллат»2 ва «Ислом мухолифи
бисёрҳизбӣ нест»3 инъикос ёфтааст. Албатта, ҳамаи ин
мақолаҳо ба таври мушаххас ва пурра ба ҳамин масъала
бахшида нашудаанд, вале ҳар яке аз онҳо бахше аз
нигоҳу дидгоҳи муаллифро дар бораи паҳлуҳои
гуногуни ин мавзӯъ дар бар мегиранд. Баррасии ин
1.

Ниг.: Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ. 20-31, 41-49,
50-57, 58-67
2. Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ. 8-23, 86-100, 263 -269.
3. Ниг.: «Наљот», 2007, 13 ва 20 декабр.
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мақолаҳо
ва
осори
дигари
дастрасшудаи
Муҳаммадшариф Ҳимматзода нишон медиҳад, ки
хулосаҳои асосии ӯ дар самти дарки назария ва
амалияи дунявият ва давлати дунявӣ ва муносибати
ислом ба ин мафҳуму падидаҳо асосан аз нуктаҳои
зерин иборат мебошад:
1.Ба назари куллии Муҳаммадшариф Ҳимматзода,
пеш аз ҳама бояд ин нуктаи усулиро дар назар гирифт,
ки ба миён гузоштани баҳси «динӣ-дунявӣ» ва хусусан,
дар масъалаи ҷомеъадорӣ ва давлатсозӣ матраҳ
намудани он ва аз ҷумла дар як ҷомеъаи
мусалмоннишин ба миён гузоштани баҳси «давлати
дунявӣ - давлати исломӣ» хосси таълимоти ислом
набуда, аз моҳият ва табиати аслии ин дин барнамеояд.
Зеро дар таълимоти дини ислом зиндагӣ ва фаъолияти
фардию ҷамъии инсон ҳаргиз ба бахшҳои сирф «динӣ»
ва сирф «дунявӣ» ҷудо нашуда, мафҳуму падидаҳои
иҷтимоӣ низ мавриди чунин тақсимбандиҳои мутлақ
қарор намегиранд. Ислом аз ин назар як таълимоти
фарогир буда, динро ҳамчун мафҳуми ҷудо аз дунё
матраҳ намекунад, балки он фарогири тамоми бахшҳои
ҳастӣ, аз ҷумла умури дунё низ мебошад. Ба назари
Муҳаммадшариф Ҳимматзода «зербинои андешаи
исломӣ бар ин далолат мекунад, ки ин ду бахш
лозиму малзуми якдигаранд, чунон ки ҷудоии яке
аз дигаре мумкин (имконпазир - А.Р.) нест.»1

1

Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ.23.
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Аз ин ҷиҳат, давлат низ дар таълимоти исломӣ
наметавонад мафҳуму моҳияти сирф «динӣ» ва ё сирф
«дунявӣ» бигирад. Ба андешаи ӯ, «ҷудоӣ байни ислом
ва давлат ё ислом ва сиёсат ба табиат ва хусусияти
ин дин аз рӯзи аввал созгор набуд. Зеро таҷассуми
ягонагии дин ва давлат дар симои Муҳаммад (с)
фиристодаи Худо, муассис ва поягузори ин давлат
зоҳир мегардад. Инкори ин ҳақиқат маънои инкори
Исломро дорад».1 Пас, баҳсу талошҳо ва муборизаю
низоъҳои «динӣ-дунявӣ» ва «давлати динӣ - давлати
дунявӣ» барои таълимот ва андешаи исломӣ нодуруст
ва барои як ҷомеъаи мусалмоннишин ғайритабиӣ
мебошад.
Дар ин нуктаи усулию назарӣ Муҳаммадшариф
Ҳимматзода пеш аз ҳама бар он ишорат дорад, ки
барои як фарди мусалмони огоҳ аз таълимоти исломӣ
ва барои як ҷомеъаи мусалмоннишин ин навъи
тақсимот, ин навъи баҳс ва ин навъи мубориза маъно ва
мавзӯият надорад. Аз ин лиҳоз, ин андеша метавонад
яке аз нуктаҳои оғозине барои роҳёбӣ ба ҳалли
муносиби баҳсу бӯҳрони сунъии «динӣ-дунявӣ» дар
ҷомеъаҳои муосири мусалмоннишин бошад.
2.Мафҳумҳои «дунявият» (секуляризм) ва «давлати
дунявӣ» дар маънои истилоҳии онҳо, зодаи таълимоти
исломӣ ва таъриху тамаддуни мусалмонон набуда,
баромади сирфан аврупоӣ доранд. Ин мафҳумҳо
натиҷаи давраи тӯлонии ҳукумати мутлақи калисои
1.Њимматзода

М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ. 65.
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масеҳӣ бар ҷомеъаҳои асримиёнагии аврупоӣ буда,
ҳамчун аксуламали ин ҷомеъаҳо ба низоми мутлақи
теократии давлатдорӣ дар аврупои масеҳӣ ба вуҷуд
омадаанд.1 Мафҳуми «давлати дунявӣ» дар доираи
тамаддун ва тафаккури масеҳӣ маънои мухолиф ва
баръакси «давлати теократӣ»-ро дошта, чунин
мухолифат фақат дар заминаи таърихи давлатдорӣ ва
тамаддуни насронии аврупоӣ маъно дорад, зеро чунин
шакли давлатҳои мутлақи теократӣ маҳз дар доираи
ҳамин дин ва ҳамин тамаддун ташаккул ёфта буданд.
Аз ин сабаб, «давлати дунявӣ» ҳаргиз маънои
баръакс ва мухолифи «давлати исломӣ»-ро надошта,
умуман, чунин қиёс ва муқобилгузорӣ дар доираи
таълимот ва тамаддуни исломӣ маънои мантиқӣ
надорад. Шодравон Муҳаммадшариф Ҳимматзода
чунин мешуморад, ки «он чӣ дар Аврупо гузашт, ба
таърихи он ҷо, табиати дини масеҳӣ ва шароити
хосси он тааллуқ дорад… Қиёс кардани олами Шарқ
(манзур ҷаҳони Ислом аст), дини Ислом ва шароити
хосси он ба Аврупо ва дини масеҳият қиёси
нодуруст ва мутафовит аст. Инқилобе, ки дар
Аврупо алайҳи нуфузи калисо ба хотири мусодираи
қудрати иқтисодии он ва салб кардани (гирифтани
-А.Р.) қудрати мутлақи он сурат гирифт, хосс ба
Аврупо, дини он ва шароити он ҷо мебошад».2 Пас,
1.Дар

мавриди таърихи ташаккул ва моњияти низомњои теократї
дар Аврупо ниг.: Тощенко Ж.Т. Теократия: фантом или реальность?М.: Академия, 2007.
2. Њамон љо, сањ.63.
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аз чорчӯбаҳои таъриху тамаддуни масеҳӣ ба чорчӯбаи
ислом ва фазои ҷомеъаҳои мусалмоннишин интиқол
додани баҳси «давлати дунявӣ - давлати динӣ» худ як
тақлиди сунъӣ ва ғайрисозанда буда, хусусан, ҳамчун
мафҳуми муқобилмаънои «давлати дунявӣ» истифода
намудани истилоҳи «давлати исломӣ» аз ҳеҷ заминаи
илмӣ бархӯрдор нест.
Андеша дар бораи хосси таъриху ҷомеъаҳои
масеҳии Аврупо будани тақсимбандии зиндагию
фаъолияти инсонҳо ба «динӣ» ва «дунявӣ»-ро баъзе аз
мутафаккирони масеҳии аврупоӣ низ пеш гузошта,
таъкид доранд, ки чунин раванд фақат дар доираи
ҷомеъаҳои дорои фарҳангу тамаддуни масеҳӣ
имконпазир аст. Аз ҳамин сабаб, баъзе аз онҳо аз
пайравии намояндагони дину фарҳангҳои дигар ба ин
таҷриба изҳори тааҷҷуб намуда, онро дар шароити
дигари
фарҳангиву
таърихӣ
такрорнопазир
мешуморанд. Масалан, муҳаққиқи рус А.Кирлежев
менависад: «Набояд фаромӯш сохт, ки сухан гуфтан
аз боби дунявият фақат дар доираи «ҷаҳони
масеҳият» ва ё дар баъзе ҳавзаҳои динию
фарҳангие, ки дар онҳо фарҳанги ғарбӣ инъикос
ёфта бошад, имконпазир аст. Дунявӣ шудан
падидаест, ки дар дохили масеҳият ҳамчун як
фазои хоссаи динӣ рух додааст».1 Ҳамин тавр, баъзе
аз муҳаққиқони дигари аврупоӣ низ ба такрорнопазир
будани ин таҷриба таъкид намуда, худи падидаи
1.

Кырлежев А. Постсекулярная эпоха. // Континент, 2004, №120.
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дунявӣ
шуданро
«кори
дохилии
масеҳият»1
номидаанд.
3.Ба назари Муҳаммадшариф Ҳимматзода, низоми
давлатдории динӣ ё теократӣ, ки асосан дар Аврупои
масеҳии асримиёнагӣ ҳукумат дошт, «низомест, ки дар
он дин, тафвиз ва таъйини илоҳӣ масдари (сарчашмаи
–А.Р.) қудрати сиёсӣ дониста шудааст. Дар низоми
мазкур касоне, ки қудратро дар даст доранд, даъво
мекунанд, ки аз ҷониби Илоҳ султаи сиёсиро соҳиб
гаштаанд ва аз номи ӯ сухан мегӯянд».2 Чунин «низоми
теократӣ бар ду пояи асосӣ бунёд мегардад: 1.Бе
восита гирифтани ҳоким қудрати сиёсиро аз
ҷониби Худованд, яъне ҳоким намояндаи мардум
набуда, балки ноиби Илоҳ мебошад ва барои ҳукм
кардан дар миёни бандагонаш муваззаф гаштааст. 2.
Ба таври ниёбат (ҷонишинӣ ва намояндагӣ–А.Р.) аз
ҷониби Худо ҳаққи ҳарому ҳалол гардонидан ва
қонунгузории динӣ доштани ҳоким, яъне, ҳар амру
супорише, ки ӯ медиҳад, он дин аст. Итоат кардан
аз он воҷиб ва ҳеҷ гуна файсала (қарор – А.Р.) ва
ҳукми ӯ қобили рад набуда, он мавриди таъқиб
қарор намегирад».3
Хулоса, дар низоми давлатдории теократӣ қудрати
сиёсӣ сарчашмаи осмонӣ ё илоҳӣ дошта, ҳукми ҳокими

1.

Морозов А. Наступила ли постсекулярная эпоха?// Континент,
2007, №131.
2. Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ.43.
3. Њамон љо, сањ.43.
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сиёсӣ низ ҳамчун ҳукми намояндаи Худо, бахше аз
аҳкоми шаръӣ ва лозимулиҷро ба ҳисоб меояд.
Вале, баръакси ин, дар низоми давлатдории
«дунявӣ» роҳбари ҳукумати сиёсӣ намояндаи илоҳӣ
набуда, аз ҳеҷ гуна мақоми муқаддас ва дахлнопазирии
шаръӣ бархӯрдор нест. Сарчашмаи ҳокимияти сиёсӣ
дар низомҳои дунявӣ мардум буда, машрӯияти он на
бо роҳи намояндагӣ аз Худованд, балки аз манбаъҳои
инсонию заминие чун қонун, тавофуқ, урф, эътироф,
қудрат, нуфуз ва ғайра таъмин мегарданд. Таълимоти
ислом ва таҷрибаи таърихии давлатдории мусалмонон
нишон медиҳад, ки ислом низоми давлатдории
теократиро пешбинӣ намекунад. Аз ин рӯ, агар ба ин
масъала мувофиқи тақсимоти маъмули ғарбию
масеҳии «теократӣ-дунявӣ» назар шавад, низоми
давлатдорӣ дар ислом ба гурӯҳи низомҳои теократӣ
дохил намешавад. Аз ин рӯ, мафҳуми «давлати
дунявӣ» дар маънои саҳеҳи худ ҳаргиз дар муқобили
«исломӣ» қарор гирифта наметавонад.
4.Таълимоти сарчашмаҳои исломӣ дар масъалаи
давлат ва таҷрибаи давлатдории замони хулафои
рошидин нишон медиҳад, ки ислом барои шахси
роҳбари ҷомеъаи мусалмонон ҳеҷ гуна мақоми
муқаддаси илоҳӣ қоил набуда, онро шахси заминӣ ва
масъули таъмини суботу амният ва рушду саодати
ҷомеъа медонад. «Халифа ё имом дар эътиқоди аҳли
суннат султаву қудрати худро аз ҷониби Худованд
дарёфт намекунад, мақоми ӯ баландтар аз мақоми
башар нест, балки миллат аст, ки ӯро ба ин мақом
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интихоб мекунад ва боз ҳар гоҳ, ки маслиҳаташ
тақозо кунад, метавонад ӯро барканор кунад»1. Ба
назари Муҳаммадшариф Ҳимматзода, ҳамаи вазифа ва
уҳдадориҳое, ки халифа ва ё раиси давлат масъули иҷро
ва татбиқи онҳо мебошад, ба як фариза бармегардад,
ки он татбиқу иқомати шариати Худо, нигаҳбонии
аҳдофи зарурии он, монанди ҳифзи дин, ҷон, мол, насл,
ақл ва дигар умури зарурие мебошад, ки ҳадафу мақсад
аз ҳамаи онҳо дур кардани машаққат аз мардум ва
таҳияи заминаи зиндагӣ ва бандагии онҳост.2 ӯ дар ин
бора меафзояд: «Халифа дар иҷрои масъулият ва
вазифаҳои ба дӯшаш гузошташуда намояндаи
миллат аст ва миллат ҳаққи интихоб ва азли онро
дар сурати инҳироф дорад. Итоат аз халифа то он
вақт лозим аст, ки ӯ итоат аз Худо ва Расули ӯ кунад,
ҳар гоҳ нофармоние аз ӯ содир шавад, итоаташ бар
уммат ҷоиз нест»3.
5.Ҷанбаи дигари ин масъала чунин аст, ки ҷойгоҳи
«намояндагии Худованд» дар таълимоти Ислом ва
хусусан, дар таълимоти аҳли суннат ва ҷамоат, танҳо
хосси паёмбарон буда, ҳеҷ халифа, амир, султон ва
ғайра аз чунин ҷойгоҳ ва чунин имтиёз бархӯрдор
намебошад. Ҳатто халифаҳои рошидин бо вуҷуди
наздикии зиёд бо Паёмбари Ислом (с) ва доштани
шахсияту нуфузи бисёр болои маънавӣ, ҳамчун
роҳбари давлат ҳеҷ имтиёз ва дахлнопазирии илоҳӣ
1.

Њамон љо, сањ.27.
Њамон љо, сањ.27.
3. Њамон љо, сањ.45.
2.
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надоштаанд. Онҳо аз сӯйи намояндагони мусалмонон
бо равишҳои комилан «заминӣ» интихоб ё таъйин
шудаанд ва машрӯияташон аз тариқи интихоб ва байат,
яъне қарордоду эътирофи ошкори мусалмонони он
замон, ба даст омадааст. Худи онҳо ҳам даъвои чунин
ҷойгоҳ накардаанд ва баъзе ихтилофҳое, ки дар замони
онҳо, аз ҷумла, дар масъалаи интихоб ва байат пеш
омада буд, низ гувоҳи аз тарафи мусалмонон ҳамчун
шахсиятҳои заминӣ пазируфта шудани онҳо мебошад.
Муҳаммадшариф Ҳимматзода меорад, ки масалан,
халифаи аввали мусалмонон Абӯбакри Сиддиқ «бо
раъйи аксарият ба ин мақом интихоб гардид. Агар
халифа султаи худро аз ҷониби Илоҳ ва бо тафвиз
ва супориши ӯ мегирифт, тавре ки дар низоми
теократӣ омадааст, пас интихоб ва ихтилоф воқеъ
намешуд».1 Дар баробари ин, худи халифаи аввал низ
ҳамеша бар ҷойгоҳи муқаддас ва намояндагии илоҳӣ
надоштани худ таъкид намуда, пас аз интихоб шуданаш
ба мардуме, ки ӯро интихоб намуданд, чунин муроҷиат
намуд: «Маро то он вақте ки аз Худо ва Расулаш
итоат кунам, итоат кунед ва ҳар гоҳ аз итоати Худо
ва Расул берун рафтам, маро итоат накунед, зеро
итоати махлуқ дар маъсияти Холиқ раво нест».2
Дар бораи равиши интихоби роҳбари сиёсӣ дар
ислом Муҳаммадшариф Ҳимматзода чунин хулоса
мегирад, ки «аз таҷрибаи амалии интихоби
халифаҳо дар асри аввал собит гардид, ки ин кор ба
1.

Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ.46.
љо, 45.
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яке аз ду роҳ бояд сурат бигирад. Тарзи аввал
интихоби озод, бо иштироки тамоми афроди
мукаллаф ва воҷиди (дорои – А.Р.) шароит, аз
мардон ва занон мебошад, ки онро интихоби
мустақим меноманд. Тарзи дуввум, интихоби ғайри
мустақим аст, ки он аз тариқи намояндагони
миллат, аҳли ҳаллу ақд сурат мегирад. Барои ҳар ду
шакли интихоб, ки зикр гардид, далелу санади
шаръӣ дар ислом пайдо мекунем.»1
Ҳамин тавр, ба хулосаи ӯ, «низоми ислом низоми
теократӣ нест. Зеро худи миллат аст, ки ба мӯҷиби
ҳукми Худо ва муқтазои шариат халифа ё раиси
худро интихоб мекунад, то ӯ ба тамоми умур
сарпарастӣ дошта, корҳоро танзим намуда,
масолиҳи дин ва дунявии онҳоро риоя кунад. Пас
худи миллат маншаи қудрат ва султа ба шумор
меравад. Халифа фақат вакил ва ноиби ӯ буда,
мақомаш дар миёни миллат дар ҳадди вакил ва
намоянда аст, на бештар аз ин»2. Барои рӯшантар
шудани ин масъала дар таълимоти исломӣ ва
ҳамчунин, барои қиёси назари Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар ин маврид метавон ба хулосаи зерини
фақеҳи муътабари исломӣ Шайх Юсуф Қарзовӣ дар ин
мавзӯъ муроҷиат намуд: - «Ҳоким ва роҳбар ва
халифа аз назари ислом намояндаи мардум аст, на
намояндаи Худованд. Мардум ӯро интихоб
мекунанд ва корҳои ӯро зери назар доранд ва ӯро
1.Њамон
2.Њамон

љо, сањ.28.
љо, сањ.29.
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мавриди муҳосиба ва бозпурсӣ қарор медиҳанд ва
ҳар гоҳ зарурат эҷоб кунад, метавонанд ӯро
барканор намоянд».1 Ҳамаи ин собит месозад, ки на
таълимоти манбаъҳои исломӣ ва на таҷрибаи
Халифаҳои Рошидин, ки намунаи саҳеҳи татбиқи
таълимоти ислом дар боби давлату ҷомеъадорист,
низоми теократии давлатдориро пешниҳод намекунад.
6. Албатта, наметавон инкор кард, ки дар таърихи
давлатдории мусалмонон низ ҳукуматҳо ҳамеша
кӯшиш доштаанд, ки низоми худро ҳамчун «низоми
исломӣ» муаррифӣ карда, ҳокимияти халифаю амиру
султонҳои гуногунро бо додани унвонҳои муқаддаси
«амир-ал-муъминин», «сояи Худо дар замин» ва
ғайра ҷойгоҳ ва машрӯъияти динӣ бахшанд. Ҳатто
золимтарину
фосидтарин
халифаҳои
хонадони
Уммавию Аббосӣ ва ҷобиртарин султонҳои Усмонӣ, ки
масъалаи ба таври меросӣ ба қудрат расидани онҳо
аввалин аломати номутобиқии ҳокимияташон бо
таълимоту таҷрибаи исломӣ буд, ҳукуматҳои худро
«исломӣ» ва худро «амирулмуъминин» мехонданд.
Баъзе аз онҳо барои худ ҳукумати мутлақи илоҳӣ қоил
шуда, ҳатто хуну ҷону моли раияти кишварашонро
барои худ ҳалол медонистанд. Чунин меъёри мутлақ ва
чунин унвонҳои муқаддасро ҳатто амирони манғитияи
Бухоро низ соҳибӣ карда, ибораи «ас-султону
зиллуллоҳ», яъне «подшоҳ сояи Худост»-ро дар
парчами давлатии ин аморат зардӯзӣ намуда буданд.
1.

Ќарзовї Ю. Фиќњи сиёсї.- Тењрон: Эњсон, 1381 њ.ш., сањ.98.
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Ҳамин тавр, дар таърихи давлатдории мусалмонон
вуҷуд доштани халифаю султону амирони мухталифе,
ки худро ба унвони «шариатпаноҳ», «сояи Худо» ва
ғайра муаррифӣ намудаанд, як тасаввури козиб ва
бисёр даҳшатбореро дар бораи ҷомеъаи «исломӣ» ба
вуҷуд овардааст, ки хотираи он ҳанӯз ҳам ба зарари
рушду шукуфоии ислом ва мусалмонон анҷом
мешавад.
Аз ин рӯ, чунин амалкарди баъзе аз ҳокимони
гузашта навъе сӯйиистифодаи сирф сиёсӣ аз ислом
буда, ҳокимияти авторитарии ҳеҷ кадоме аз онҳо фақат
ба хотири доштани ин унвонҳои баланди динӣ як
намунаи «низоми исломӣ» ба ҳисоб намеояд. Меъёри
ба таълимоти исломӣ наздик будан ё набудани ҳар як
низоми сиёсӣ пеш аз ҳама мавҷудияти адолати
иҷтимоӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳо, аз ҷумла, ҳуқуқу
озодиҳои динӣ, эътирофи шарофати инсонҳо,
парвариши саломати ахлоқӣ ва таъмини шароити
рушди маънавӣ дар ин ҷомеъаҳо мебошад.
7.Дар таълимоти ислом дар бораи ҷомеъа ва давлат
ҳеҷ як тарзи идоракунии давлатӣ ҳамчун модели ҳатмӣ
ё шаръии давлат пешниҳод нашуда, ҳамчун модели
ягонаи «давлати исломӣ» эътироф намегардад.
Моделҳои маъруфе чун «хилофат», «аморат»,
«салтанат» ва ғайра, ки дар таърихи давлатдории
мусалмонон арзи ҳастӣ намудаанд, ҳамчун намунаҳои
таърихии
таҷрибаи
давлатсозии
ҷомеъаҳои
мусалмоннишин аҳамият дошта, имрӯз бозгашт ба
сохтори идории ҳеҷ яке аз онҳо чун «модели илоҳӣ» ва
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ё «модели исломӣ» барои мусалмонон фарзияти
шаръӣ намегирад. Ба навиштаи Муҳаммадшариф
Ҳимматзода: «Ислом усули кулл ва асосии низом ва
ташкилоти ҳукумат ва давлатро мушаххас ва
муайян кардааст, аммо ҷузъиётро ба ихтиёри
фуқаҳо, аҳли иҷтиҳод ва хирадмандоне, ки онҳо
аҳли ҳаллу ақди ҳар асру замон ва макон мебошанд,
гузоштааст, то битавонанд дар чаҳорчӯбаи усули
кулл, бо риояти ҳамин асл қонунҳои навро вазъ
кунанд».1
Мусалмонон метавонанд (ва бояд) зиндагии
ҷамъиятии худро мутобиқи шароити замону макон дар
чорчӯбаи сохторҳои гуногуни идорӣ ва моделҳои
гуногуни давлатдорӣ, аз ҷумла, низомҳои муосири
ҷумҳурӣ ва моделҳои идории президентӣ, парлумонӣ,
шӯроӣ ва ғайра ба роҳ гузоранд. Ҷомеъаи исломӣ он
нест, ки ҳатман «хилофат» ё «аморат» ном дошта,
ҳатман аз ҳамин тариқҳо идора шавад, балки ҷомеъаи
исломӣ ҷомеъаест, ки дар он шарофату каромат ва
ҳуқуқу озодиҳои инсон, аз ҷумла, ҳуқуқу озодиҳои
динии мусалмонон таъмин гашта, шароити сазовори
зиндагӣ ва рушди моддию маънавӣ барои шаҳрвандон,
хусусан, адолати иҷтимоии воқеӣ фароҳам ояд. Талош
барои барпоии чунин ҷомеъаро ҳеҷ ақли солим инкор
намекунад.
8. Пас, аз нуктаҳои боло хулоса мешавад, ки имрӯз
низ мубориза барои бозгашт ба тарзи идоракунии
1.

Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ. 26.
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давлат дар замони «хилофат» ва ё бозгашт ба низоми
идории «аморат» ҳамчун низомҳои ягона ва ҳатмии
«илоҳӣ» асоси устувори илмӣ ва шаръӣ надорад. Аз ин
рӯ, бо номи мубориза барои барқарории «аморат» ё
«хилофат» ҳамчун моделҳои ҳатмии исломӣ, сарф
намудани нирӯю имконоти мусалмонон ва қурбон
намудани ҳазорон ҷавони мусалмони хушимон аз
тарафи шариати исломӣ талаб нашуда, бо ин шиорҳо
бесубот сохтани ҷомеъа ва аз гардунаи рушду пешрафт
хориҷ намудани он пеш аз ҳама ба зарари ҷомеъаҳои
мусалмоннишин
мебошад.
Ба
навиштаи
Муҳаммадшариф Ҳимматзода: «Ислом усули кулл ва
асосии низом ва ташкилоти ҳукумат ва давлатро
мушаххас ва муайян кардааст, аммо ҷузъиётро ба
ихтиёри фуқаҳо, аҳли иҷтиҳод ва хирадмандоне, ки
онҳо аҳли ҳаллу ақди ҳар асру замон ва макон
мебошанд,
гузоштааст,
то
битавонанд
дар
чаҳорчӯбаи усули кулл, бо риояи ҳамин асл
қонунҳои навро вазъ кунанд»1.
9. Пас, агар зери мафҳуми «давлати дунявӣ» пеш аз
ҳама низоми ғайритеократӣ фаҳмида шавад ва манзур
аз он пеш аз ҳама сарчашмаи мардумӣ доштани
ҳокимияти сиёсӣ ва мақоми муқаддаси илоҳӣ ва
дахлнопазирии шаръӣ надоштани роҳбари давлат
бошад, пас «давлати дунявӣ» бо ислом ихтилофи усулӣ
надошта, дар сатҳи назарию шаръӣ бо он созгор аст.
Илова бар ин, агар дар сатҳи амалия «давлати дунявӣ»
1.
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ба
маънои
давлати
демократии
ҳуқуқбунёди
таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, аз
ҷумла таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои динии онҳо ва
ҳамчунин ба маънои давлати ғайриидеологии
фароҳамкунандаи шароити озоди рушд барои дину
дунёи мардум фаҳмида шавад, он низ бо назарияи
давлат дар ислом мухолифате надорад. Аз ин рӯ, дар
сурати доштани ин ду шарти усулӣ, «давлати дунявӣ»
бо ислом созгор буда, мусалмонон барои мубориза
муқобили он зарурате надоранд ва метавонанд бо он
ҳамзистӣ ва дар чорчӯби он ҳамчун мусалмон зиндагӣ
намоянд. Вале, агар давлати дунявӣ ба маънои танги
атеистӣ ва зиддидинӣ фаҳмида шуда, бо доштани
моҳияти идеологӣ хусусияти маҳдудкунандаи ҳуқуқу
озодиҳои динӣ бигирад, чунин низом на танҳо бо
ислом, балки бо худи демократия ва бо ҳама гуна ақли
солим созгор намебошад. Аммо, модоме ки Сарқонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷуҳ ба бандҳои 1, 8, 26,
28 ва 100-уми он бунёди шаклу фаҳми аввал ва
ғайриидеологии давлати дунявиро муқаррар ва эълом
намудааст, мусалмонони Тоҷикистон метавонанд бо он
муносибати табиӣ дошта, дар айни ҳифзи фарҳанги
исломӣ ва тарзи мусалмононаи зиндагӣ, бо низоми
давлатӣ ҳеҷ гуна мушкилу ихтилофе надошта бошанд.
Ҳамин тавр, то ин ҷо маҷмӯи андешаҳо ва моҳияти
назарияи Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар бораи
муносибати ислом бо дунявият ва давлати дунявӣ навъе
бозхонӣ шуда, мазмуни аслии он дар ин чанд банд ироа
гашт. Албатта, эҳтимоли ин низ ҳаст, ки худи
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муаллифи ин андешаҳо бо чунин хулосабандии
назарияи худ аз тарафи банда чандон мувофиқ
набошад, вале ин нуктаҳо аз мутолиаи такрории осори
Муҳаммадшариф Ҳимматзода бардошт шуда, бо
тартиби мушаххаси сохторӣ ва бо забони якнавохт баён
гаштанд. Чунин бозхонӣ ва мушаххасозии сохтории
назари ӯ дар масъалаи ислом ва давлати дунявӣ имкон
медиҳад,
ки
мантиқ
ва
моҳияти
истидлолу
натиҷагириҳои Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар ин
масъала ба таври яклухт дарк шавад ва қобили
истифодаю интиқол бошад, зеро фақат хондани он
мақолаю мулоҳизаҳои пароканда имкон намедиҳад, ки
ҳар кас ба осонӣ ба фаҳми куллият, мантиқ ва ниҳояти
назари ӯ дар ин масъалаи усулӣ бирасад. Шояд зарур
бошад, ки бахшҳои дигари андешаҳои ӯро низ
пайравонаш дар ҲНИТ ба ҳамин тариқ бозхонӣ ва
нашр гардонанд, зеро чунон, ки зикр шуд,
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар мавриди як силсила
масъалаҳои муҳими ҷомеъаи муосири Тоҷикистон
тарҳу назарҳои худро ироа намудааст.
Аз паиҳам чидани ин нуктаҳои пайваста як дидгоҳи
мантиқие дар мавриди муносибати ислом бо дунявият
ва давлати дунявӣ ба даст меояд, ки он як посухи
муътабар ва зарурӣ ба яке аз муҳимтарин масъалаҳои
ақидатию сиёсии ҷомеъаи Тоҷикистон ва тамоми
кишварҳои мусалмоннишини муосир мебошад. Ва
нуктаи қобили таваҷҷуҳ ин аст, ки паёми
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар мавриди имкони
ҳамзистии мусалмонон бо давлати дунявӣ ин
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набудааст, ки он имрӯз аз нигоҳи физикӣ пурзӯр аст ва
ғолиб аст ва бояд бо он созиш кард, балки ин будааст,
ки мавҷудият ва моҳияти як давлати дунявии солим бо
асли шариати исломӣ ихтилоф надорад ва ҳамзистӣ бо
он хилофи таълимоти исломӣ нест. Ва табиист, ки ин
навъи
шинохти
исломӣ
барои
ҷомеъаҳои
мусалмоннишини
муосир
пайомадҳои
амалии
созандае хоҳад дошт.
5.Аҳамияти амалии таҳқиқу шинохти ин масъала
барои ҷомеъаи Тоҷикистон ва дигар ҷомеъаҳои
мусулмоннишин.
Тавре ки маълум аст, яке аз муҳимтарин ва
печидатарин масъалаҳои бунёди давлати дунявӣ дар
ҷомеъаҳои
муосири
мусалмоннишин
норӯшан
мондани заминаи назариявию ақидатии ҳамзистии
андешаи «дунявият» бо усулҳои назарии шариати
исломӣ мебошад1. Ин масъалаи меҳвариест, ки на танҳо
ҷомеъаҳои навташаккули пасошӯравӣ, балки ҳатто
собиқадортарин моделҳои дунявии ҷаҳони ислом ҳанӯз
ба ҳалли муносиби он муваффақ нашудаанд.
Пазириши давлатҳои дунявӣ дар аксари ҷомеъаҳои
муосири мусалмоннишин ба омилҳои ғайриназариявӣ
вобаста буда, асосан ба таъсири силсилаи воқеиятҳои
дохилию хориҷӣ дар ин ҷомеъаҳо марбут мебошад. Ба
таври мушаххас, ғолибияти «дунявият» дар баъзе аз
ҷомеъаҳои мусалмоннишини муосир асосан ба
бартарии феълии физикии ҷонибдорони он, ҳимояти
1.

Ниг.:Светскость и религия в мусульманских странах: поиск
рационального соотношения, стр. 25.
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ҷиддии хориҷӣ аз нирӯҳои «дунявӣ», ҳатмияти қонунӣ
гирифтани
меъёрҳои
«дунявият»,
таблиғоти
васеътарини сиёсию расонаӣ дар ин самт, дунявияти
низоми умумии маориф, манъи нашри васеи маорифи
исломӣ дар ин ҷомеъаҳо ва ғайра побарҷо мондааст.
Албатта, ин омилҳо воқеиятҳои айнист, ки таҳлили
онҳо вазифаи ин навишта намебошад, вале муҳимтарин
чизе, ки имрӯз монеъи ба таври табиӣ пазируфта
шудан ва дар таркиби фарҳанги исломии ҷомеъаҳои
мусалмонӣ ба таври мавзун нишастани «давлатҳои
дунявӣ» гаштааст, дар зеҳни ин ҷомеъаҳо дар сатҳи
назария ва дар сатҳи шариати исломӣ ҳалли рӯшани
худро наёфтани масъалаи ҳамзистии ислом ва
«дунявият» мебошад1. Аз ин ҷиҳат, новобаста аз
арзишу моҳияти «дунявият», ҳокимияти он дар
ҷомеъаҳои мусалмоннишин асосан бар пояи навъе
баланси физикию сиёсӣ устувор буда, ҳанӯз пояи
назариявӣ нагирифтааст. Ин аст, ки тағйири ин баланс
метавонад ба осонӣ ба осебпазирӣ ва шиканандагии
«дунявият» дар чунин ҷомеъаҳо биоварад.
Таҷрибаи ҷаҳонӣ низ нишон медиҳад, ки дар
даҳсолаҳои охир рӯёрӯии тарҳҳои «дунявӣ» ва
«исломӣ» яке аз заминаҳои аслии пеш омадани
бӯҳронҳои сиёсию ақидатӣ ва низоъҳои ҷиддӣ дар
кишварҳои мусалмоннишине чун Туркия, Покистон,
Тунис, Миср, Алҷазоир, Сурия, Судон ва ғайра

1.

Ниг.: Малашенко А. Исламская альтернатива и исламский проект.Москва: Весь мир, 2006, стр. 136-140.
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гаштааст1. Ин воқеият бори дигар ба он ишора дорад,
ки таҳияи заминаи назарию ақидатии ҳамзистии ислом
ва давлати дунявӣ яке аз заруратҳои таъмини
устувории равандҳои сиёсӣ ва суботи умумӣ дар
ҷомеъаҳои мусалмоннишин мебошад. Таҷрибаи ҷаҳони
ислом нишон медиҳад, ки имрӯз вазъияти мазкур ба
яке аз монеъаҳои аслии рушди озодонаи ин ҷомеъаҳо
низ табдил ёфтааст, зеро, дар чунин ҷомеъаҳо низоми
сиёсии «дунявӣ» барои идомаи мавҷудияти худ ва
ҳифзи «баланси ҳаётӣ» маҷбур аст, ки рушди баъзе
арзишҳои табиии исломӣ, аз ҷумла фарогиршавии
маорифи исломӣ ва густариши фаъолияти сиёсии
исломиро маҳдуд намуда, беихтиёр дар муқобили
фарҳанг ва арзишҳою хоҳишҳои амалии бахши васее аз
ҷомеъаи худ қарор гирад.
Ин вазъият аз як сӯ, ба низомҳои дунявӣ дар ин гуна
кишварҳо
амалан
хусусияти
ғайридемократии
маҳдудкунанда дода, аз сӯйи дигар, имкон медиҳад, ки
дунявияти
низоми
сиёсӣ
ҳамчун
«омили
маҳдудкунандаи арзишҳои исломӣ» шиор ва мавзӯи
муборизаҳои сиёсии нирӯҳои исломгаро қарор гирад
ва ин масъала ҳамеша сиёсӣ боқӣ монад. Дар натиҷа,
бар хилофи воқеияти илмию шаръӣ, дар муҷодилаҳои
сиёсӣ «давлати дунявӣ» табиатан ҳамчун мафҳуми
ифодакунандаи ғайриисломият ва гоҳо зиддиисломӣ
1.

Дар ин масъала ниг.: Шарипов С.И. Перспектива развития и
проблемы мусульманского мира. // Тољикистон ва љањони имрўз.
Паёми Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, 2007, №2(15), сањ. 24-27.
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шарҳ ёфта, ин масъала худ ба мавзӯи ихтилоф ва омили
низои доимӣ дар ин ҷомеъаҳо табдил мегардад. Ҳамин
тавр, дар зеҳни ин ҷомеъаҳо дар сатҳи назариявӣ ва
шаръӣ ҳалли худро наёфтани масъалаи ҳамзистии
ислом ва давлати дунявӣ яке аз муҳимтарин омилҳои
ноустувории
равандҳои
сиёсии
кишварҳои
дунявинизоми мусалмоннишин дар ҷаҳони муосир
мебошад.
Аз
ин
сабаб,
таҳқиқи
илмию
шаръии
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
дар
масъалаи
муносибати усулии ислом бо давлати дунявӣ ва
натиҷагирии ӯ дар ин мавзӯъ як посухи амалӣ ба ин
бӯҳрон буда, метавонад заминаи ақидатии ноустувории
равандҳои
сиёсӣ
дар
як
ҷомеъаи
муосири
мусалмоннишинро аз миён бардорад. Ба ибораи дигар,
ин навъи ҳалли масъалаи муносибати ислом ва давлати
дунявӣ як тарҳи субот ва амнияти устувор барои
ҷомеъаҳои муосири мусалмоннишин буда, ҳамзистии
доимии ин арзишҳоро таъмин менамояд ва моҳияти
тақсими сунъию таҳмилии «ё дунявӣ ё исломӣ» ва
мантиқи чунин навъи ихтилофи ваҳдатшикану
миллатсӯзро фурӯ мепошад. Дар он сурат, «давлати
дунявӣ»
ҳамчун
интихоби
табиъии
ҷомеъаи
мусалмоннишин, бо заминаи назарӣ ва машрӯияти
устувори шаръӣ таъмин гашта, барои ҳеҷ мусалмон ва
аз ҷумла барои исломгароёни сиёсӣ низ моҳияти
бегона нахоҳад дошт. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки
баҳсҳои даступобанди имрӯза пушти сар гузошта шуда,
ҷомеъаҳои мусалмоннишин аз ин назар ба марҳалаи
161

суботи пойдор ва рушди устувор ворид гарданд. Ин
ҳамон чизест, ки расидан ба он имрӯз барои ҳар
ҷомеъаи мусалмоннишини дунявинизом, аз ҷумла,
барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр муҳим ва ҳаётӣ
мебошад ва манзури банда низ аз «аҳамияти осори
фикрии Муҳаммадшариф Ҳимматзода» пеш аз ҳама
дар ҳамин корбурди амалӣ ва суботофари ин андеша
буд.
Пас, омӯзиш ва густариши ҳамаҷонибаи ин андеша
дар ҷомеъаи мусалмоннишини Тоҷикистон аҳамияти
амалии суботофаринӣ дошта, ба фаҳму корбурди он на
танҳо ҲНИТ, балки ҳукумати кишвар ва тамоми ҷомеъа
манфиатдор аст. Вале бо вуҷуди ин, имрӯз мушоҳида
мегардад, ки ин таҳқиқ ва тарҳи Муҳаммадшариф
Ҳимматзода на аз тарафи худи ҲНИТ ва на аз тарафи
ҳукумат дарк ва нашр намешавад. Ҳол он ки як
ҳукумати хирадгаро метавонад рӯи ин андеша яке аз
пояҳои устувори суботу амнияти ҷомеъаи худро бунёд
намуда, дар ҳамагонӣ шудани чунин фаҳми
муносибати ислом бо давлати дунявӣ нақши ҷиддӣ
гирад. Дар ин росто, ба андешаи банда, аз ҷумла, зарур
аст, ки чунин дидгоҳ таҳқиқу такмили бештари илмию
шаръӣ ёфта, аз тариқи барномаҳои таълимӣ дастраси
насли наврас гардад ва ба зербинои фаҳми ҷомеъа дар
ин масъала табдил шавад. Зеро бо сабаби феълан аз
назари сирф физикию сиёсӣ бартарӣ доштани
дунявият набояд худро фирефт, ки ин баланси қудратӣ
як воқеияти тағйирнопазири абадӣ мебошад. Балки,
бояд воқеъбин буд, ки муносибати ислом ва давлати
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дунявӣ як мавзӯи ҳамеша боз дар ҷомеъаҳои муосири
мусалмоннишин буда, доштани як замина ва посухи
назарии босалоҳияти ҳалли он метавонад яке аз
кафолатҳои асосии бақои сохтори конститутсионии
кишвар бошад.
Дар айни замон, бояд бори дигар ба ин нукта
бозгашт, ки масъалаи муносибати ислом бо дунявият ва
давлати дунявӣ дар худи андешаи муосири исломӣ ва
фиқҳи исломӣ мавзӯи бисёр ҳассос буда, на танҳо
мутафаккирону
муаллифони
тарҳҳо,
балки
таҳлилгарону муҳаққиқони андешаи онҳо низ аз
масъулияти илмӣ ва шаръии шарҳи он озод нахоҳанд
буд. Аз ин рӯ, бо дарки ин масъулият, зарур медонам,
ки дар ҷамъбасти ин бахш чанд нуктаи мушаххаси
дигарро зикр намоям:
1.Масъалаи баррасии арзиши осори фикрии
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро аз баррасии таркиб ва
ташаккули шахсияти илмию динии ӯ оғоз намудем.
Тавре ки зикр шуд, сабаби чунин амал он буд, ки барои
изҳори назар дар чунин мавзӯи усулии исломӣ
масъалаи салоҳияти илмию динии муаллиф аҳамияти
бисёр муҳим дорад. Зеро дар боби назари ислом дар
масъалаҳои
давлатдорию
ҷомеъасозӣ
андешаю
бардошту хулосаҳои ниҳоят фаровон мавҷуд буда,
илова бар баъзе навлибералҳои ғарбгарои мусалмон,
ҳатто бахше аз мутафаккирони ғайримусалмони ғарбӣ
ва шарқшиносони идеологии шӯравӣ низ талош
намудаанд, то ба ин масъала посухи худро ироа
намоянд. Вале маҳз ҳамин надоштани салоҳияти
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илмию динии содир намудани хулосаи шаръӣ боис
шудааст, ки назару «фатво»-и онҳо дар ҷомеъаҳои
исломӣ ҳеҷ арзишу эътиборӣ амалӣ пайдо накардаанд.
Аз ин рӯ, бо овардани баҳси ҷудогонае дар бораи
чигунагии шахсияти илмию динии Муҳаммадшариф
Ҳимматзода пеш аз ҳама мехостам ба масъалаи
салоҳияти илмию шаръии ӯ барои изҳори назар дар ин
масъала ишора намоям.
Илова бар ин, чеҳраи Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ҳамчун фақеҳ ва олими соҳибназари соҳаи шариат
боқӣ монда, ӯ дар фаъолияти ҷамъиятии худ ба андозае
«сиёсии маҳз» нашудааст, ки дар бораи ин мавқеъ ва
истинботи ӯ гумони як созишкории сирф сиёсӣ равад.
Аз ин рӯ, мавқеъ ва назари ӯ эътимоди бештари илмию
диниро дар худ маҳфуз доштааст, ки барои дар муҳити
динӣ пазируфта шудани як андеша нишондиҳандаи
басе муҳим аст.
2.Бо вуҷуди ин, бо дарки ҳассосияти фавқулоддаи ин
масъала,
ҳангоми
бозхонии
ин
назари
Муҳаммадшариф Ҳимматзода аснод ва сарчашмаҳои
истифоданамудаи ӯ бори дигар то ҳадди имкон таҳқиқ
шуда, хусусан, далелҳои ӯ аз Қуръону Суннат ва
таърихи ин масъала дар ислом ҳамчун санадҳои асосӣ
барои ҳаққи вуҷуд доштани чунин хулосаву бардошти
исломӣ истихроҷ шуданд.
Дар канори ин, андешаи дар таълимоти исломӣ мақоми теократӣ, муқаддас ва дахлнопазир надоштани
роҳбари ҳукумат аз тарафи як силсила аз
муътабартарин фақеҳони ҷаҳони ислом низ таъйид
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шудааст. Ба таври мисол, Шайх Юсуф Қарзовӣ дар ин
масъала чунин мегӯяд: «Ҳукумат дар ислом моҳияти
маданӣ (шаҳрвандӣ) дошта, тасаллут ва касби
қудрат дар он бар асоси шӯро ва байъат ва асли
интихобот сурат мегирад. Роҳбар ё раиси ҷумҳур
низ дар он ба унвони вакилу намоянда ва
хидматгузори уммат ҳастанд. Уммат меҳвари чунин
ҳукумат аст ва метавонад қарорҳо ва афъоли
роҳбарро зери назорат дошта бошад ва ба ӯ амру
наҳй кунад. Ҳар гоҳ раиси ҳукумат ба каҷроҳа ва
хато равад, уммат ҳаққ дорад аз роҳҳои мусолиматомез ва дар сурати ниёз бо инқилоб ӯро
барканор кунад.
Аммо дар ҳукумати динии теократӣ, ки дар
асрҳои миёна барпо шуда буд, рӯҳониёни масеҳӣ
зимоми умурро дар даст доштанд, рӯҳониёне, ки
худ ва афъолу аъмоли худро «ба номи Худо» ва ба
унвони «намояндагони Худо дар рӯи замин» бар
ҷону моли мардум таҳмил мекарданд. Онон ба
мардум ин назарро талқин карда буданд, ки ҳар он
чӣ рӯҳониён дар замин раво бишуморанд, Худованд
ҳам дар осмон онро таъйид мекунад. Чунин
ҳукумате ҳеҷ нисбате ба ислом надорад ва ба ҳеҷ
ваҷҳ мавриди таъйиди Қуръон нест.»1
3. Албатта, тавре ки ишора шуд, Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аввалин тадвинкунандаи чунин навъи
1.

Дар ин маврид ниг.: Amirpur K., Amman L. Der Islam am Wendepunkt
einer Weltreligion Liberale und konservative Reformer.- Freiburg: Herder,
2006: Ќарзовї Ю. Фиќњи сиёсї.- Тењрон: Эњсон, 1381 њ.ш.
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натиҷагирӣ аз таълимоти ислом дар бораи давлат ва
ҷомеъа набуда, дидгоҳҳои мушобеҳе то имрӯз аз сӯйи
баъзе мутафаккирони босалоҳияти ҷаҳони исломӣ
матраҳ гаштааст ва иқтибосу ирҷои пайвастаи ӯ ба
афкору хулосаҳои Абдурразоқ Алсинҳурӣ низ ба ҳамин
амр ишора дорад. Ба таври мисол, А.Алсинҳурӣ дар
бораи мақоми халифа дар ислом гуфтааст: «Халифа ба
мисли попи калисо наметавонад касеро мағфират
кунад ва ҳақ надорад касеро аз дин биронад,
баракат ато кунад, ӯ дорои сифати муқаддасӣ ва
маъсумӣ намебошад. …халифа мисли ҳар ҳокими
дигар дар ислом намояндаи султаи илоҳӣ нест, ӯ
қудрат ва султаи худро аз сиёдати илоҳӣ
нагирифтааст, балки ӯ намояндаи миллат аст ва дар
доираи маҳдуд дар масоили иҷроӣ ё қазоӣ
фаъолият
мекунад».1
Аз
ин
рӯ,
нақши
Муҳаммадшариф Ҳимматзода пеш аз ҳама дар он
будааст, ки ӯ ин дидгоҳро то ҷое асосу низоми муосир
бахшида, онро дар фазо ва муҳити хоссаи Тоҷикистон
ва дар чорчӯби зарурати ин ҷомеъа матраҳ сохта, барои
корбурди муосири дарунӣ қобили фаҳм ва интиқол
намудааст.
Дар айни замон, бояд зикр кард, ки ин андеша дар
ҷаҳони ислом ва дар миёни уламои исломӣ хулоса ва
назарияи ягона набуда, бахше аз назарияпардозони
исломӣ ва бахше аз ҳаракатҳои сиёсии динӣ чунин
назарро напазируфтаанд. Барои мисол, ба иттилои
1.

Њамон љо, сањ. 44.
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худи Муҳаммадшариф Ҳимматзода: «ҳатто «Ҳизби
таҳрир» ва «Ҷамоати такфиру ҳиҷрат» Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистонро барои созиш бо
режими дунявӣ ва фаъолият дар чорчӯбаи
қонунгузории ҷорӣ гунаҳкор мекунанд ва онро
кофар мехонанд».1
4.Ҳамчунин, қобили зикр аст, ки дар даҳсолаҳои
охир бахше аз мутафаккирони исломӣ ва ғайриисломӣ,
аз ҷумла андешамандоне чун Абдуллоҳӣ Ан-Наим,
Фалолӣ Ансорӣ2 ва ғайра ба таҳқиқи ин мавзӯъ
пардохта, баъзе аз онҳо аз ҷумла, ба чунин хулоса
расидаанд, ки дар кулл, ислом дорои таълимотb
ҷудогонае дар бораи давлат намебошад. Чунин
назарияҳои «бехатарсозии ислом» хусусан, дар Ғарб
истиқболи васеъ пайдо намуда, ҳатто бо истифодаи
имконоти
васеи
доираҳои
илмию
матбуотию
таблиғотии ғарбӣ матраҳ мегардад.
Бештар аз ин, ҳанӯз соли 1925 яке аз устодони
Донишгоҳи Ал-Азҳари Миср Алӣ Абдуррозиқ (солҳои
1888-1966) бо навиштани рисолаи ҷудогонае бо номи
«Ал-ислам ва усула-л-ҳукм» («Ислом ва усули
ҳукумат») хулосагирӣ карда буд, ки «ислом моҳиятан
фақат як дин буда, ба масъалаи идораи давлат ҳеҷ
иртиботе надорад.»3 Албатта, чунин назар ҳамон вақт
1.

Ниг.: Њимматзода М. Дидгоњ ва масоил, сањ.71.
Ниг.: Светскость и религия в мусульманских странах: поиск
рационального соотношения. / Под ред. Мунавварова З.И. и Крум
Р.Й.- Ташкент: ГНПП «Картография», 2005, стр.22-39.
3. Саляхетдинов М. Судьба секуляризма в исламском мире.// сомонаи
www. IslamNews. ru.
2.
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аз ҷониби уламои исломии Миср рад гашта, моҳи
августи соли 1925 маҷмаи уламои исломии Донишгоҳи
Ал-Азҳар Алӣ Абдуррозиқро барои чунин хулоса аз
доштани унвони олими исломӣ маҳрум ва аз ҳамаи
муассисаҳои илмию таълимӣ хориҷ намуд.1
Вале бо тафовут аз ин, мавқеи Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
инкори
мавҷуд
будани назарияи
ҷомеъасозию давлатдорӣ дар таълимоти исломӣ
набуда, он ба як масъалаи мушаххас, яъне хусусияти
теократӣ надоштани давлат ва муқаддас набудани
мақоми роҳбари давлат дар назарияи сиёсии исломӣ
марбут аст. Ба таври мушаххас, Муҳаммадшариф
Ҳимматзода таъкид дорад, ки ислом дорои таълимот ва
назарияи комил дар боби сиёсат ва давлат мебошад ва
зиёда аз ин, ӯ ҳатто инкор намудани робитаи ислом бо
сиёсату давлатдориро инкори худи ислом медонад.2
Аммо дар ин баҳс яке аз тезисҳои аслии ӯ чунин аст, ки
дар таълимоти сиёсии ислом давлат ҳамчун институти
идоракунии ҷомеъаи мусалмонон хусусияти теократӣ
надошта, шахси роҳбари давлат аз тарафи ҷомеъа
интихоб мегардад ва аз муқаддасию дахлнопазирии
илоҳӣ бархӯрдор набуда, барои иҷрои масъулиятҳои
худ дар баробари мардум ҷавобгӯ мебошад. Аз ин рӯ,
бисёр муҳим аст, ки байни андешаву дидгоҳи баъзе аз
либералҳои мусулмон дар бораи «дар ислом мавҷуд
набудани таълимоти сиёсию давлатдорӣ» ва андешаи
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар бораи «моҳияти
1.
2.

Њамон љо.
Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ.65.

168

теократӣ надоштани қудрати сиёсӣ дар таълимоти
сиёсию давлатии ислом» иштибоҳ сурат нагирад ва
фарқи усулии ин ду дидгоҳ дар назар гирифта шавад.
Зеро ин ду навъи нигоҳ ба таълимоти исломӣ ҳам аз
назари хостгоҳ ва ҳам аз назари ҳадафи ниҳоӣ тафовути
бисёр ҷиддии усулӣ доранд.
5.Зикри ин низ муҳим аст, ки чӣ дар назарияи
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ва чӣ дар ин бозхонии
афкори ӯ аз тарафи банда, зери мафҳуми «дунявият»
ва «давлати дунявӣ» ҳамеша шакли солими он дар
назар дошта шудааст. Барои таъкид ба ин маъно ӯ дар
осори худ истилоҳи «дунявии ҳақиқӣ»-ро истифода
намудааст,1 ки дар он ҳуқуқу озодиҳои динӣ таъмин
гашта, барои рушду нашри маърифати динӣ ҳеҷ гуна
монеа вуҷуд надорад. Зарурати чунин таъкиду ташхис
бисёр рӯшан аст, зеро давлати дунявии «ҳақиқӣ»
ҳаргиз аз мавқеи як идеология, аз ҷумла, аз мавқеи
идеологияи атеистӣ ва ё маҳдудсозандаи дин баромад
накарда, баръакс, барои ҳамаи андешаю ақидаҳо
шароити баробари ҳуқуқии мавҷудият ва фаъолият
фароҳам месозад. Он давлатҳои дунявии идеологии
атеистигунае, ки имрӯз дар баъзе аз ҷомеъаҳои
мусалмоннишин, аз ҷумла дар минтақаи Осиёи Миёна
мушоҳида мешаванд, ҳанӯз худ ба сатҳи давлати
дунявии ҳуқуқбунёди демократӣ нарасидаанд ва аксари
мушкилоташон бо дин ва фаъолиятҳои динӣ низ асосан
аз ҳамин вазъият сарчашма мегирад. Дар баробари ин,
1.

Њимматзода М. Дар љустуљўйи њаќиќат, сањ.57.
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бисёре аз давлатҳои дунявии воқеӣ дар Ғарб ба ҳалли
муътадил ва ақлонии ин масъалаҳо даст ёфтаанд. Аз ин
рӯ,
мавҷудияти
баъзе
давлатҳои
дунявии
маҳдудкунандаи ҳуқуқу озодиҳои динӣ наметавонад
исботкунандаи носозгории усулии ислом ва давлати
дунявӣ бошад, зеро тавре ки гуфта шуд, ҳанӯз давлати
дунявии ҳуқуқбунёд номидани худи ин намунаҳои
идеоложикӣ як масъалаи бисёр баҳснок аст.
6.Ва ниҳоят, дар фароварди арзёбии андешаҳои
Муҳаммадшариф Ҳимматзода бояд гуфт, ки дар аксари
масъалаҳои назарию ақидатӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва
иҷтимоию иқтисодӣ мавқею дидгоҳҳои Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар осори фикрии
Муҳаммадшариф Ҳимматзода баён ёфтаанд. Аз ин рӯ,
метавон гуфт, ки ӯ яке аз чеҳраҳои назарияпардоз ва
андешасози ҲНИТ буда, осори фикрии ӯ бо вуҷуди
парокандагӣ навъе назария ва мазмуни шинохтпазири
ин ҳизбро ташкил намудааст. Худи Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ низ шахсият ва андешаи Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро бисёр муҳим арзёбӣ намуда, дар охирин
суханронии ҷамъии худ, ки рӯзи 3 июли соли 2006 дар
маросими
таҷлили
шахсияти
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода сурат гирифт, худро пайрави Ҳимматзода
хонда, ҳамаи наҳзатиёнро ба пайравӣ аз кору равиши
пешгирифтаи ӯ васият менамояд: «Аз ин фурсат бояд
мо истифода кунем, пайрав бошем ба устод
Ҳимматзода, дар фаъолияташ, дар рафтораш,
бинависем, таҳқиқ кунем, таҳлил кунем… агар сад
Ҳимматзода пайдо кунем, дар он вақт мо
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метавонем, ки амонатро бигирем ва тавре кунем, ки
хидмати ба Худо ва ин халқи Худоро ба ҷой оварда
бошем»1.
Ҳамин тавр, агар худи ҲНИТ ва ҳастии онро мероси
аслӣ ва амалии Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бидонем, ин
бахшро метавон чунин ҷамъбандӣ намуд, ки ҲНИТ дар
фаъолияти худ асосан дар зарфи Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ва дар мазмуни Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ҳаракат менамояд.

1.

Навори суханронии Сайид Абдуллоњи Нурї дар маросими таљлили
шахсияти М.уњаммадшариф Њимматзода аз 3 июли соли 2006.
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ШАМЪ АГАР ХОМӮШ ГАРДАД…
Субҳи 17-уми марти соли 2010 милодӣ қалби олим,
фақеҳ ва яке аз поягузорони ҲНИТ, роҳбари маънавии
ин созмони бонуфузи сиёсӣ устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аз тапидан бозмонд…
Он субҳ вақте ба хонаи устоди марҳум Муҳаммадшариф Ҳимматзода расидам, аллакай роҳраву масҷиди
назди хонаи ӯ пур аз пайравону мухлисон ва
дӯстдорони осораш буду гурӯҳ-гурӯҳ вориди мотамхона
гашта, ҷасади ороми устодро видоъ мегуфтанд. Бархе аз
шогирдони устод, ки дур аз ӯ ба сар мебурданд, хоҳиш
карданд, ки ҷанозаи марҳум дертар хонда шавад, то
онҳо охирин бор чеҳраи устодро бубинанд. Бинобар ин
гарчанде дар радио ва дигар васоити электронии
кишвар эълон гардида буд, ки ҷаноза соати 15:00
баргузор мегардад, ҷаноза дертар аз вақти таъйиншуда
хонда шуд.
Воқеан ҳам, даргузашти чунин донишманду олими
сермаҳсул барои ҷомеъаи мусалмони Тоҷикистон хеле
гарон аст. Зеро ҳар нафаре агар осори ин олими
бузургро мутолиа карда бошад ё дар бораи ҷаҳду
талошҳои ӯ дар роҳи ташвиқ ва тарғиби дини Ҳақ
маълумот дошта бошад, бетардид, эҳсос менамояд, ки
чи гуна шахсиятеро аз даст дода аст.
Агарчи
тайи
шаш
сол
устоди
марҳум
Муҳаммадшариф Ҳимматзода болои бистари беморӣ
буд, вале ӯ боре ҳам қалам ба замин нагузошта буд.
Ҳамин буд, ки китоби арзишманди «Зиндагӣ ва осори
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Имом Абуҳанифа», «Ақидаи Имом Абуҳанифа»,
«Ислом мухолифи бисёрҳизбӣ нест» ва боз чандин
асарҳои гаронбаҳо таълиф гаштанд. Зиёда аз ин
намедонам чӣ гуна шахсияти устодро ба қалам диҳам,
зеро қалам дар тавсифи ин абармарди роҳи Ҳақ оҷизӣ
мекашад.
Эшони Алломаи Регарӣ, яке аз шахсиятҳои
маъруфи кишвар, ки он субҳи мусибатбор барои видоъ
бо устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода омада буду ашк
аз гунаҳояш метаровид, ин сатрҳоро ба забон овард:
«–Асли мусалмонӣ вафо кардан ба аҳду паймон аст.
Домулло Муҳаммадшариф Ҳимматзода яке аз нафаронест,
ки барои вафои аҳдаш баданро таслим намуда буд, зеро ин
дунё барои тӯша гирифтан аст ва ҳама миранда ҳастанд,
тавре ки Худованд Паёмбари акрам (с)-ро огоҳ карда буд:
«Бидон, эй Паёмбар Муҳаммад (с), ки ту ҳам мирандаӣ»,
яъне, ин гуфтаи Худованди Мутаъол ишорат ба ин аст, ки
дар дунё ба ҷуз ӯ касе намемонад. Ё ин ки:
Ҳар кӣ омад, ба ҷаҳон аҳли фано хоҳад буд,
Он ки пояндаву боқист, Худо хоҳад буд».
Дар идомаи суханрониаш Эшони Алломаи Регарӣ
афзуд:
«–Эй бандагони Худо, бидонед ва огоҳ бошед, ки сухан
сари марг намеравад, сухан танҳо сари омаду рафтани
инсоният аст, яъне сухан сари он меравад, ки инсон ба
кадом ҳолат омаду ба кадом ҳолат меравад. Он касоне, ки
имон овардаанду фармони Худованд ва Паёмбари гиромӣ
Муҳаммад (с)-ро анҷом додаанд, ҷаннат барояшон офарида
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шудааст. Имондории забонӣ ва беамалиро дар ин олам
Худованд қабул накардааст, яъне ин ишорат ба он аст, ки
асли камолоти дараҷаи бандагӣ ба амал аст. Маҳз аз ҳамин
нигоҳ Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба аҳду паймони
бандагиаш вафо намуд ва то охири умр ҷиҳоди забониву
хаттӣ намуда, пайравӣ аз Муҳаммад (с) кард. ӯ аз як
тараф дарди беморӣ ва аз паҳлуи дигар ғами динро мекашид.
Домулло Муҳаммадшариф Ҳимматзода роҳи ростро
интихоб намуда буд, вале ҳайф ба ононе, ки давомдиҳандаи
роҳи Муҳаммадшариф Ҳимматзода нестанд. Чуноне ки
шоир мефармояд:
Касоне ки з-ин роҳ баргаштаанд,
Бирафтанду бисёр саргаштаанд».
Бинобар ин, Эшони Алломаи Регарӣ хитоб намуд:
«–Эй миллати мусалмон, қадршинос бошед ва қадри
олиму илмро бишносед, чунки бо илм метавон Худоро
шинохт:
Чу шамъ аз пайи илм бояд гудохт,
Ки бе илм натвон Худоро шинохт».
Эшони Маҳмудҷон Тӯраҷонзода низ, ки дар
маросими
видоъ
ширкат
дошт,
аз
устод
Муҳаммадшарифи Ҳимматзода ба некӣ ёдоварӣ намуд.
Ҳоҷӣ Мирзо, воизи шаҳири Тоҷикистон низ дар ин
маросим суханронӣ намуда, иброз дошт:
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«–Худованд рӯҳи Домулло Ҳимматзодаро шод ва
қабрашонро пурнур бигардонад...
Парвардигор ҳеҷ гоҳ заҳмати некӯкоронро зоеъ намегардонад ва хидмати ҳар нафаре, ки барои дин ва илм анҷом
шудааст, ба даргоҳи Худои меҳрубон қабул хоҳад гашт».
Вале баъд аз ин гуфт:
«–Бародарони азиз, дар чунин мусибат, ки вуҷуди
одамро андӯҳгин месозад, банда тавони суҳбати зиёде
карданро надорам, чунки мусибат аз мусибат фарқ дорад,
яъне реҳлати ҳар нафар мисли реҳлати домулло
наметавонад ҳамаро андӯҳгин созад».
Эшони Нуриддинҷон чунин аз самими қалб нисбати
даргузашти устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода чунин
изҳори тасалият намуд:
«–Аз номи худу хонаводаам ба хонадони бародар, дӯст ва
устоди азизамон Муҳаммадшариф Ҳимматзода ва
инчунин барои роҳбарияти ҲНИТ ва ҳама аъзои ҳизби
бонуфуз арзи тасаллият менамоям. Худованд ба
фарзандони эшон дар ин мусибати сангин сабри ҷамил ато
намояд. Банда бо мусибати ҷонсӯз таъзия баён карда
истодаам ва дуо мекунам, ки Худованд боз дар байни
шогирдону пайравонаш садҳо Муҳаммадшарифи олиму
донову сиёсатмадор ва олими Исломро ҷойнишин
бигардонад.
Субҳ, вақте барои адои намоз ба масҷид меомадам,
бародарам
Аҳмадҷон
хабари
вафоти
домулло
Муҳаммадшарифро расониданд, якбора такон хӯрдаму
беихтиёр ашк дар чашмам ҳалқа зад…
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Намози бомдодро хондам, аммо он шавқе, ки дар
субҳгоҳони қаблӣ доштам, ин субҳ надоштам, чаро ки ман
аз дӯсти азизам ҷудо шудам. Солҳои зиёд бо Домулло
Муҳаммадшариф Ҳимматзода робитаи дӯстӣ доштем. Ду
рӯз қабл аз вафоти устод Муҳаммадшариф ба зодрӯзи
марҳум Сайид Абдуллоҳи Нурӣ омада будам ва баъд аз
анҷоми фотеҳа ба дидори дӯсти худ рафтам. Вақте ки
Муҳаммадшариф маро диданд, бо чеҳраи хаста дасти худро
бардоштанд ва бо ман зиёрат намуда, ин ҳарфҳоро ба забон
оварданд:
–Шояд дар суҳбату вохӯриҳо аз ман камбудие сар зада
бошад, маро пиҳил кунед.
Дар ҷавобаш гуфтам:
–Аз шумо ҳамеша розиам ва бо шумо будаму хоҳам
монд.
Ва дуо кардам, ки агар Худованд умратонро боқӣ
гузошта бошад, шифо диҳад, агар не, бигзор, худ шуморо аз
ин дарди ҷонкоҳе, ки хаста гаштаед, халос гардонад.
Дуои банда иҷобат шуд. Дӯсти азизи мо аз ин дарди
ҷонсӯз, иншоаллоҳ, раҳоӣ ёфт. Парвардигор ин олими
раббонӣ ва рӯҳи боғбони боғи муҳаммадӣ, нуктадони асрори
шариат,
устоди
азиз,
дӯст
ва
бародари
мо
Муҳаммадшарифро аз мо рабуд.
Барои сарватмандону мансабдорон касе ашк намерезад,
вале барои олим ҳама одаму олам ва малоик ашк мерезанд.
Бародари
азизи
мо–
Домулло
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аз он гурӯҳест, ки ҳама барояш мегирянд».
Садои ҳазин ва гиряолуди Муҳиддин Кабирӣ, ки бо
ашки резон сухан мегуфт, ҳамаро якбора андӯҳгин сохт:
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«–Бародарон, хоҳарон ва модароне, ки имрӯз моро
мешунавед, се сол қабл дар ин масҷид устоди марҳум Сайид
Абдуллоҳи Нуриро видоъ гуфта будем, вале камтар эҳсоси
танҳоӣ ва ятимӣ мекардам. Вақте ки Худованди бузург
устод Нуриро аз мо гирифта буд, мо устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро доштем, ки тӯли шаш
сол ҳамчун як шаҳиди зинда болои бистари беморӣ буд
(агарчи комилан худро ба тақдири Худованд супурда буд ва
ба ҳар тақдире, ки Худованд мекард, розӣ буду зинда
монданашро ба хотири мову шумо мехост), имрӯз ӯ низ
моро падруд гуфт. Дар ин лаҳзаҳои мушкил ва худоҳофизӣ
барои он ҳама нуқсону камбудиҳое, ки дар тӯли
фаъолиятамон кардем ва натавонистем хидмати устодро
ҳамчун шогирд ва фарзанд адо намоем, хоҳиш мекунем,
моро бубахшанд ва паёму дуруди якояки моро ба тамоми
шаҳидон ва устоди марҳум бирасонанд».
Раҳбарияти ҲНИТ ва Шӯрои сиёсии он эълон карда
буданд, ки намози ҷанозаро раиси ҲНИТ бихонад, вале
Муҳиддин Кабирӣ аз Домулло Муҳаммадии Ҳоитӣ
хоҳиш намуд, то ӯ ин масъулиятро ба дӯш бигирад.
Бегоҳии санаи 17-уми март, баъди адои намози
ҷаноза ҷасади устоди марҳум Муҳаммадшарифи
Ҳимматзодаро, ки то оромгоҳ бо нақлиёт бурда мешуд,
ҳазорон нафар дӯсторону пайравонаш ва пойи пиёда
бо чашмони тар ҳамроҳӣ мекарданд. То расидан ба
хонаи охирати устод садҳо нафари дигар аз кӯчаву
паскӯчаҳо бо ҷанозагарон мепайвастанду такбиргӯён
қадам мегузоштанд. Ин манзара бори дигар исбот сохт,
ки мардум нисбат ба устоди марҳум Муҳаммадшариф
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Ҳимматзода (ёдаш ба хайр бод!) эҳтироми беандоза
доштаанд.
Ин мутафаккири бузург дар оромгоҳи Сариосиё, дар
паҳлуи қабри поягузори ҲНИТ марҳум Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ба хок супорида шуд.
Аз ҳафтаномаи «Наҷот»
АРЗИ ТАСАЛЛИЯТИ РАИСИ ҲНИТ МУҲИДДИН
КАБИРӢ БА ҶОМЕЪАИ ИСЛОМӢ ВА ПАЙРАВОНУ
ДӮСТДОРОНИ УСТОДИ МАРҲУМ МУҲАММАДШАРИФ
ҲИММАТЗОДА ДАР НАМОЗИ ҶУМЪА
(моҳи марти соли 2010)

Раиси ҲНИТ Муҳиддин Кабирӣ бештар дар бораи
хислатҳои наҷиби устоди марҳум Муҳаммадшариф
Ҳимматзода ва осору афкори ӯ сухан гуфта, иброз
дошт, ки дар маҳфилҳои зиёде пешвоёни дин ва
олимони
исломӣ
тавсифи
устоди
марҳум
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро мекарданд ва ҳоло
ҳам мекунанд. Аз ҷумла борҳо шунидаам, ки дар ҳар
ҷойе баҳс мерафтааст, эшони Абдураҳмонҷон устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро ҳамчун як олим
муаррифӣ мекардаанд. Агарчӣ он замон устоди марҳум
дар арсаи кишвар ва ҷаҳон маъруф набуданд, вале дар
маҳфилҳои илмиву исломии Тоҷикистон ҷумлаи
маъруфи эшони Абдураҳмонҷон борҳо садо медодаанд,
ки Муҳаммадшарифи мо як олими бузург аст. Вақте ки
Эшони
Абдураҳмонҷон
Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро ҳамчун як олими бузург муаррифӣ
мекунанд, ин маънои онро дорад, ки устод
178

Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро
фарзанди
хеш
медонанд.
Агар касе худро пайрави ҳазрати Эшони Абдураҳмонҷон (ба ҳар роҳу усуле, чӣ насабиву ё аз лиҳози ақидатӣ
ва чӣ меросбари маънавӣ) медонаду ҳарфи эшони
Абдураҳмонҷон барояш қадру қимат дорад, бояд
бидонад, ки ин хулосаи бузургвор буд. Айни маъноро
бо ибораҳои дигар аксари бузургон дар нишастҳои
мухталиф гуфтаанд, аз ҷумла Эшони Тӯраҷон.
Ин бузургон дар замони зиндагии устоди марҳум
чунин хулоса карда буданд. Инчунин уламои боинсоф
ва таҳлилгарони худошинос дар рӯзи ҷанозаи устод
Ҳимматзода баҳои худро ба ин шахсият доданд.
Мусалмону ғайри мусалмон олими ислому дунявӣ
донишманд будани устоди марҳум Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро аллакай эътироф кардаанд. Пас шумо
бидонед, ки мо ин гуна инсонро аз даст додем ва
гиряҳои мо низ ба ин хотир аст. Устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар суҳбати охири хеш як ҷумларо ба
якояки мо мерос гузоштанд: «Агар мо мехоҳем, ки
масъулияти ин миллату кишварро ба дӯш бигирем,
бояд ки ҳадди ақал сад Ҳимматзода дошта бошем».
Агар мо сад нафареро дошта бошем, ки дар пояи
шахсият ба устодони марҳум Саид Абдуллози Нурӣ ва
Муҳаммадшариф Ҳимматзода нарасидаанд, вале ҳадди
ақал дар як риштае бо онҳо баробар шаванд, ин олист,
вале мо наметавонем нафаре пайдо созем, ки ҳамзамон
дар илми фиқҳ дар Қуръону ҳадис ва дар шинохти
масоили
дунявию
сиёсӣ
баробари
устодон
Ҳимматзодаву Нурӣ бошанд.
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Ҳадди ақал мо сад Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро
дошта бошем, ки яке дар риштаи сиёсат, дигаре фиқҳ
ва дигаре дар масоили шаръӣ, нафари дигар дар
тафсиру шинохти ҷомеъа баробар бо устод Ҳимматзода
бошанд.
Инак, масъулияти мо падарон, бародарону хоҳарон
ба хусус модароне, ки ин лаҳза моро мешунаванду
мебинанд ин аст, ки шурӯъ аз имрӯз ба тарбияи
Нуриҳову Ҳимматзодаҳо оғоз намоем. Инак, мо
интизори Ҳимматзодаҳову Нуриҳо аз миёни ин
ҷавонон ва нафароне, ки дар оянда ба дунё меоянд,
ҳастем. Масъулияти мост, ки ин мактаби устодонро, ки
мерос гирифтаем, дар хидмати миллат бояд бигзорем.
Рӯзи видоъи охирин бо устод мушоҳида кардем, ки
худи мардум тухми Ҳимматзодаҳоро коштанд. Шукӯҳи
мардум дар ҷаноза, исботи ин ҳарфҳо аст. Ҷавононе ки
пиёда то манзили охирати устод рафтанд, ин нафарон
аз як мактаби ҷасорату ихлос гузаштанд. Вақте ки як
ҷавон пойи пиёда то манзил меравад,-ин роҳи
тайнамудаашмавқеи ӯ буд ва оянда низ пиёдаву
савораи нақлиёт ҳавопаймову киштӣ низ дунболи
андешаҳои устод хоҳад рафт.
Устод
Сайид
Абдуллоҳи
Нурӣ
ва
устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода барои расидан ба сулҳу
ваҳдат ва оромиш заҳмати зиёд кашиданд, ҷони худро
нисор карданд. Ва ҳадафашон низ хидмат ба миллату
Ислом буд. Пас мо пайравону мухлисон гирифтори
фитна набошем. Душманони ин миллат ва кишвар дар
камин нишастаанд ва интизори он ҳастанд, ки бо
иштибоҳи баъзе аз дӯстон ва ҳамватанонамон моро дар
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ҳолати ногувор қарор бидиҳанд. Худое накарда нафаре
сабрро аз даст бидиҳад ва барои дифоъ аз миллат, дин
ва бузургонашон даст ба як рафтори эҳсосотие
бизанаду мувозинати бе ин ҳам хатчадоршударо аз
байн бубарад.
Мо ҳамагонро ба сабру таҳаммул даъват менамоем,
чунки ин роҳи паёмабарону бузургон буд, агарчи дар
баъзе ҳолатҳо сабр кардан душвор аст, вале бояд ин
корро кард.
Устоди марҳум Муҳаммадшариф Ҳимматзода баъди
гузашти ин маъракаҳои сиёсӣ як зарбаи муҳлике низ
хӯрданд, шояд сабаби шиддат гирифтани бемориашон
дар натиҷаи ин рафторҳои нодурусти масъулин буд.
Вале ӯ аз худ ягон ҳарф ё ишораи эҳсосие нишон надод.
Бо сабру таҳаммул ва ашки чашмон ин ноадолатӣ ва
зулмро таҳаммул карданд, ки ин роҳи дурусти инсонӣ
ҳаст. Парвардигор ҷойгоҳи эшонро дар ҷаннат қарор
бидиҳад ва якояки моро сарбаланд, пирӯз ва дар рӯзи
растохез ҳамроҳ бо ин бузургон маҳшур бигардонад.
Бори дигар тасаллияти худро ба хонадон ва
бародарону хоҳарон ва аъзои ҳизб ва кишвару ҷомеъаи
ислом баён мекунам ва аз Худованди маннон барои
шумо сабри ҷамил хоҳонам. Парвардигор ин миллату
кишварро ҳамеша дар фазои сулҳу осоиш ҳифз кунад.
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Холмуҳаммад Сайидзода,
рӯзноманигори мустақил
ОДАМӢ ДАР ОЛАМИ ХОКӢ НАМЕОЯД БА ДАСТ…

Реҳлати ҷонгудози фақеҳи бузург, донишвари закӣ,
сиёсатмадори
маъруф
устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дили ҳазорон ҳазор пайравону мухлисони
худро озурда кард. Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода
тӯли на он қадар умри дарози хеш аз худ бойгонии
илмиеро боқӣ гузошт, ки эҳтиёҷмандони илму
маърифат аз он то фарорасии «рӯзи дигар» баҳравар
хоҳанд шуд…
Солҳои донишандӯзии устод ба замоне рост меояд,
ки Иттиҳоди Шӯравии абарқудрат динро ҳамчун афюн
дониста, мубаллиғони ин дини ноби Муҳаммадиро
пушти панҷараҳои оҳанини зиндонҳо қарор медод ё
маҳкум ба қатл мекард. Вале иродаи қавӣ, муҳаббат ба
Худо ва Расули ӯ (с), огоҳии сиёсӣ ва ҷасорати
беандозаи устод буд, ки алорағми ҳамаи ин
ноадолатиҳо мубориза бурд ва барои расонидани
сухани Ҳақ ба мардум камари ҳиммат баст.
Ҳалқаҳои
дарсии
устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аз дигар ҳалқаҳо бо он фарқ дошт, ки дар
он дар баробари масоили диниро омӯхтан, инчунин
масоили рӯзмарраи мусалмонони дунё ва кишвар низ
миёни шогирдон матраҳ мешуд. Барномаи хоси
таълимии мактаби устод буд, ки дар муҳлати кӯтоҳ
шогирдони зиёдеро дар риштаи фиқҳ ба воя расонд.
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Фаъолияти густурда, азму талоши қавӣ ва донишу
малакаи баланди устод аз мадди назари олимону
донишмандони давр дур намонд. Ин буд, ки устоди
марҳум Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, ки аз ҷумлаи
муборизини роҳи ҳақ буд, аз устод Ҳимматзода даъват
ба амал овард, то ба ҳаракати тозатаъсис, ки ормонҳои
мусалмонони кишвар ва дастёбӣ ба як давлати
мустақилро бароварда месохт, пайваст шавад. Устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз аввалин домуллоҳои
эътирофшудаи кишвар буд, ки даъвати устод Нуриро
пазируфт ва худро дар қатори муҷоҳиддини роҳи Худо
ҷой кунонд. ӯ медонист, ки ин роҳ роҳи мубориза ва
ҷонбозиҳо аст; дар пеш азобу машаққатҳо, зиндону
ҳиҷратҳо дорад. Аммо устод канор рафтан аз ин роҳро
хиёнат ба Ислом донист…
Аз рӯзҳои аввали пайвастшавиаш ба ин ҳаракат
пайравӣ ба Қуръони кариму суннати набавӣ ва
эътимоди қавӣ доштан ба ҳайати роҳбарикунандаи он,
алалхусус устод Сайид Абдуллоҳи Нуриро вазифаи
ҷонии худ дониста, фаъолияти сиёсиашро оғоз намуд.
Бо гузашти на он қадар муҳлати тӯлонӣ устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ҷаззобияти андешаҳои устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро ба назар гирифта, ӯро
дар раъси ин ҳаракати исломӣ қарор дод.
Ҳодисаҳои саросарии солҳои навади асри гузашта ба
самти фаъолияти ҳаракатҳои озодихоҳ монеаҳои
зиёдеро пеш овард. Баъд аз пош хӯрдани Иттиҳоди
Шӯравӣ ва кашмакашҳои дохилӣ Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон бо ҳайати роҳбарикунанда ва
183

теъдоди зиёди пайравону ихлосмандони худ иҷборан
кишварро тарк гуфт. Ба ҳам овардани мардум дар
ҳиҷрат, таъмини масолеҳи зист, рафъи таҳдидҳои
гуруснагӣ ва ба роҳ мондани фаъолияти як ҳаракат аз
дилхоҳ роҳбар савияи баланди дониш ва кордониро
талаб мекард. Баъд аз ҷобаҷо кардани гурезаҳо ва
кушодани дафтарҳои корӣ роҳбарияти ин ҳаракат ба
хулосае омаданд, ки тақдири муҳоҷирини солҳои сӣ
болои ин мардум бояд такрор нашавад. Боиси хушнудӣ
аст, ки ҷонбозиҳои ҳайати роҳбарикунандаи ин
ҳаракати дур аз Ватан барабас нарафт. Ақли солим
боло гирифт ва гурӯҳҳои мухолиф сари мизи
гуфтушунид қарор гирифтанд. Устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар ба даст овардани ин сулҳи деринтизор
ҳиссаи арзандае аз худ боқӣ гузошт.
Боре дар як суҳбати кӯтоҳ, ки ба аёдати эшон рафта
будам, аз устод беихтиёр суол кардам: устод, беҳтарин
лаҳзаи хотирмони умратон кадом аст? Устод бедиранг
ҷавоб дод: сулҳ, танҳо сулҳ. Ва дар идомаи суханаш
гуфт: ман аз ин сулҳ чун тифле, ки аз пистони модар
шир мехӯраду ҳаловат мебарад, лаззат бурдаам. Барои
ҳамин ин дастовардро эҳтиёт бояд кард.
Баъд аз шунидани ҷавоби суоли худ дидам, ки ашк
дар чашмони устод ҳалқа зад ва бо остинаш чашмҳои
тари худро пок кард. Ман дар чеҳраи маҳзуни устод
сафаҳоти таърихи садсолаи мардуми тоҷикро
варақгардон кардам; таърихе ки пур аз ашку хун,
моломоли дарду алам, фироқи ҷонгудози модар аз
фарзандон,
тифлакони
тика-тикаи
сари
роҳ,
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қабристонҳои беному нишон, ки ҳазорон ҳазор орзуву
ормонҳоро абадан таги хок бурд, мушоҳида кардам.
Аслан, бори ин қадар ғаму андӯҳро танҳо
хирадмандон метавонанд ба дӯш гиранд. Оре, устод бо
ҳама он ҷароҳатҳо, ки шаш соли охир дар бистари
беморӣ қарор дошт, бо миллат ва дар фикри беҳдошти
рӯзгори мардум буд.
Ман дар он лаҳзаи хотирмон суоли дигаре ба устод
пешниҳод накардам, ҳарчанд дилам мехост ба суолҳои
зиёди худ аз устод ҷавоб гирам ва гуфтаҳояшро дар
варақи хотираҳоям абадан сабт кунам. Дар охири
суҳбат устод ба фарзандаш фармуд, то чанде аз
китобҳои тозанашрашро ҳозир кунад. Он рӯз ман аз
дасти устод китоби «Дидгоҳ ва масоил»-ро бо
имзояшон гирифтам, ки алъон дар бойгониам аз
ҷумлаи беҳтарин китобҳо ба шумор меравад.
Бешак, бо бузургон вохӯрдан ва суҳбати эшонро сабт
намудан кори бисёр муҳим ва аҳамиятнок аст. Зеро
донишмандон дар ҳар давру замон ангуштшумор
будаанд ва дар суҳбатҳои хосса гоҳо аз эшон суханҳое
шунида мешавад, ки ҳамвазни як китоб аст. Боре аз
сардабири ҳафтаномаи «Наҷот» Абдуқаҳҳори Давлат
дархост намудам, ки агар имкон шавад, бо устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
сари
мавзӯъҳои
мухталиф суҳбате ороем. Абдуқаҳҳор агар дар ёд дошта
бошад, дар ҷавоб гуфт, ки «чун шароит фароҳам ояд
хабарат медиҳам». Мутаассифона, сабаби беҷуръатии
банда ё шиддат ёфтани бемории устод буд, ки ин
мусоҳиба ба вуқӯъ напайваст.
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Хонандаи гиромӣ, маъзарат, ки бо рӯйи варақ
овардани хотира каме аз мавзӯъ дур рафтем. Ва инак,
боз бармегардем сари хидматҳои шоёни устод ба
миллат. Гуфтем, дар ба даст овардани сулҳ саҳми устод
низ хеле калон буд. Чун қувваҳои мухолиф дар Ватан бо
ҳам омаданд, устод фаъолияти сиёсии худро идома дод.
Ман оид ба нақши устод дар Комиссияи Оштии Миллӣ
(КОМ) чизе гуфтанӣ нестам, зеро дар ин мавзӯъ бисёр
гуфтаанду навиштаанд. Аммо бобати фаъолияти устод
дар Маҷлиси намояндагон, ки ҳамчун вакили мардумӣ
пазируфта шуда буд, чанд нуктаеро зикр хоҳам кард.
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода бо иштироки
фаъоли худ дар Маҷлиси намояндагон нишон дод, ки
домуллоҳо ҳам метавонанд дар эҷоди қонун ва дар
амал татбиқ намудани он бо дониш ва назарҳои тоза аз
худ фаъолияти густурдае нишон диҳанд. Устод яке аз
вакилони фаъоли Маҷлиси намояндагон буд, ки дар
пиёда сохтани ормонҳои мардум пофишорона
расидагӣ мекард. Дониш ва малакаи баланди кории
устод буд, ки дар андак вақт боиси эҳтироми
намояндагони мардум дар Маҷлиси Олии ҶТ гашт.
Вале иддае аз тангназарон ва қабули баъзе қавонин, ки
ба менталитети мардуми мо созгор набуданд ва ба
сулҳи бо хуни дил ба дастомада латма ворид месохтанд,
устодро водор намуданд, ки ба сурати эътироз мандати
депутатии худро супорад ва ба таври ҳамешагӣ исми
худро аз рӯйхати намояндагони мардум бозпас
бигирад. Ин амал дар ҳоле буд, ки устод дар бистари
беморӣ хобида буд.
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Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар ҳоли канор
рафтан аз Маҷлиси Намояндагон ва бемории худ
нисбат ба тақдири миллат бетафовут нанишаста,
фаъолияти эҷодиашро ба роҳ монд. ӯ тӯли ин солҳо
чандин китобу мақолаҳои худро ба нашр расонд, ки
писанди мардуми кишвар ва берун аз он гаштанд.
Корҳои эҷодии устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода
бояд аз ҷониби таҳлилгарон ҳаматарафа ва
воқеъбинона омӯхта шуда, дастраси хонандагон
гарданд. Ба ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод
шавад, ки китобҳои навиштаи устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода бобати ҳазрати Имоми Аъзам (р) дар
мактабҳои ҳамагонӣ ва олӣ мавриди баҳрабардорӣ
қарор гиранд ва дар баробари ин аз тарафи ҳукумат
шахсияти устод қадрдонӣ карда шавад.
Бешубҳа,
хотираи
неки
устоди
шаҳид
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар ёди пайравону
мухлисонаш ба таври ҳамешагӣ нақш хоҳад баст.
Рӯҳат шоду хонаи охиратат обод бод, марди Худо!
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Ҳувайдои Абдуллоҳ
ГАНҶЕ ДАР ҚАЪРИ ДАРЁ
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода яке аз олимон
ва донишмандони маъруфу машҳури дини Ислом дар
кишвар буд. ӯ тӯли ҳаёти кӯтоҳ ва пурбор аз баракати
Худованд тавонист, ки номи нек ва ахлоқеро миёни
ҷомеъа ба мерос гузорад. Оре, ҳама амалкарди устод
барои кулли муслимини ҷомеъаи Тоҷикистон дарси
ибрат аст.
Устоди марҳум ҳанӯз ҳам дар даврони салтанати
шӯроҳо дар талоши роҳандозӣ намудани Ислом ва
талаботи он дар ҷомеъа буданд. Дар он замон ки
даъвати бехудоӣ ва бединӣ авҷ гирифта буду мардумро
ба бехудоӣ даъват мекарданд, масири интихобнамудаи
устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода метавонист ӯро ба
зиндону марг орад, аммо устод аз ин бим накард ва
ҳамвора дар талоши он буд, ки мардум ба асли хеш яктопарастӣ баргарданд. Дар натиҷа устодони марҳум
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ва Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ тавонистанд мактаберо бунёд созанд, ки он
атеизимро мувоҷеҳ ба шикаст кунад.
Дар иртибот ба ин яке аз олимони саршиноси
кишвар Иброҳим Усмонов мегӯяд, ки «Ман устод М.
Ҳимматзодаро ғоибона аз солҳои 90 - ум
мешинохтам ва бевосита бо ӯ аз солҳои 95 -ум хуб
шинос шуда будам. ӯ яке аз саркардагон ва
бунёдгузорони
Ҳизби
Наҳзати
Исломӣ
дар
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Тоҷикистон буд ва дигар ин ки устод яке аз
муқобилони
зиндагии
зиддикоммунистӣ
ва
зиддишӯравӣ
ба
ҳисоб
мерафт.
Устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода касе буд, ки ҳанӯз аз
даврони побарҷо будани Иттиҳоди Шӯравӣ
муборизаи хешро барои ба даст овардани
истиқлолияти динӣ ва миллӣ оғоз кард».
Пас аз ин ҷонбозиҳо гуфтан мумкин аст, ки устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар баробари он ки
олими маъруфу нуктасанҷ дар масоили Ислом ва
шариати дин буд, аз илмҳои дигари замонаш низ
бархурдор будааст. Чунки дар муқобили сиёсати
пешгирифтаи
коммунистҳои
замон
истодану
муқовимат нишон додан на кори ҳар одами оддист.
Бинобар
ин,
агар
устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро ба унвони як шахси олими дин ва сиёсӣ
гӯем, хато нахоҳем кард. Зеро дар умри на чандон дароз
ва
пурмоҷарову
бобаракати
худ
ӯ
миёни
сиёсатмадорони дохиливу хориҷӣ шуҳрати беандоза
касб намуду барои пешрафт ва тақдири ояндаи як
ҷомеъае, ки дорои ақидаи динӣ бошад, саҳми арзандае
гузошт.
Дар зимн яке аз сиёсатшиносони варзидаи кишвар
Парвиз Муллоҷонов бар он аст, ки Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аз ҷумлаи бузургтарин шахсиятҳои сиёсии
Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Зеро ба ақидаи номбурда
устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода нақши муҳимеро
дар сиёсати давлатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон
бозидааст. Хусусан нақши ӯ дар солҳои 90–уми қарни
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бисти милодӣ ва баъди ба имзо расидани Созишномаи
сулҳ миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
мухолифин бисёр назаррас аст. Дар баробари ин аз
солҳои 2000 то инҷониб устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода, барои пойдор намудани сулҳ ва осоиш
дар кишвар, аз пояҳои асосии он ба шумор мерафт.
Инчунин бо такя ба гуфтаи Парвиз Муллоҷонов
устод Муҳамадшариф Ҳимматзода аҳамияти амниятӣ
ҳам дошт, яъне ӯ ҳамчун рамзи пойдории сулҳ ва
пойдории оштӣ, устувории сиёсати пешгирифтаи
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, таъминкунандаи
ягонагӣ ва ваҳдат миёни ҳизбу давлат буд.
Набояд фаромӯш кард, ки ба даст овардани сулҳ
кори осон набуд, зеро дар давраи ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти
миллӣ дар Тоҷикистон ба ҳам омадани мухолифин бо
ҳукумат нафароне буданд, ки муқобиландешӣ ба сулҳ
доштанд ва намехостанд, ки миёни Ҳукумати
Тоҷикистон ва мухолифин ҳамраъйиву ҳамдигарфаҳмӣ
ба вуҷуд ояд. Ин дар ҳоле буд, ки устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ҳамроҳ бо устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар талоши сулҳу осоиш дар
Тоҷикистон буданд.
Дар робита ба ин масъала профессор Иброҳим
Усмонов афзуд, ки агарчи устод Муҳуммадшариф
Ҳимматзода барои баррасӣ кардани ақидаҳои сиёсии
худ кӯшиш мекарданд, аммо миёни домуллоҳои ҲНИТ
ва аъзои он аз ҷумлаи касоне буданд, ки ҳеҷ гоҳ ақидаи
сиёсии худро аз ақидаи миллӣ фарқ намекард. Вале дар
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он ҳолатҳои ҳассоси барқароршавии сулҳ устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода касе буд, ки миёни
ақидаи сиёсӣ ва ақидаи миллӣ фарқ мегузошт, ки
дарёфти чунин шахсиятҳо бисёр душвор буд.
Оре, дарки набзи миллат ва дигар паҳлуҳои сиёсӣ
буд, ки устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода чун
сиёсатмадор дар арсаи ҷаҳонӣ шуҳрат пайдо кард. «Ин
дар ҳолест, ки марҳум дар корҳои сиёсӣ ва
ақидавии худ бо марҳум Сайди Абдуллоҳи Нурӣ
ҳамраъйю ҳамқадам буданд ва дар тамоми
муборизаҳо барои пойдории сулҳ дар кишвар
ҳампаҳлуяш буданд. Маҳз ҳамаи ин омилҳо сабаби
шахсияти
пурраи
устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро миёни ҷаҳониён маъруфу машҳур
гардонд», –мегӯяд Парвиз Муллоҷонов. Профессор
Иброҳим Усмонов ҳам устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро, ки дар бештари музокироти байни
Ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифини тоҷик иштирок
мекард, яке аз шахсиятҳои варзидаи даврони
музокирот шуморида: «дар ин даврон кӣ будани
шахсияташро устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ба тамоми дунё бо фикру андешаҳои қобили
қабулаш маълум карда буд», – мегӯяд ӯ.
Зиёда аз ин, бузургии устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро Иброҳим Усмонов дар он мебинад, ки
дар ду давраи музокироти аввал, вақте ки намояндаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи апрели 1994 ба Маскав ва
моҳи июни ҳамон сол ба Теҳрон барои музокира
намудан раҳсипор шуда буданд, онҳо бояд бо Ҳоҷӣ
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Акбар Тӯраҷонзода ва устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода мулоқот менамуданд, аммо аз сабаби он
ки сатҳи роҳбарикунандаи ҷониби ҳукумат чандон
баланд набуд, Ҳоҷӣ Акбар Тӯраҷонзода ва устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзод мулоқот накарданд. «Ба
мулоқот
наомадани
ҷаноби
Муҳамадшариф
Ҳимматзода ва Тӯраҷонзода шаҳодат аз он медод,
ки инҳо ҳам дар муқобили рақиби сиёсии худ касе
ҳастанд ва барои баррасӣ ва амалӣ намудани
корҳои сиёсии худ онҳоеро мехоҳанд, ки ақаллан
дар фаҳму дарк бо онҳо баробар бошанд. Ҳамин
буд, ки то ҳайати музокиракунанда тағйир наёфт ва
дар муқобилашон касони муносиб барои амалӣ
гардонидани мақсадҳояшон интихоб нашуданд,
онҳо иштирок дар музокиротро қабул накарданд ва
мавқеи сиёсии худро нигоҳ доштанд», – меафзояд
Иброҳим Усмонов.
Бале, ҳамин аст, ки бо даргузашти устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода тамоми сиёсатмадорони
ҷаҳонӣ ва намояндагони корпусҳои дипломатӣ
барқияи ҳамдардӣ барои аҳли хонадон ва Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон ирсол менамоянд ва аз
даргузашти ин шахсияти маъруфи сиёсӣ ва ҷаҳонӣ
изҳори тасаллият мекунанд.
Бояд гуфт, ки дар баробари он ки устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ҳамчун як шахсияти
сиёсӣ ва ҷаҳонӣ шинохта шудааст, бинобар тадқиқоти
илмӣ ва осори гаронбаҳояш номи худро дар суҳуфи
фарҳангии таърихи миллат низ сабт намудааст. Вобаста
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ба ин ҷиҳат, яъне устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода
адиби муосири тоҷик Рустами Ваҳҳоб иброз медорад:
«Марҳум яке аз нафароне буданд, ки дар ҳамаи
масъалаҳои илмию фарҳангӣ ва ҳамаи масъалаҳои
рӯз назари вижаи илмӣ доштанд. Инчунин метавон
гуфт, ки ҳамаи қазияву мушкилоти дунёи муосирро
бо як нигоҳи илмӣ ва як тавҷеҳи мубтанӣ бар
пояҳои эътиқодӣ ва нигоҳи исломӣ баррасӣ ва
натиҷагирӣ мекарданд. Дар баробари ин як биниш
ва назари тозаеро пешкаш менамуданд.
Чун имрӯз мо дар як асри замонавӣ ва
пешрафтаи ҷаҳонӣ ба сар мебарем, устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар ҳама ҳолат дар
сафи пеши андеша қарор доштанд ва дар робита ба
ҳамаи масъалаҳои рӯз метавонистанд посухҳоеро
пешниҳод кунанд, ки аз бархурди афкор ва аз
ихтисоси фикрӣ дар ҷомеъа барои восита шуда,
роҳи ҳалли муносиби масъалаҳои иҷтимоию
фарҳангию илмӣ пайдо шаванд».
Агар дар бораи ҳаёти пурбор аз илм ва маърифату
фарҳанги ин устоди зиндаёд баҳсҳову нақлҳо кунем
ҳам, ҳамаи онро пурра карда наметавонем. Барои
ҳамин дар охир хулоса менамоям, ки устодон
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ва Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ дар таърихи башарият олимонеро мемонанд, ки
ангуштшуморанд.
Чун ба таърихи бузургон ва шахсиятҳои маъруфи
таърихӣ назар меафканем, мебинем, ки дар бораи онҳо
гуфта шудааст, ки олим ва ё шоир дар даврони
193

зиндагиаш аз тамоми улуми замонаш бархурдор
будааст.
Дар шахсияти устодон Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ҳам чунин мебинем, ки
онҳо дар ҳаёти хеш касоне буданд, ки дар баробари
доштани илми исломӣ дорои илмҳои дигари замонавӣ
ҳам будаанд. Бинобар ин дар охир аз Худованд таманно
мекунем, ки онҳоро дар оғӯши раҳматаш гирифта
бошаду пайравон ва шогирдони онҳоро устувор дар
давом додани роҳи онҳо гардонад.
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УСТОД ПУР АЗ ҲИКМАТ БУДАНД…
Воқеан
ҳам, фавти
устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода, олими ҷаҳоншумули Ислом, фақеҳи
шаҳир дили ҳама мусалмононро афсурда кард.
Оре, «қадри зарро заргар медонад» гуфтаанд, яъне
ба ин маънӣ ки ҳар касе аз шахсияти устод бохабар буд,
бешубҳа, бо даргузашти ӯ дарк менамояд, ки ганҷи
гаронмояеро аз даст дод. Ин маъниро аллакай касоне
ки шинохти воқеии шахсиятҳоро доранд, дарк
кардаанд. Ҳамин буд, ки теъдоди зиёди толибилмону
устодон ва иддае аз уламои Покистон дар шаҳри
Исломобод
бинобар
фавти
устоди
фақид
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
ҷанозаи
ғоибона
хонданд.
Тавре маълум аст, устоди зиндаёд ва мутафаккири
исломӣ Муҳаммадшариф Ҳимматзода тӯли чаҳор соли
ҳиҷраташ дар он шаҳр сукунат кардааст. Устод ин
шаҳрро зиёд дӯст медошт ва аз тарафи бошандагону
уламои исломии ин шаҳр мавриди эҳтироми ниҳоят
зиёд қарор гирифта буд. Зиёда аз ин, муҳаббат
доштани устод нисбат ба ин шаҳр дар он зоҳир
мегардад, ки вай дар тӯли ҳиҷрат танҳо дар ин шаҳр
зиндагӣ кард, гарчи дафтари муҳоҷирини тоҷик дар
Пешовар воқеъ буд. Чун устод макони будубош ин ҷоро
ихтиёр карду муносибати мутақобилаи ӯ бо уламои
шаҳр бузургии устодро муаррифӣ намуд, ҳуббу
эҳтироми мардум нисбат ба устод дучанд гашт. Ва вақте
ки хабари ғамангез – фавти устод ба ин ҷо расид, аҳли
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Исломобод ғамгин шуданд. Ҳатто вақте ин хабарро ба
баъзе дӯстоне, ки устодро дар ин ҷо дида буданд,
расондем, оҳи сард мекашиданду ашк мерехтанд, ашки
андӯҳу ҳасрат, ашки ҳиҷрону ҷудоӣ.
Агар дар робита ба ҳаёт ва фаъолияту хидмати
устоди фақид дар ин кишвар варақ бар сафҳаи хотирот
занем, устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода муассиси
бевоситаи созмони «Иттиҳоди донишҷӯёни тоҷик» дар
Донишгоҳи байналмилалии исломии Исломобод
мебошад. Ин созмон аз ҷониби устоди ҳимматбаланд
асос гузошта шуду то ҳол дар хидмати донишҷӯёни
тоҷик буда, ҳар сол аз тариқи интихобот аъзои
раёсаташ тағйир меёбад. Инчунин бо ибтикори устоди
марҳум созмони мазкур дар саросари Покистон таъсис
ёфт ва то овардани донишҷӯёни тоҷик ба Ватан дар
соли 2001 ба онҳо то ҳатталимкон кӯмак ва мусоидат
мекард.
Чун аз хидматҳои чунин як шахсият ёдовар шудем,
саволе дар зеҳн сар мезанад, оё шахсе ки барои ривоҷи
илму Ислом – ҳақиқати зиндагӣ, огоҳ кардани насли
баъдинааш ҷонбозиҳо кардааст, магар аз лавҳи хотир
зудуда мешаваду мавриди эҳтиром қарор намегирад?
На. Ҳаргиз чунин набуд ва низ нест!
Зиёда аз ин, баргузории ҷанозаи ғоибона далели
равшане мебошад аз вафодорӣ ва эҳтиром нисбат ба
устоди марҳум.
Ҳамин тариқ, рӯзи ҷумъа 19 марти соли 2010, баъди
намози шом ба рӯҳи муфаккири исломӣ ва раҳбари
маънавии ҲНИТ устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода
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дар саҳни хобгоҳи Донишгоҳи байналмилалии
исломии Исломобод намози ҷанозаи ғоибона хонда
шуд. Устод Сулаймон ал-Ҳавомада, шаҳрванди Урдун
ва устоди калон дар факултаи исломшиносии ДБИ
Исломобод ҷанозаи ғоибонаро имомат кард ва садҳо
муҳассилин аз кишварҳои мухталиф дар он ширкат
доштанд.
Баъди намози ҷаноза меҳмонон ва устодони
донишгоҳ ва масъулони иттиҳодияҳои донишҷӯён аз
кишварҳои мухталиф ба макони азо, ки дар дохили
донишгоҳ баргузор мешуд, даъват шуданд. Раиси
маҷлис
Маҳмудҷон
Файзраҳмонов,
шаҳрванди
Тоҷикистон ва устоди ҳамин донишгоҳ маҷлисро
кушода, меҳмононро хайрамақдам гуфт. Ва баъди
тиловати оёте аз Қуръони карим раиси маҷлис аз устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба унвони як шахсияти
нотакрор ном бурд.
Инчунин ба чанде аз паҳлуҳои шахсияти устоди
марҳум, хосатан фаҳми шомил ва муътадил аз Ислом
ишора кард ва барои исботи фикрашон мисолҳои
зеринро аз ҳаёти устоди фақид Муҳаммадшариф
Ҳимматзода овард:
–Вақте ки Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон
дар Афғонистон буд, аҳзоби муҷоҳидини афғон дар
байни худ ҷангҳои шадид доштанд. Ҳаракати Наҳзати
Исломии Тоҷикистон, ки устоди марҳум аз раҳбарони
аршадаш буд, мавқеъи бетарафиро дар таомул бо
аҳзоби даргири Афғонистон ихтиёр кард, ки аз нигоҳи
сиёсӣ, мавқеи хеле оқилона ва ҳакимона буд. Ин буд, ки
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Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар ҳамон
шароити сахт бақои худро дар хориҷи кишвари хеш
ҳифз карда тавонист;
–Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар якпорча
нигоҳ доштани ҲНИТ баъди фавти муассисаш устоди
зиндаёд Сайид Абдуллоҳ Нурӣ нақши калидӣ бозид ва
ҳамеша ҳизбро ба тақвияти пойдории амну субот дар
Тоҷикистон ҳидоят менамуд;
–Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар
Афғонистон дар авҷи муқовимати низомиву сиёсӣ бо
Ҳукумати
Тоҷикистон
ҳазорҳо
фарзандони
муҳоҷиринро барои таълиму тарбия ба Покистон ва
дигар мамолики исломӣ фиристод. Дар ҳоле ки худаш
ба ҷавонҳое, ки бояд дар майдони мубориза амал
кунанд, сахт муҳтоҷ буд. Ин ба дарки роҳбарияти
Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон, аз ҷумла
устоди марҳум ба аҳамияти таълим ва тарбия далолат
мекунад.
Хулласи калом, бояд шахсияти устоди марҳум ва
устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ (раҳмати Худованд мар
онҳоро бод), ба шакли дақиқ омӯхта шавад, то он
ҷавоҳири хобида аз ин осор ва рӯзгори ин шахсияти
барҷаста барои насли оянда ироа шавад.
Сипас сабте дар бораи ҲНИТ ва роҳбарияти он ба
забони арабӣ дар телевизиони калон ба ҳама ҳозирин
тақдим карда шуд. Баъди дидани он сухан ба устоди
калони донишгоҳ дар риштаи исломшиносӣ, устод
Сулаймон ал-Ҳавомида дода шуд. Вай гуфт, ки чандин
бор бо устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода дар
198

Исломобод вохӯрӣ кардааст ва ӯ ҳамчунин устодро як
мутафаккири исломии ботамкин ва наҷиб хонда, дар
бораи мақому манзалати илмиву фарҳангӣ ва таърихии
вай сухан гуфт.
Баъд аз ин раиси созмони «Ал-Надв-ал-оламия
лиш-шабоб–ал-исломӣ» дар Покистон Иброҳим
Анвар Абуҳузайфа сухан кард. Вай бо устод
Муҳамадшариф Ҳимматзода дар маҳфилу нишастҳои
мухталиф мулоқот кардааст. Номбурда гуфт, ки устоди
фақид мисли номаш пур аз ҳиммату азамат буд ва
ҳамеша дар пайи хидмат ба дигарон саъйю кӯшиш ба
харҷ медод.
Дар охир, устод Сулаймон ал-Ҳавомида бо дуое ба
рӯҳи устоди марҳум ва дигар мусалмонон маҷлисро ба
охир расонд.
Рӯҳат шод бод, устоди гиромӣ!
Аз ҳафтаномаи «Наҷот»

199

ТАЪЗИЯҲО
Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико,
Душанбе, Тоҷикистон
18 марти соли 2010
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон,
кӯч. Борбад, 1 Душанбе, Тоҷикистон
Сафорати ИМА дар Душанбе ҷиҳати даргузашти
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба аҳли оила ва аъзои
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон изҳори ҳамдардӣ
менамояд. Ҷаноби Ҳимматзода ҳамчун роҳбари
маънавии ҲНИТ ва собиқ раиси он, бо иштироки худ
дар ҷараёни сулҳ, ки соли 1997 ба ҷанги шаҳрвандӣ
хотима дода буд, ба сулҳу субот дар Тоҷикистон саҳми
босазое гузоштаанд. Хизмати ӯ ба халқи тоҷик дар
давоми ду муҳлати парлумонӣ ба ҳайси намояндаи
мардумӣ намунае ба онҳоест, ки дар оянда мехоҳанд
дар Тоҷикистон роҳбарӣ намоянд. Барои муносибати
дӯстона ва ширкат дар барномаи мубодилотии
намояндагони байналмилалӣ Сафорати ИМА аз
ҷаноби Ҳимматзода миннатдор аст.
Сафири ИМА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кеннет Гросс
БА ҲИЗБИ НАҲЗАТИ ИСЛОМИИ
ТОҶИКИСТОН

Фонди Байналмилалии Системаи Интихоботӣ (IFES)
дар Тоҷикистон аз фавти нобаҳангоми устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода, роҳбари маънавии
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ҲНИТ, сахт андӯҳгин буда, ба аҳли байт, фарзандону
пайвандон ва хешону наздикони шодравон изҳори
ҳамдардӣ ва тасаллият мекунад. Худованд рӯҳашонро
шоду охираташонро обод гардонад.
Бо эҳтиром, Майкл Гетто
роҳбари намояндагии IFES
дар Тоҷикистон
ҲУЗУРИ РАИСИ ҲНИТ,
ҶАНОБИ ОҚОИ МУҲИДДИН КАБИРӢ

Хабари иртиҳоли олими раббонӣ ва фидокор, марҳуми фақид оқои Муҳаммадшариф Ҳимматзода мояи
таассур ва тааллуми фаровон шуд. Ин рӯҳонии
равшанбин ва огоҳ ба замона ҳамвора дар сафи
муқаддами талош дар роҳи ормонҳои баланди
мардуми мусалмони Тоҷикистон бо иродаи росих
ҳузури таъсиргузор дошт ва дар мақотеи мухталифи
зиндагии пурбори худ маншаи хадамоти фаровоне
барои Тоҷикистон буд.
Фуқдони он азизи роҳилро ба давлат ва мардуми
мусалмони
Тоҷикистон,
ҲНИТ
ва
хонаводаи
муҳтарамашон тасаллият арз намуда, аз Худованди
Мутаъол барои он фақиди саид раҳмати восиаи илоҳӣ
ва барои бозмондагони муаззаз сабру аҷр масъалат
дорем.
Сафорати ҶИ Эрон дар Тоҷикистон
БА РОҲБАРИЯТИ
ҲИЗБИ НАҲЗАТИ ИСЛОМИИ ТОҶИКИСТОН

201

Сафорати Британияи Кабир дар Душанбе ҷиҳати
марги нобаҳангоми роҳбари маънавии ҳизб, устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода сахт андӯҳгин буда, ба
аҳли оила, роҳбарият ва аъзои Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистон изҳори ҳамдардӣ менамояд. Устод
Ҳимматзода, ҳамчун роҳбари маънавии ҲНИТ ва собиқ
раиси он, бо иштирокаш дар раванди музокироти
сулҳи тоҷикон, имзои созишномаи умумии истиқрори
сулҳ ва анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон саҳми
босазое гузоштаанд. Хидмати ӯ ба ҳайси намояндаи
ҳизб дар парлумони кишвар амсоли беҳтари
намояндагӣ аз мардум ва барои мардум дар хотирҳо
боқӣ хоҳад монд.
Бо эҳтиром,
сафири Британияи Кабир
дар Душанбе
БАРОДАРИ ГИРОМӢ МУҲИДДИН КАБИРӢ, РАИСИ
ҲИЗБИ НАҲЗАТИ ИСЛОМИИ ТОҶИКИСТОН!

Бо ҳузни дил ва комилии имон ба тақдири Худованд
аз вафоти бародари мубориз ва доъии роҳи ҳақ
Муҳаммадшариф Ҳимматзода асафборем. Худованд
ӯро дар оғӯши раҳмат ва биҳишти васеаш манзил
қарор диҳад.
Дар ҳақиқат, бо шунидани вафоти бародари имонӣ
қалбҳо маҳзуну чашмҳоро ашк фаро мегирифт. Аммо
он чӣ мегӯем, ки ризои Худованди мост. Инно лиллоҳи
ва инно илайҳи роҷиъун.
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Бародар Муҳаммадшариф Ҳимматзода касе буданд,
ки дар муқобили бало сабри бузурге доштанд ва
дилашон ҳамеша машғули зикру ёди Худованд буд. ӯ
ҳамеша барои боло бардоштани калимаи «Ло илоҳа
илаллоҳ» мубориза мебурданд. Ҳатто ҳангоми дар
бистари беморӣ буданашон ҳам дар хидмати дини
Ислом буданд. Ва шукри Худованд, ки Шайх
Муҳаммадшариф Ҳимматзода воҷибияти худро адо
кардаву дар роҳ ба сӯйи даъвати Худованд мубориз
буданд. Худовандро талабгорем, то ҳамаи ҷаҳду
кӯшишҳои ӯро қабул карда бошаду дар муқобили онҳо
подоши нек насибаш гардонад. Инчунин тамоми
амалҳои неки ӯро чун садақаи ҷория барои ӯ ва ҳизбу
тамоми мардумаш гардонад.
Бародари азиз, умед дорам, таъзияи моро қабул
фармуда бошед ва ба хонадони марҳум ҳам расонед.
Худованд ӯро ва тамоми мусалмононро зери раҳматаш
дошта бошад.
Бародари шумо
Сайид Мунаввари Ҳасан,
амири созмони «Ҷамоати Покистон»
БАРОДАРИ ДОНИШМАНД, МУҲИДДИН КАБИРӢ!

Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу.
Бо таассуфи фаровон аз хабари вафоти нобаҳангоми
мубориз ва роҳбари маънавии Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистон, устод Муҳаммадшарифи Ҳимматзода
иттилоъ ёфтем. «Инно лиллоҳи ва инно илайҳи
роҷиъун».
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Ба ин васила маротиби амиқи тасаллияти худ, аъзои
ҳайати роҳбарӣ ва Шӯрои марказии «Ҷамъияти
маркази
ислоҳ
ва
инкишофи
иҷтимоии
Афғонистон»-ро хидмати Шумо ва аз тариқи Шумо
хидмати
хонаводаи
марҳум
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода, роҳбари маънавии Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон ва фард фард аз аъзои муборизи
ҲНИТ тақдиматон медорам.
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба ҳайси
падари маънавии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон
ва яке аз мардони шинохташудаи ҳаракати исломии
ҷаҳонӣ дар дилҳои мардуми Афғонистон ва хосатан
мансубини «Ҷамъияти маркази ислоҳ ва инкишофи
иҷтимоии Афғонистон» ҷойгоҳи хосе доштанд.
Хабари вафоти нобаҳангоми устод Муҳаммадшариф
Ҳимматзода дар ҳоле барои мо расид, ки ҷаласаи
шашмоҳаи Шӯрои марказии «Ҷамъияти маркази
ислоҳ ва инкишофи иҷтимоии Афғонистон» аз се
рӯз ба ин тараф дар Кобул давом дошт ва аъзои маҷлис
бо ихлоси комил ва ба шакли дастаҷамъӣ дар ҳаққи
устоди бузургвор дуо намуда, аз Худованди қадир
биҳишти баринро бар эшон орзу намуданд.
Худованд рӯҳи эшонро шод ва роҳашонро
пурроҳрав дошта бошад.
Аллоҳумма иғфирҳу варҳамҳу ва офиҳу ваъфу анҳу
ва акрим назлаҳу ва вассиъ мадхалаҳу варзуқ аломата
хайри халфи минҳу. Омин ё Раббалоламин.
Бародаратон Насираҳмади Навид,
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раиси Шӯрои марказии «Ҷамъияти
маркази ислоҳ ва инкишофи иҷтимоии
Афғонистон»
БАРОДАРИ АРҶМАНД МУҲИДДИН КАБИРӢ, РАИСИ
ҲИЗБИ НАҲЗАТИ ИСЛОМИИ ТОҶИКИСТОН!

Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу ва
аммо баъд, бо таассуф ва ғамгинии бисёр аз расидани
вафоти муборизи бузург Шайх Муҳаммадшариф
Ҳимматзода, раҳбари маънавии Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон, хабар ёфтем.
Умед дорам, таъзияи аз сидқи дил ва эҳсосоти
беандозаи моро дар нисбати вафоти муборизи бузурги
исломӣ ба аҳли хонавода ва тамоми аъзои Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва ҳамаи мардуми
шарифи тоҷик мерасонед. Аз Худованд масъалат
дорем, то аҷру савоби бепоён насибаш гардад.
Бародари Шумо Абдулғаффори Азиз,
масъули корҳои хориҷӣ
БАРОДАР МУҲИДДИН КАБИРӢ, РАИСИ ҲИЗБИ НАҲЗАТИ
ИСЛОМИИ ТОҶИКИСТОН!

Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу.
Бо андӯҳу ғамгусорӣ аз марги доъӣ ва муборизи
бузурги исломӣ Шайх Муҳаммадшариф Ҳимматзода,
муршиди рӯҳӣ ва роҳбари маънавии Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон бохабар шудем.
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Бо як хушӯъ ва бандагӣ аз Худованд талаб мекунем,
то тамоми корҳои неки марҳумро қабул карда бошад ва
мақому манзалати хоссае дар ҷаннатулфирдавс ато
карда бошад ва рӯзи ҳашр ӯро паҳлуи анбиё ва
шаҳидону солиҳин бархезонад. Бо умеди қабули таъзия
ба аҳли хонадони марҳум ва ҳамаи дӯстдорони ӯ чи дар
дохили Тоҷикистон ва чи дар хориҷ.
Бародаратон Қозӣ Ҳусайн Аҳмад,
собиқ амири «Ҷамоати исломӣ»
Ҳафтаномаи «НАҶОТ»,
25 марти соли 2010, №12 (574)
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ДАР ҲАДИСИ ДИГАРОН
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода яке аз
шахсиятҳои шинохта ва бузурги наҳзати исломӣ дар
Тоҷикистон ва ҷаҳони Ислом ба ҳисоб мераванд.
ӯ ҳамчун як донишманд, муҳаққиқ ва сиёсатшинос
дар ҷаҳони муосир ҷойгоҳи худро касб намудааст.
Бародар Ҳимматзода дунболи ҳадаф аст. Ҳадафи
олӣ ва муқаддас. Аз ин ҷост, ки мушкилоти замона ва
ҷоҳу ҷалол ҳеҷ гоҳ ӯро аз масираш мунҳариф
насохтааст.
Таҳлил ва таҳқиқоти ӯ оид ба ҳар мавзӯъ, аз ҷумла
мавзӯъҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дақиқ, ҷомеъ ва мутобиқи
воқеъ мебошанд. ӯ дар ҳақиқат як файласуф аст,
файласуфи воқеъӣ.
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ

Ба арсаи сиёсати калон омадани ин ё он сиёсатмадор
бо роҳҳои гуногун, номафҳум, аммо аз рӯйи мақсад
сурат мегирад. Ман бо ҷаноби Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
зимни
фаъолияти
якҷоямон
дар
Комиссияи Оштии Миллӣ (КОМ) шинос шудам.
Бояд қайд намоям, ки худи таъсиси Комиссияи
Оштии Миллӣ аз тарафи Президенти мамлакат,
муҳтарам Э.Ш.Раҳмонов сурат пазируфт, ки ин як
иқдоми сиёсӣ, қарори сиёсӣ буд ва он дар ҳалли
муаммоҳои сарбастаи ҳамонвақта ҷасорати шахсиро
талаб менамуд. Ҳар яки мо, яъне намояндагони ҳукумат
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ва намояндагони ҷониби мухолифи ҳукумат мавқеи
ҷониби худро ҳимоя менамудем ва ҳамзамон
мефаҳмидем, ки дигар таърих чунин имкониятро
барои аз пошхӯрӣ эмин доштани давлат муҳайё
намесозад. Аз раиси зеркомиссияи ҳуқуқии Комиссияи
Оштии Миллӣ бо эҳсосоти баланди инсонӣ
манфиатҳои умумимиллиро аз манфиатҳои ҳизбию
маҳал боло гузошта. ба душвориҳо, новобаста ба
баҳсҳои тӯлонӣ оҳиста – оҳиста қадам ба қадам дар
ҳалли масоили гуногуну пурпечутоби мавҷуда ба
тавофуқ мерасидем. Маҳз мавқеи некбинонаро нисбати
тақдири
Ватан
ишғол
намудани
ҷаноби
Муҳамадшариф Ҳимматзода ва дигар аъзои Комиссияи
Оштии Миллӣ буд, ки комиссия бомуваффақият
корашро итмом ва миссияи таърихии ба дӯшаш
гирифтаро ба анҷом расонид. Аз тариқи раъйпурсии
умумихалқӣ қабул гардидани тағйироту иловаҳо ба
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, интихоби озоди
Президенти мамлакат ва парлумони дупалатагии
ҷумҳурӣ, таъсиси парлумони касбӣ натиҷаи ниҳоии он
заҳмату талошҳое мебошад, ки шахсони равшанназаре
чун
ҷаноби
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
ғайратмандона амалӣ гардонидаанд.
Ҷаноби Муҳаммадшариф Ҳиммматзода имрӯз
ҳамчун вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
ҶТ дар таҳияи қонунҳои кишвар саҳмгузор мебошад.
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ҳамчун намояндаи
Ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад.
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Барои ҳимояи ҳадафҳои дар наздаш гузошташуда
устувор аст ва барои ба онҳо расидан мубориза
мебарад. Сулҳи тоҷикон намунаи нави ба тавофуқ
расидани тарафҳои мухолифи ҷомеъаи башарӣ буда,
ин падидаи тоза ва нодирест дар ҳаёти сиёсии олам ва
умед аст, ки ҷаноби Муҳаммадшариф Ҳимматзода
ҳамчун сиёсатмадори варзида боз ҳам комилтар
мегардад ва дар мустаҳкам намудани ин сулҳу
пойдории давлати тоқикон саҳми босазои худро
минбаъд ҳам мегузорад.
Абулмаҷид Достиев,
сафири мухтор ва фавқулоддаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия

Муҳаммадшариф Ҳимматзода яке аз шахсиятҳои
маъруфи сиёсии Тоҷикистон аст, ки солҳои навадуми
қарни гузашта дар муайян кардани авзоъи иҷтимоиву
сиёсии кишвар, дар муқовимати сиёсӣ, ҷанги
ҳамватанӣ, музокироти сулҳи байни тоҷикон ва
фаъолияти Комиссияи Оштии Миллӣ фаъол саҳм
гирифтааст. Борҳо мушоҳида намудаам, ки барои
ҳамсангаронаш сухани вай чӣ арзиши муҳиме дорад,
борҳо мушоҳида намудаам, ки ӯ дар мавқеи худ ва аз
ақидаи хеш бо чӣ устуворие дифоъ мекунад.
Сухан санҷида ва қиёскарда мегӯяд. Он чизеро
мегӯяд, ки борҳо рӯяш андешида, ба ҳамин фикр
расидааст. Он чизеро мегӯяд, ки яқин медонад,
итминонаш, имонаш ҳамин аст, лиҳозо қатъӣ мегӯяд ва
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ҳимоя мекунад. Он чизеро менависад, ки медонад ки ин
ҳамин хел аст ва барои исботи ин фикраш бурҳонҳои
фаровон меоварад, то хонандаашро муътақид кунад.
ӯ адабиёт, сарфу наҳв, ҳуқуқ ва фалсафаро нағз
медонад, забондон аст ва ин соҳаҳои мухталифи
ақлониро ба ҳам якҷо гирифта, истифода менамояд ва
мантиқи фикраш ба ҳамин ҷавҳар аст. Гумон мекунам,
ки ӯ ба он ақлу дониш дар роҳи сулҳкории ҷомеъаи
соҳибистиқлоли мо хидмати наҷибе метавонад
бикунад.
Иброҳим Усмонов,
профессор
Аз ман хоста шуд то матлабе ба муносибати
панҷоҳумин
соли
таваллуди
ҷаноби
оқои
Муҳаммадшариф Ҳимматзода бинависам. Аз ин ки
чунин фурсате бароям пеш омад, то матлабе дар ин
хусус бинависам, бисёр хушҳол шудам, аммо бо
мушкилӣ мувоҷеҳ гаштам, ки чӣ нависам ва аз куҷо
оғоз кунам.
Барои ман ҳамеша ба навиштан шурӯъ кардан бисёр
мушкилтар аз худи навиштан будааст ва фикр мекунам,
дигарон ҳам бо ман дар ин хусус ҳамақида мебошанд,
ки чигунагии оғози як матн ва шурӯъ ба навиштани он
ҳамеша аз худи матн сахттар ва мушкилтар мебошад.
Дар ин фикр будам, ки навиштаи худро аз куҷо оғоз
кунам. Ба зеҳнам омад, ки хуб аст, ки аз Саъдии
Шурозӣ кӯмак бигирам. «Гулистон»-и Саъдиро
кушодам. Бӯйи хуши раҳмати илоҳӣ аз дебочаи
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«Гулистон» ба машомам расид ва маро масти раҳмати
илоҳӣ кард. Ва аввалин чизеро, ки дидам Саъдӣ
алайҳираҳма ба мо тазаккур медиҳад, зарурати
шукргузорӣ ба даргоҳи Худованд аст ва фикр мекунам,
қабл аз ҳама бояд аз шароите ки ба баракати
истиқлоли Тоҷикистон пеш омада, ки метавонам ба
унвони Сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон бо мадад
гирифтан аз осори ниёкон матолиберо дар бораи
шахсияте чун оқои Муҳаммадшариф Ҳимматзода, ки
узви Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, бинависам,
шукргузор бошам. Зеро то ҳамин даҳ соли пеш банда
аслан наметавонистам тасаввур кунам, ки кишвари
мустақиле ба номи Тоҷикистон дар арсаи ҷуғрофиёии
сиёсии ҷаҳон пойдор хоҳад шуд ва дар он кишвар
Саъдӣ, Ҳофиз, Мавлавӣ, Абӯалӣ ибни Сино ва даҳҳо
шоир ва нависандаи ҳакими дигар аз ҳамон рутба ва
ҷойгоҳ бархурдор хоҳанд буд, ки дар сарзамини ман
бархурдор ҳастанд:
Аз дасту забони кӣ барояд,
К-аз уҳдаи шукраш бадар ояд.
Дар ин фикр будам, ки бо таваҷҷуҳ ба шахсияти
ҷаноби оқои Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз кадом
боби китоби «Гулистон» гулеро барчинам ва ба ӯ
тақдим кунам. Ба назар расид, ки бо таваҷҷуҳ ба
ҷойгоҳи феълии эшон ба боби ҳаштуми «Гулистон»,
яъне дар одоби суҳбат биравам.
Матолиби бисёр зебо дар ин боб пайдо кардам, ки
айнан нақл мекунам:
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–«Мулк аз хирадмандон ҷамол гирад ва дин аз
парҳезкорон камол ёбад. Подшоҳон ба суҳбати хирадмандон
аз он муҳтоҷтаранд, ки хирадмандон ба қурбати
подшоҳон:
Панде агар бишнавӣ, эй подшоҳ,
Дар ҳама олам беҳ аз ин панд нест:
Ҷуз ба хирадманд мафармо амал,
Гарчи амал кори хирадманд нест».
Ман ба дунболи тафсир ва ташреҳи ин матлаб
нестам, зеро ки медонам ҳар он кас, ки ин матлабро
бихонад, ба хубӣ метавонад суҳбати гуфтори Шайх
Саъдиро дар замони ҳозир таъйид намояд.
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
аз
ҷумлаи
хирадмандоне аст, ки боиси ҷамоли мулки Тоҷикистон
аст, ӯ сиёсатмадоре камгуфтор ва гузидагуфтор аст ва
ором ҳарф мезанад, ором ҳаракат мекунад, аммо дили
ӯ ором нест. Сахтиҳои зиёдеро пушти сар ниҳодааст,
аммо фикр мекунам, ки сахтиҳо тамом шуданӣ нест ва
бояд худро ҳамеша омодаи мувоҷеҳ бо сахтиҳо ва
мушкилот намояд. Зеҳни кунҷкоб ва ҷустуҷӯгар дорад
ва медонад, ки дар ҳоли ҳозир яке аз душвориҳои
мавҷуд дар ҷомеъаи Тоҷикистон душвориҳои фикрӣ
аст ва бояд талош намояд ба бисёре аз саволҳои
иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии мавҷуд дар ҷомеъа посух
диҳад.
ӯ фарде аст, муътақид ба Ислом, ба унвони мактаби
ҷомеъ ва комил ва ҳамин эътиқод вазифаи ӯро сахттар
мекунад, зеро ки бояд ба бисёре аз пурсишҳо ва
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саволҳои мавҷуд дар ҷомеъа посухҳое мутобиқи мактаб
ирода кунад.
ӯ бояд талош кунад, то ба ҳама исбот кунад, ки агар
мушкиле дар ҷомеъаҳо бармегардад ва рабте ба Ислом
надорад. ӯ бояд дар навиштаҳои худ исбот кунад, ки
ифротгароӣ рабте ба дин надорад ва дини Ислом
муътадилтарин дин аст ва агар касоне аз дин барои
аҳдофи ифротии худ сӯйистифода мекунанд, рабте ба
ислом надорад.
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
қадри
сулҳро
медонад ва медонад, ки чӣ заҳматҳои зиёде барои
истиқрори сулҳ дар кишвари маҳбубаш Тоҷикистон
кашида шудааст ва медонад, ки ӯ бояд посдори сулҳ
бошад.
Ва
каломи
охир,
устод
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода хирадманде аст сиёсатмадор.
Сайид Расули Мӯсавӣ,
собиқ сафири кабири Ҷумҳурии Исломии
Эрон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Беш аз як сол мешавад, ки мо бо ҷаноби
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода
дар
Маҷлиси
намояндагони Маҷлси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
кору фаъолият дорем. ӯ бо диққат бо ҳар як лоиҳаи
қонунҳое ки дастраси мо мешавад, шинос мешавад,
онҳоро хуб меомӯзад ва фикру ақидаашро озодона дар
ҷаласаҳои Маҷлиси намояндагон баён мекунад.
Ба назари ман ӯ муқобили хурофотпарастӣ ва
экстремизми динӣ аст. Бо мақсади ҷудо намудани
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ақоиди динии мазҳаби мо аз хурофот, ӯ дар баробари
фаъолияти вакилӣ таҳқиқоте бурда истодааст бахшида
ба ҳаёту фаъоляти Имоми Аъзам Абӯҳанифа –
асосгузори мазҳаби мо тоҷикон, ӯзбекон ва дигар
мардуми мусалмони Осиёи Марказӣ. Умед аст, ки ин
таҳқиқоти ҷаноби Муҳамадшариф Ҳимматзода ҳиссаи
муайяне дар илму исломшиносӣ гузошта, барои
бартараф намудани ҳар гуна ақидаҳои хурофотӣ дар
байни мардум кӯмаки калоне мекунад.
Бо камоли мамнуният муҳтарам Муҳаммадшариф
Ҳимматзодаро бо ҷашни зодрӯзаш табрик гуфта,
умедворем, ки солҳои минбаъда ӯ барои пойдории
сулҳу осоиш ва соҳибистиқлолии Тоҷикистони азиз
ҳиссаи арзандаю шоистаи хешро мегузорад.
Давлаталӣ Давлатов,
вакили Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии ҶТ, намояндаи
ҲХДТ
Ба сифати фарзанди мусалмоне, ки дар муҳити
суннатии деҳоти Тоҷикистон тарбия дидаам, аз хурдӣ
ба дин ва аҳли он эҳтиром ва ихлос доштам. Дар
ноҳияи Панҷакент эътибори эшонону эшонзодагон ва
муллоёне, ки дар мадрасаҳои Бухорою Самарқанд дарс
хондаанд, хеле зиёд буда, мазору қадамҷойи
бузургонро пос медоранд.
Вақте ки мактабхон шудаму талқину ташвиқҳои
муаллимони замони навро шунидам, дар таъсири онҳо
кам-кам ба дин ва хоса аҳли дин (ба истилоҳи он
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муаллимон «шайхони ҷоҳилу пирони гумроҳ») шак
овардам ва каме нисбат ба онҳо бепарво ва лоқайдтар
шудам. Ин тухми шакку шубҳа ҳангоми таҳсил дар
омӯзишгоҳ ва донишгоҳ бештар гардид ва банда дар
«арафот» қарор доштам, яъне аз дин ва аҳли он дур
нарафта будам, вале ба даҳриён низ наздик нагардида
будам. Дар ниҳонхонаи дилам чизе буд, мегуфт: – «Дар
дунё неруе мавҷуд ҳаст, ки оламу одамро дар меҳвари худ
қарор додааст ва бар онҳо тасаллут дорад ва ин неру ва
мавҷудро танҳо одами воқиф ва ворид бояд беҳтар ва хубтар
шиносад».
Аз ҳамин сабаб, ҳар вақте ки бароям суҳбате ва
мулоқоте бо аҳли дин, бо муллоён, эшонон ва аҳли
тақво иттифоқ меафтод, диққат ба он медодам, ки
шинохти ӯ дар кадом поя қарор дорад. Мутаассифона,
савияи дониш ва шинохти аксари онҳое ки ман бо онҳо
то солҳои навадум ва пасон вомехӯрдам, миёна буд ва
муҳокимарониҳояшон аз доираи баёни чизҳои маъмул
ва маълум берун намерафт.
Ба иллати шарик шуданам ба ҷунбишҳои фикрӣ ва
сиёсие ки дар даҳ соли охир дар ҷумҳурӣ зуҳур
намуданд, иттифоқ афтод, ки бо роҳбарони Наҳзати
Исломии Тоҷикистон, аз ҷумла устод Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ, Ҳоҷӣ Акбари Тӯраҷонзода ва Муҳаммадшариф
Ҳимматзода аз наздик ошно шавем. Ва дидам ва борҳо
санҷидам, ки ин се нафар аз байни ҳамфикрону
ҳамсангаронашон аз ҳар ҷиҳат ба маротиб фарқ
мекунанд ва аз қабили онҳое мебошанд, ки ба қавле ҳам
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худ ва Худои хешро хубтар ва беҳтар аз дигарон
шинохтаанд.
Ман аз як чиз дар ҳайрат будам, ки онҳо
донишгоҳҳои расмиро хатм накардаанд, аммо аз
лиҳози савияи маърифат, ҷаҳондонию ҷаҳоншиносӣ
беҳтар ва болотар аз аксарияти мисли мо,
хатмкунандагони донишгоҳҳои расмӣ ва ҳозиразамон
буданд. Забону баён, фасоҳату балоғат ва мантиқи
қавие ки онҳо доранд, онҳоро дар кам касе аз
донишмандони муосир, ҳатто касоне ки забоншиносу
адабиётшиносанд, мебинем.
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба тамоми
маънӣ олим ва муҳаққиқанд. Эшон донандаи барҷастаи
забони арабӣ, сарфу наҳви он, муфассир ва муҳаққиқи
комили Қуръони шариф, фақеҳи эътирофшуда,
диншинос ва каси аз илми ҳуқуқи муосир вуқуфи
тамом дошта мебошанд. Мақолаву навиштаҳояшон ки
солҳои охир дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ («Наҷот»,
«Ҷунбиш», «Мизон», «Садои мардум» ва ғайра) зуд-зуд ба
чоп мерасанд, бо доштани сохтори муназзам, мантиқи
қавии илмӣ ва муҳтавои муносибу мувофиқ ва
далелҳои муътамад фарқ мекарданд.
Ҷиҳати дигаре ки шахсияти ин марди бузургро ва
осору афкору ӯро мумтоз гардонидааст, он аст, ки ӯ
назари имрӯзӣ дорад. Дар ҳар мавзӯъ ва матлабе ки
сухан меронад ва ё чизе менависад, онро аз мавқеи
инсони замони муосир ва нафаре, ки аз гузашта ва
имрӯзаи дину ойин, адабу фарҳанг, таъриху фалсафа,
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илму фанни кишвараш ва миллаташ, дунё ва аҳли он
бохабар аст, баррасӣ менамояд.
Имони
комил бар он дорам, ки
устод
Муҳаммадшариф Ҳимматзода ба ҳайси донишманд,
сиёсатмадору сиёсатшинос, ходими давлатӣ дар айни
авҷи камолоти худ қарор доранд ва дар оянда барои
пешрафти кишвари азизашон ва мардуми он хидмати
арзанда хоҳанд кард.
Абдунабӣ Сатторзода,
профессор
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода мактабҳои
ирфонии Шарқи куҳанро ба дурустии қудрат ва зебоӣ
мешиносад. Маданияти Ғарбро ҳам хуб медонад.
Кӯтоҳу равшан сухан мегӯяд ва дар айни ҳол базарба ва
пур аз саммимият мегӯяд. Суҳбаташ ва хондани
мақолаҳои пурдарду олимонааш дар дилат эҳсоси
қаноатмандӣ, эҳсоси ифтихор аз он ки чунин ҳамкору
ҳамзамон дорӣ, пайдо мекунад ва ҷазман кӯшиш
мекунӣ, ки минбаъд беҳтару хубтар бошӣ. Барои ҳар
касе чунин дӯст доштан, сарват ва хушбахтист.
Насриддин Саидов,
собиқ вакили Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии ҶТ, нависанда
Дар ибтидо, дар давраҳои пурошӯби воқеаҳои
Тоҷикистон ҷаноби Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро аз
наздик намешинохтам ва росташро гӯям (албатта,
маъзарат
мехоҳам),
эшонро
ҳамчун
шахси
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зиддикоммунисти ифротгаро ва як таҷассуми таассуби
мазҳабӣ тасаввур мекардам.
Ҳангоме ки Созишномаи сулҳ ва ризоияти миллӣ аз
тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбари
Иттиҳоди мухолифин ба имзо расид ва он аз тарафи
мардуми мо ҳамчун муждаи сулҳи деринтизор бо
умеду орзу ва хушнудӣ истиқбол гардид, Комиссияи
Оштии Миллӣ низ таъсис ёфт, ки як механизми
амалкунандаи протоколҳои Созишномаи умумӣ буд.
Ман низ бо фармони Президенти кишварамон,
муҳтарам Э.Ш.Раҳмонов аз ҷониби ҳукумат шомили
Комиссияи Оштии Миллӣ шудам ва ҷаноби
Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз ҷониби ИНОТ
узвияти КОМ-ро ба уҳда дошт.
Дар ҷараёни кори муштараки тақрибан сесола бо
ҷаноби Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз наздик ошно
гардидам ва як сафари якҷоя низ бо чанде аз аъзои
КОМ ба ИМА доштем. Ҷойи ифтихор ин буд, ки мо
худро якҷоя фарзандони як Ватан ва ба ваҳдату оштии
доимӣ расида муаррифӣ карда, ихтилофҳоро ба як сӯ
гузошта будем. Дар ин ваҳдати назар хидмати
Муҳаммадшариф Ҳимматзода боарзиш буд. Имрӯз низ
ба ҳайси вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар умури қонунгузорӣ
саҳмгир мебошем.
Дар ҷараёни ин ҳамкорӣ ва баҳсҳо шоҳиди
пешрафтҳои ҷиддӣ ва назарраси Муҳаммадшариф
Ҳимматзода гардидам ва метавон гуфт, ки ӯ ба як
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шахси
сиёсатмадори
ботамкин,
дурандеш
ва
соҳибфарҳанг иртиқо ёфтааст.
Хусусиятҳои
хоси
ҷаноби
Муҳаммадшариф
Ҳимматзода фазилат, таҳаммул, андешаи мантиқӣ ва
тавоноии фурӯ нишондани эҳсосот ҳангоми баҳсҳои
гарм мебошад. Ва чун шахсияти сиёсӣ дар ҷараёни
такомул аст, зеро пайваста мутолиа менамояд, ба
забонҳои арабӣ ва англисӣ суҳбат мекунад, таассуби
тангназаронаи
сиёсию
мазҳабӣ
таъйинкунандаи
шахсияту чеҳраи сиёсии ӯ нест. Дар роҳи истиқрори
сулҳ дар Тоҷикистон дар қатори фарзандони ин миллат
заҳмат кашид ва ба амри сулҳу ваҳдати миллӣ садоқати
худро нишон дод. Бинобар ин, имрӯз соҳиби эҳтиром
гардидааст.
Баҳори панҷоҳумини умрашро самимона табрик
мегӯям ва сиҳатмандиашро хоста, дар фаъолияташ ба
нафъи мардуми тоҷик ва бақои сулҳу ваҳдат комёбиҳо
орзумандам.
Кароматулло Олимов,
доктори улуми фалсафа, профессор
Ман ҷаноби Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро дар
арсаи сиёсати ҷумҳурӣ солҳои тӯлонӣ мешиносам.
Албатта, барои ҳамагон маълум аст, ки Ҳизби
коммунисти Тоҷикистон ва Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистон ҳадафҳои сиёсии гуногун доранд, лекин аз
тарафи дигар мусаллам аст, ки ҲКТ, ҲХДТ ва ҲНИТ ва
соири азҳоби сиёсӣ неруҳои сиёсие мебошанд, ки аз
дохили мардуми Тоҷикистон, аз андешаҳои сиёсӣ ва
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маънавии шаҳрвандони Тоҷикистони мо арзи вуҷуд
кардаанд. Ҳама аъзои ин ҳизбҳои сиёсӣ шаҳрвандони
Тоҷикистон мебошанд. Ватани ягона дорем, аз ин лиҳоз
мо хоҳем ва нахоҳем, бояд ҷустуҷӯйи роҳи ҳамкорӣ бо
ҳамдигар барои мафиати аксари мардуми заҳматкаш
пеш гирем ва дар чорчӯбаи Қонуни асосӣ
(Конститутсия) ва қонунҳои дигар ва умуман дар сатҳи
баланди маърифати сиёсӣ ва бо ҳамдигар баҳс намоем
ва манфиати Ватанро аз манфиати ин ё он ҳизб волотар
ва муқаддастар бишиносем.
Ин ҳарфҳоро ман бо як мақсад мегӯям, ки бисёре аз
сиёсатмадорон дар хориҷ ва дохили кишвари мо пеш аз
интихобот ба парлумони доимоамалкунанда ва касбии
Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси Миллии Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтимол доштанд, ки
ҳизбҳои сиёсие, ки шомили парлумон мешаванд, аз
ҷумла ҲКТ, ҲХДТ ва ҲНИТ дар ҳамон шаклҳои
дурушти солҳои 91-92 фаъолият хоҳанд кард. Лекин,
хушбахтона таҷрибаи зиёда аз якунимсолаи парлумони
мо нишон дод, ки ин тавр нест. Вакилони мардумӣ аз
лиҳози маърифати сиёсӣ пухтаанд. Аз ин рӯ, нисбат ба
муҳтарам Муҳаммадшариф Ҳимматзода ҳамчун вакили
мардумӣ ман гуфта метавонам, ки шахси бисёр
варзида, ботааммул ва дорои дониши баланди касбӣ ва
сиёсӣ мебошад. Дар ҷараёни таҳия ва баррасии
лоиҳаҳо фаъолона иштирок мекунад ва дар он ҷое ки
мафиати халқи Тоҷикистон мавриди баҳс аст, доимо
пешниҳодҳои хуб ва муфид мекунад.
Ҳатто
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пешниҳодҳое ки вакилони ҲКТ ва ҲХДТ мекунанд,
дастгирӣ мекунад.
Ман ҳамчун вакил панҷоҳумин зодрӯзи муҳтарам
Муҳаммадшариф Ҳимматзодаро самимона табрик
мекунам ва дар фаъолияти қонунгузориаш ба мафиати
мардуми кишвари мо муваффақиятҳои ҳарчи беҳтар
орзу мекунам.
Шодӣ Шабдолов,
раиси Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон,
вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
ҶТ
Маъмулан, сиёсатмадор ва сиёсатдониро ҳамрадифи
зарангӣ, ҳиладонӣ ва баъзеҳо ҳатто дурӯягӣ медонанд.
Барои чунин баҳо гирифтани сиёсат ва сиёсатмадорӣ
бештар худи сиёсатмадорон айбдоранд, вале ҳастанд
касоне ки бо рафтор, гуфтор ва фаъолияти худ акси ин
фикрҳоро нишон додаанд ва исбот намудаанд, ки на
ҳама сиёсат палид аст ва на ҳама сиёсатмадор дурӯя.
Устод Муҳаммадшариф Ҳимматзода аз ҷумлаи
чунин сиёсатмадорон аст. ӯ нишон дод, ки
сиёсатмадори воқеъӣ бояд мавқеи шахсии худро дошта
бошад ва ҳар замон аз он дифоъ карда тавонад. Он кас
тавонистааст, ки сиёсатро бо илм, дин ва фикр омезиш
диҳад, аниқтараш сиёсатро дар заминаи илм, дин ва
фикр ба роҳ мондааст.
Муҳиддин Кабирӣ,
раиси ҲНИТ, номзади
улуми сиёсатшиносӣ
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МУҲИДДИН КАБИРӣ

Зиндагиномаи мухтасар
Зодаи деҳаи Қасамдараи ноҳияи Файзобод. Соли
таваллуд 1965. Пас аз хатми мактаби таҳсилоти
ҳамагонӣ соли 1982 аввал Техникуми омории шаҳри
Орҷонекидзеобод (алҳол шаҳри Ваҳдат), сипас
Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ва Донишгоҳи
Санъои Ҷумҳурии Яман ва Академияи дипломатии
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шаҳри Маскавро бомуваффақият ва бо дипломи аъло
хатм кардааст. Соҳиби ихтисосҳои ҳуқуқшиносӣ,
дипломатӣ, арабшиносӣ ва иқтисодӣ мебошад. Аз
овони кӯдакӣ ва ҷавонӣ дар назди уламои маъруфи
кишварамон улуми гуногуни исломиро ба таври хусусӣ
фаро гирифтааст.
Дар айёми донишҷӯӣ узвияти ҲНИТ-ро пазируфта,
дар байни ҷавонон ва донишҷӯён ба фаъолияти тарғиботӣ ва дигар умури ҳизбӣ машғул гардидааст.
Ҳамзамон бо таҳсил, аз соли 1992 узви раёсати
Иттиҳоди байналмилалии донишҷӯён буда, аз соли
1995 ба ҳайси мудири наояндагии ин созмон дар
Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ (ИДМ) адои
вазифа намудааст. Аз соли 1995 то 1997 ба симати
Директори генералии ширкати «НМВ» ва раиси
Маркази фарҳангии тоҷикон – «Сино» – и шаҳри
Маскав фаъолият пеш бурдааст.
Аз моҳи сентябри соли 1997 ба Тоҷикистон
баргашта, ба ҳайси ёвари раиси КОМ ва моҳи октябри
соли 1999 то 1 апрели соли 2000-ум узви зеркомиссияи
сиёсии Комиссияи Оштии Миллӣ ифои вазифа намуда,
дар таҳкими сулҳу ваҳдат ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст. Дар соли 1999ум муовини раиси ҲНИТ, баъдтар ба ҳайси муовини
аввали раиси ҲНИТ интихоб гардид ва дар ин вазифаҳо
таҳти сарварии устоди фақид Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
чун сиёсатмадор ва ташкилотчии варзида ба камол
расид, қобилият ва истеъдоди баланди ӯ дар
Тоҷикистон ва берун аз он маълум гардид. Маҳз дар ин
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давра вай дар мустаҳкам кардани равобити
байналмилалии ҲНИТ ва баланд шудани обрӯ ва
нуфузи ин созмони сиёсӣ дар арсаи ҷаҳонӣ нақши
бориз ва фаъол бозид.
Соли 2006, пас аз вафоти устоди шодравон Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар Анҷумани ғайринавбатии ҲНИТ
Муҳиддин Кабирӣ раиси ҲНИТ интихоб гардид.
Муҳиддин Кабирӣ на танҳо сиёсатмадор, балки
сиёсатшиноси варзида низ ба шумор меравад. ӯ
номзади улуми сиёсатшиносӣ мебошад. Бо забонҳои
русӣ, арабӣ ва инглисӣ озодона ҳарф мезанад.
Оиладор соҳиби 7 фарзанд аст.
Абдуллоҳи Раҳнамо,
номзади улуми сиёсӣ
НУРӢ ВА КАБИРӢ
ё нигоҳе ба масъалаи интиқоли қудрат дар ҲНИТ
ва вазъи ин ҳизб пас аз як соли даргузашти Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ
Боре дар боби дину давлат таҳлили хурде навишта,
назди яке аз мушовирони калон бурдам. Устод пеш аз ин ки
бо навишта шинос шаванд, савол карданд, ки шумо тарафи
динро ҳимоят мекунед ё тарафи давлатро? Гуфтам, ки
барои таҳлилгар дар фазои давлати миллӣ «тараф» вуҷуд
надорад, вале чун ҷаҳонбинии устод сиёҳусафед буд,
ҷомеъаро дар шакли тарафҳои даргир ва худро дар «фронт»
медиданд. Ва афсус ки дар бисёр сатҳҳо ин ҷаҳонбинии
идеологии сиёҳусафед ҳануз ҳифз мешавад. Аз ин рӯ,
навиштан дар бораи ҲНИТ то ҷое мушкил аст, зеро
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аввалин саволи хонандаи истеъморзада, чӣ мушовир бошаду
чӣ донишҷӯ, ин хоҳад буд, ки шумо ҷонибдори ҲНИТ
ҳастед ё мухолифи он? Пас дар ҷомеъаи «тарафҳо» ва дар
тафаккури сиёҳусафед барои таҳлили воқеъбинона ва барои
манфиати миллӣ ҷойгоҳ андак аст. Ин аст камтарин
хатари ҷаҳонбинии идеологии ҷабҳаӣ. Ва чун ин навишта
берун аз ин ҷабҳагириҳост, табиист, ки бардоштҳои
гуногунро дар пай хоҳад дошт.
МУШКИЛАИ ҲИЗБ ШУДАН

Санаи 9 августи соли 2007 аз даргузашти роҳбари
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ва ҷонишини ӯ гаштани Муҳиддин Кабирӣ як сол
сипарӣ шуд. Масъалаи интиқоли қудрат дар ҲНИТ ва
аз Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ба Муҳиддин Кабирӣ
гузаштани роҳбарии ин ҳизб дар назари аввал ҳамчун
ҳодисаи номунтазирае пазируфта мешавад, ки фақат бо
даргузашти ногаҳонии Сайид Абдуллоҳи Нурӣ пеш
омада бошад. Вале баррасии раванди таҳаввулоти
сифатӣ ва сохтории ҲНИТ дар солҳои охир нишон
медиҳад, ки ин интиқол ҷузъи барномаҳои ислоҳотии
Саид Абдуллоҳи Нурӣ буда, заминаҳои амалӣ гаштани
он ҳануз дар замони зиндагии ӯ фароҳам шудаанд. Аз
ин рӯ, даргузашти ногаҳонии Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
ин равандро то ҷое нотамом гузошта, масъалаи
интихоби роҳбари нави ҳизбро ба як фаврият табдил
дод. Барои дарки дурусти моҳияти ин таҳаввул,
шинохти барномаи Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар
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мавриди аз як наҳзати анъанавӣ ба ҳизби сиёсии
муосир табдил додани ҲНИТ бисёр муҳим аст, зеро
навшавии роҳбарии ин ҳизб низ ҷузъи ҳамин лоиҳаи
ислоҳотӣ будааст.
Раванди дубора ба ҳизби сиёсӣ табдил шудани
наҳзати исломии Тоҷикистон асосан аз охири соли 1999
оғоз гашт. Дар ин давра пас аз расмияти
конститутсионӣ ёфтани ҳизби динӣ, ҲНИТ дубора
фурсат ёфт, ки ҳамчун ҳизби сиёсӣ фаъолияташро аз
сар гирад. Ин дафъа фаъолияти он аз як мавқеи басе
устувортар аз соли 1991 оғоз мегашт, вале ин қудрату
имконот барои иштироки мусолиматомези сиёсӣ
мутобиқ набуд. Ва ҲНИТ маҷбур гашт барои оғози
фаъолияти сиёсӣ чанд масъалаи ҷиддиро ҳал намояд:
1.Дар тӯли ҷанги шаҳрвандӣ ҲНИТ ба як ҷунбиши
васеи сиёсию низомӣ табдил шуда, ҳам сохтор ва ҳам
шеваҳои амали ҳизб барои вазъияти ҷангӣ мутобиқ
гашта буд, ки барои ҳизби сиёсӣ будан имкон намедод.
Аз ин рӯ, яке аз муҳимтарин вазифаҳои ҲНИТ дар ин
давра гузор аз як ҷунбиши сиёсӣ-низомӣ ба як ҳизби
сиёсӣ буд. Ин раванд ҳам аз назари равонӣ ва ҳам аз
назари амалӣ бисёр мушкил буд, вале табдил шудан ба
ҳизби сиёсӣ низ танҳо роҳи идомаи мавҷудият ва
фаъолияти ҳизб ҳисоб мешуд.
2.Барои роҳгузории фаъолияти мусолиматомези
сиёсӣ ҲНИТ ба як қишри миёнаи технократҳои динӣ ва
функсионерҳои ҳизбӣ ниёз дошт, вале онро дар ихтиёр
надошт. Сохтори соддаи ҳизб ба як ҷунбиши мардумӣ
шабоҳат дошт, ки шояд барои шароити ҷангӣ
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коршоям, вале барои фаъолияти сиёсӣ номувофиқ буд.
Дар раъси ҳарами сохтории ҳизб гурӯҳи роҳбарони
бонуфуз ва дар пояи ҳарам тӯдаи васеи пайравон қарор
дошта, миёнаи ҳарамро холигии бузурге фаро гирифта
буд, яъне дар таркиби ҳизб қишри коргузорони сиёсӣ
ва зиёиёни исломӣ ташаккул наёфта буд. Худи Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ин мушкиларо эътироф дошт ва
ҳануз соли 2000, вақте ки дар як конфронс ин нақшаи
содаро ба эшон нишон додам (ниг.: Нақшаи №1), онро
бо худ гирифта, чунин изҳор дошт: «Дақиқан он
чизест, ки мо ҳам имрӯз ҳис мекунем».
Доираи хурди роҳбарони бонуфуз
Ҷойгоҳи холии «синфи миёна»
(коргузорони ҳизбӣ)
Оммаи пайравон
Нақшаи №1: Ҳарами сохтории ҲНИТ
Набудани қишри коргузорони ҳизбию идорӣ дар
таркиби ҲНИТ дар мавридҳои мушаххасе чун шомили
КОМ шудани баъзе намояндагони барои ин нақш
номуносиб, аз уҳдаи масъулияти худ ба хубӣ
набаромадани баъзе намояндагони ҳизб дар сохторҳои
ҳукуматӣ, аз тарафи ҳизб истифода шудани
мутахассисони ориятӣ, заъфи таблиғотию иттилоотӣ
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дар интихоботҳои соли 1999 ва 2000 ва ғайра маълум
гаштанд.
3.Бо дарки ин номувофиқии сифатию сохторӣ,
ҲНИТ дар солҳои 2000-2005 нирӯи зиёди худро сарфи
ислоҳу барқарории дохилӣ намуд. Дар ин давра
сохтори ҳизб пурра таҷдид гашта, амуди идории он
барқарор шуд. Дар сохтори ҳизб шуъбаи таълими
сиёсӣ ва тарбияти кадрҳо таъсис гашта, бозомӯзии
ҳайати ҳизбӣ барои ба роҳ гузоштани фаъолияти сиёсӣ
дар шароити нав идома ёфт. Гарчи ин иқдомот
масъалаи «қишри миёна» дар ҲНИТ-ро ҳал
накардаанд, аммо ба ҳар ҳол он ба интихоботи
порлумонии соли 2005 ҳамчун ҳизби ташаккулёфтаи
сатҳи ҷумҳуриявӣ ворид гашт.
Вале дар солҳои баъдӣ Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
барои ба як ҳизби сиёсии муосир табдил шудани ҲНИТ
иқдомоти ҷиддитареро пеш гирифт. Тавре гуфта шуд, ӯ
як наҳзати тақрибан классикиро сохта буд, ки дар он як
роҳбари рӯҳонӣ тӯдаҳоро ба мубориза барои
истиқлолият ё инқилоб роҳнамоӣ мекунад. Вале чунин
наҳзат барои оғози асри ХХ1 акнун бисёр куҳна ба
ҳисоб мерафт. Умуман, дар ин давра дар ҷаҳони ислом
асри наҳзатҳои тӯдаӣ гузашта, муборизаи сиёсӣ моҳият
ва усули нав касб намуда, чорчӯби муносиби муборизаи
сиёсиро ҳизби сиёсие ташкил медиҳад, ки ҳадафу
барномаҳои дақиқ ва сохтори муосири ташкилотӣ
дошта, вазифаю масъулияти ҳар як узви он мушаххас
бошад. Охирин намунаи коромадии ҷунбишҳои
суннатӣ муваффақияти гурӯҳҳои ҷиҳодии Афғонистон
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дар баробари таҷовузи Шӯравӣ будааст, вале
надоштани сохторҳои муосири дохилӣ боис гаштааст,
ки ин наҳзатҳо пас аз пирӯзӣ идоранопазир шуда,
дастовардҳои муҳими худро низ идора карда
натавонанд. Ношоямии чунин наҳзатҳо дар сиёсати
муосирро метавон дар мисоли наҳзатҳои исломии
Покистон, ки дар шакли ҷамъиятҳо, ҷунбишҳо,
лашкарҳо, лигаҳо ва ғайра фаъолият доранд, низ
мушоҳида кард. Бо вуҷуди шумораи зиёд ва бо вуҷуди
ба намоишҳо кашидани ҳазорон нафар, онҳо дар
интихоботҳои парлумонӣ дар баробари ҳизбҳои
муосир дарсади ночизеро соҳиб мешаванд. Баракси ин
вазъиятро метавон дар мисоли Туркия, Малайзия,
Мағриб ва ғайра дид, ки ҳизбҳои муосири исломгаро бо
пеш гирифтани шеваҳои муосири иштироки сиёсӣ
дастовардҳои муҳим доштаанд. Яъне, ҳар куҷое ки
роҳбарони исломӣ гузашти асри наҳзатҳои суннатӣ ва
расидани замони ҳизбҳои муосири сиёсиро ба дурустӣ
дарк кардаанд, иштироки сиёсии онҳо муваффақ
будааст ва баракс.
Албатта, Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, ки хусусан, дар
солҳои ҳиҷрат ва фаъолияти сиёсии пасазҷангӣ бо
вазъияти ҷаҳони ислом аз наздик ошно буд,
наметавонист аз ин масъала бохабар набошад. Аз ин рӯ,
табдили наҳзат ба ҳизби сиёсии муъосир ҳамчун
наҷоти дигари наҳзат яке аз барномаҳои ҷиддии ӯ
дар поёнии ҳаёташ будааст. Барои чунин
хулосабарорӣ чанд иқдоми мушаххаси ӯ низ асос шуда
метавонад:
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1.Агар раванди тағйири ҳайати Раёсати ҲНИТ ва
масъулони шуъбаҳои онро дар фосилаи солҳои 19992005 баррасӣ намоем, мебинем, ки он ба тадриҷ
комилан нав шуда, ба он шахсиятҳои нисбатан
муосирфикри аз назари синнӣ ҷавон ва аз назари касбӣ
соҳиби маълумот ва тахассуси олӣ ворид карда
шудаанд. Дар ин давра бахшҳои муҳими кори ҳизбӣ ба
тадриҷ ба дӯши чунин афрод гузошта шуда, онҳо
ҳамчун насли нави ҳизбиён тарбият ва омода
мегаштанд.
2.Дар айни замон, дар ҳамин давра Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ бо эҷоди вазифаю ниҳодҳои берунтар
аз сохтори идории ҳизб аксари он рӯҳониён,
қумандонҳо ва рӯҳонӣ-қумандонҳои давраи наҳзатиро,
ки барои фаъолият дар ҳизби сиёсии муосир чандон
омода набуданд, аз сохтори идории ҳизб берун оварда,
дар ниҳодҳои ҷанбӣ ҷой дод. Аксари онҳо акнун дар
ниҳодҳои машваратие чун Шӯрои уламои ҲНИТ ё дар
вазифаҳои машваратию ифтихорие чун мушовири
олии роҳбари ҲНИТ ва ғайра мақом доштанд. Ҳамин
тавр, Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар давраи охири
фаъолияти худ насли нави ҳизбиёнро омода месохт, ки
ҲНИТ-ро дар марҳалаи муосир идора намояд. Ин насл
дигар дар суханрониҳои худ шеър намехонд ва ҳикоят
намеовард, балки бо мантиқи муосири сиёсӣ амал
карданро меомӯхт.
3.Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар масъалаи гузаштани
асри наҳзатҳои анъанавӣ ва роҳбарони наҳзатӣ то ҳадде
воқеъбинона амал кард, ки дар солҳои охир ҳатто худро
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ҳамчун шахси анъанавӣ ба даҳсолаҳои гузашта
мутааллиқ медонист ва барои бақо дар симати роҳбари
мустақими ҳизби сиёсии муосир чандон моил набуд.
Ин буд, ки эшон чанд бор ба таври ҷиддӣ аз аъзои
Раёсати ҲНИТ хоҳиш намуда буд, ки истеъфои ӯро
қабул карда, барои ҳизб роҳбари фаъолтареро интихоб
намоянд. Ин мавқеи ӯ то ҳадде ҷиддӣ буд, ки онро ҳатто
ба таври расмӣ дар матбуот эълом дошт. Аз ин рӯ, ба
назари банда, ҳатто агар Сайид Абдуллоҳи Нурӣ солим
ва дар ҳаёт мемонд, бино бар аҳамияти ҳаётии ин
масъала барои ҳизбаш, дар як-ду соли оянда бо
ташаббуси худ роҳбарии амалии онро ба шахси наву
ҷавонтаре вогузор мекард.
4.Ва ҷиддитарин қадами Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар
роҳи ба ҳизби сиёсии муъосир табдил додани ҲНИТ
ҷонишини худ интихоб намудани Муҳиддин Кабирӣ
буд, зеро дар шароити нав маҳз Кабирӣ метавонист
рамзи оғози марҳалаи нави фаъолияти наҳзат гашта,
чеҳраи нави ҲНИТ-ро ҳамчун ҳизби сиёсии муосир
муаррифӣ намояд.
НУРӢ ВА КАБИРӢ

Дар таърихи 2 сентябри соли 2006 вақте ки
Муҳиддин Кабирӣ дар анҷумани ҲНИТ раиси ҳизб
интихоб шуд, дар посух ба истиқболи вакилон, аз
ҷумла чунин гуфт: «Имрӯз, ки шумо ба ман овоз
додед, бори дигар ба устод Нурӣ овоз додед». Ин
ҷумла, ки ҳамон лаҳза аз он бардошту маъноҳои
мухталиф гирифта шуд, шояд пеш аз ҳама ба он маъно
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буд, ки раиси ҳизб шудани Кабирӣ ҳамон чизест, ки
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ худ онро мехост ва дар назар
гирифта буд ва интихоби ғайр аз ин ғайр аз интихоби
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ мешуд. Албатта, ҷузъиёти
васияти эълоннашудаи Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ба
роҳбарияти ҳизб ба худи онҳо рӯшан аст, вале ба назар
мерасад, ки барои дарки берунии моҳияти ин интихоб
таваҷҷуҳ ба лаҳзаҳои зерин зарур аст:
1.Дар раъси ҳизб ҳузур доштани шахсияте чун
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, ки пас аз барқарории сулҳ на
танҳо дар ҳизб, балки дар ҷомеъа низ ҷойгоҳи хосса
дошта, илова бар ин, ҳануз хеле солим ва ҷавон буд,
масъалаи роҳбарии ин ҳизбро дар зеҳни ҳамагон ҳатто
барои даҳсолаҳои оянда ҳал намуда буд. Зеро Сайд
Абдуллоҳи Нурӣ на танҳо роҳбар, балки муассиси
асосӣ ва пешвои ҳизб буда, масъалаи роҳбарии ӯ ба
таври табиӣ пазируфта шуда буд. Аммо дар солҳои
2003-2004 маълум гашт, ки роҳбарони аслии ҳизб Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ ва Муҳаммадҳариф Ҳимматзода
шадидан бемор гаштаанд. ҲНИТ ки пас аз талошу
муборизаҳои зиёд акнун расмият ёфта, барои амалӣ
сохтани барномаҳои худ имкон пайдо карда буд ва
акнун бояд самараи ин талошҳоро медид, ба фоҷеае
рӯбарӯ гашт, ки касе интизор надошт. Аммо фоҷеаи
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дучанд буд, зеро шахсияти
аслие, ки ӯ метавонист дар лаҳзаи зарурӣ ба вай такя
намояд ва аз ҷумла, ҳизбро бо қалбе ором ба ӯ вогузор
созад, низ дар канори ӯ бистарӣ гашта буд. Ин буд, ки
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Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҷонишини худро бояд месохт
ва бисёр бо суръат месохт.
2.Нуфузи мутлақи Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар
ҲНИТ ба ӯ имкон медод, ки ҷонишини худро озодона
интихоб намояд ва он аз тарафи ҳизб пазируфта
мешуд. Аз ин рӯ, аз рӯи тааммулоти ҷомеъаҳои шарқӣ
баъзеҳо интизор доштанд, ки ӯ пеш аз ҳама писари
бузургии худро ҷонишин месозад. Гарчи ин номзад низ
дорои нуфуз ва таҳсилоти муносиб буд, вале Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар замони зиндагияш ӯро ба
сохторҳои идории ҳизб наовард (ӯ танҳо дар анҷумане,
ки пас аз марги падараш баргузор гашт, ба ҳайати раёсати
ҳизб пазируфта шуд). Албатта, дар он рӯзҳо таҳлилгарон
ҷавонии синнӣ ва сиёсии ӯро низ сабаб мегуфтанд, вале
шояд ҳам барои зиндагиномаи Саийд Абдуллоҳи Нурӣ
ва ҳам барои таърихи муосири кишвар муҳимтарин
нукта ин аст, ки ӯ ташаббускори анъана шудани усули
меросӣ ва хонаводагӣ дар сиёсати Тоҷикистон нашуд.
3.Ва тавре ки зикр шуд, интихоби Муҳиддин Кабирӣ
ба унвони ҷонишин метавонист иҷрои барномаи
ниҳоии Сайид Абдуллоҳи Нурӣ, яъне табдили наҳзат
ба ҳизби сиёсии муосирро таъмин созад, гарчи
Муҳиддин Кабирӣ аз рӯйи яке аз меъёрҳои анъанавии
аҳамияти аъзо дар ҲНИТ, яъне собиқаи узвият дар
ҳизб, аз бисёре аз ҳамсафони роҳбари ҳизб қафо
мемонд, вале ӯ дар даврони камоли сиёсии Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ, яъне солҳои 1997-2006 наздиктарин
шахси ӯ буда, бевосита дар мактаби сиёсии ӯ ташаккул
ёфт, андеша ва мавқеи ниҳоӣ ва воқеии ӯро беҳтар аз
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ҳар каси дигар фаро гирифта буд. Аз сӯйи дигар, ӯ касе
буд, ки решаҳои исломӣ ва ҷаҳонбинии муосирро дар
ҳам ҷамъ оварда ва низ аз хиҷолати иштирок дар ҷанги
шаҳрвандӣ озод буд. Ин буд, ки Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ интихоби худро бар Кабирӣ гузошт.
4.Вале бо вуҷуди ин, Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ин
интихоби худро эълон накард. ӯ Кабириро ибтидо ба
ҳайси муовини аввал пешниҳод намуда, ба тадриҷ дар
давраҳои рухсатии худ иҷрокунандаи вазифаи раиси
ҳизб гузошт. Хусусан, дар ду соли охири ҳаёти Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ, ки ӯ барои табобат моҳҳоро дар
хориҷ мегузаронид, М. Кабирӣ амалан ҳамчун роҳбари
ҳизб фаъолият менамуд. Сайид Абдуллоҳи Нурӣ на
барои ҳамаи собиқадорони ҳизб оддӣ будани чунин
интихобро дарк карда, ҳатто пеш аз яке аз сафарҳои худ
аз Муҳиддин Кабирӣ даъват намуд, ки дар маҷлиси
Раёсати ҲНИТ дар курсии ӯ нишинад, вале Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ то охир ба аъзои ҳизб таҳмил накард ё
васияти хаттӣ ҳам нагузошт, ки ҳатман Муҳиддин
Кабириро ҷонишини ӯ интихоб намоянд, вале аз
маҷмӯъи рафтору гуфтори ӯ маълум гашта буд, ки чӣ
касе бояд ба ин мақом интихоб шавад. Пас, Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ аз як сӯ нагузошт, ки роҳбари ҲНИТ
барои худ «халифа» интихоб карда, аъзои ҳизбро аз
ҳаққи интихоб маҳрум созад ва ин анъанаро дар ҳизб
ҷорӣ созад. Аз сӯйи дигар, ӯ тавонист мавқеи худро дар
масъалаи роҳбари ояндаи ҳизб, ки барои нигоҳ
доштани ҳизб дар марҳалаи нав аҳамияти ҳаётӣ дошт,
ба аъзои ҳизб расонид.
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5. Аммо, ба ҳар ҳол метавон гуфт, ки барои анҷоми
комили барномаи ислоҳоти ҲНИТ барои Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ замон кифоят накард. Аз рӯйи
мушоҳидаҳо ҳадди аққал ду-се соли дигар зарур буд, то
ислоҳоти сохторию мазмунии ҳизб поён ёфта,
консепсияи фаъолияти он дар сифати нав ва замони
нав пурра тарроҳӣ гардад. Силсилаи суҳбатҳое, ки
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ дар моҳҳои охири ҳаёти худ
дар мулоқотҳои вижа бо намояндагони бахшҳову
қишрҳои ҲНИТ доштааст, нишон медиҳад, ки ӯ барои
тамоми самтҳои фаъолияти ҳизб нигоҳу равишҳои
тозаеро дар назар гирифта будааст. Вале ба сатҳи
барномаи амалӣ тадвину суфта шудани онҳо низ ба
замони бештар ниёз доштанд.
Дар масъалаи омодасозии Муҳиддин Кабирӣ низ
фурсат кифоят накард, зеро ҳануз тамоми потенсиали
рушди ӯ дар сояи Сайид Абдуллоҳи Нурӣ истифода
нашуда буд. Ва марги зудраси Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
оғози зудраси Кабириро дар пай дошт ва ӯ бо эҳсоси як
ятими сиёсӣ бори масъулияти бисёр ҷиддиеро ба дӯш
гирифт.
МАСЪАЛАИ КАБИРӢ

Бо омадани Муҳиддин Кабирӣ марҳалаи комилан
нави таърихи ҲНИТ оғоз гашт. Шахсияти ӯ ҳануз дар
давраи муовини аввали ҳизб будан мавриди таваҷҷуҳ ва
таҳлилу гуфтумонҳои зиёде дар дохилу хориҷи кишвар
қарор гирифта буд, зеро дар солҳои 2005-2006 чӣ дар
дохил ва чӣ дар хориҷ ӯ аз ҲНИТ намояндагӣ мекард.
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Аз ин сабаб, ҷойнишинии ӯ барои бисёриҳо чандон
номунтазира набуд. Аммо, ба ҳар сурат, ин масъала
паҳлуҳои бисёр ҳассос ва хоссаи худро дошт ва дорад:
1.Агар
худи
интихоби
Муҳиддин
Кабирӣ
ғайриинтизор набошад, суръату фаврияти интихоби ӯ
комилан ғайриинтизор буд. Гарчи ҳануз рӯзи ҷанозаи
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бисёре аз коршиносон ӯро
роҳбари ояндаи ҲНИТ ном бурданд, вале ӯ ҳатто
пештар аз нашри ин мусоҳибаҳо ба симати
иҷрокунандаи ин вазифа интихоб шуд. Шӯрои сиёсии
ҲНИТ рӯзи дигар дар ҷаласаи фаврии худ ин тасмимро
гирифт. Сабаби чунин фаврият дар интихоби Кабирӣ
пеш аз ҳама ба чанд нукта вобастагӣ дошт:
–ҲНИТ мехост нишон диҳад, ки пас аз даргузашти
роҳбари худ ноумеду пароканда нашуда, ҳамчунон
якпорча боқӣ мондааст. Ҳарчӣ зудтар рӯшан шудани
ин масъала ҳам барои рӯҳияи аъзо ва ҳам барои
доираҳои сиёсии дохилию хориҷӣ аҳамияти ҷиддӣ
дошт. Хусусан, пас аз он ки роҳбарияти ҲНИТ
натавонист дар рӯзи даргузашти Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ ҳалли масъалаҳои ҳассосе чун интихоби озодонаи
макони дафн ва пахши хабари даргузашти ӯ аз тариқи
телевизони давлатӣ ва ғайраро таъмин намояд, бисёре
аз аъзои ҲНИТ дар асабоният ва ҳолати сархӯрдагӣ
қарор гирифта буданд.
–таъхири
интихоб
метавонист
тамоюлҳои
дарунҳизбиро шиддат дода, боиси ҷиноҳбандии
бахшҳои ҷудогонаи ҳизб ва сар задани ихтилофоти
амалии дохилӣ дар масъалаи роҳбарӣ гардад.
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– эҳтимоли ба миён омадани «тавсия» ва дахолати
берунӣ дар раванди интихоби роҳбари нави ҲНИТ низ
зиёд буд ва имкони аз берун ба таври сунъӣ шиддат
бахшидани ихтилофҳои дарунии ҳизб вуҷуд дошт.
Пас, агар нокомӣ дар иҷрои васияти Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар бораи макони дафни ӯро аввалин
нокомии ҲНИТ пас аз даргузашти эшон донем,
интихоби фаврии роҳбари нави ҳизб ҷиддитарин
қадами роҳбарияти он дар ин рӯзҳо будааст, ки ҳизбро
аз эҳтимоли яъсу ихтилофу парокандагӣ эмин
доштааст.
2.Муҳимтарин саволе, ки дар бораи Муҳиддин
Кабирӣ ҳануз дар давраи муовинати ӯ матраҳ буд, ин
аст, ки оё ӯ воқеияти Ҳизби наҳзати исломист ва ё як
рӯкаши модерне бар ин ҳизб, яъне оё тамоми ҲНИТ
ҳам дар сатҳи Кабирист ва мавқеъ ва андешаҳои
муосиру пешқадами ӯро қабул дорад? Сабаби ба миён
омадани чунин савол пеш аз ҳама дар он аст, ки
раванди аз як наҳзати суннатӣ ба ҳизби муъосири сиёсӣ
таҳаввул ёфтани ҲНИТ ҳануз анҷом напазируфтааст ва
ин раванд на танҳо дар зеҳни бахше аз пайравони ҳизб,
балки дар зеҳни бахше аз таҳлилгарони беруниҳизбӣ
низ ҳалли худро наёфтааст. Ҳануз дар зеҳни бисёре аз
таҳлилгарон ин савол боқист, ки агар Муҳиддин
Кабирӣ роҳбари Ҳизби Наҳзати Исломист, пас саллаю
ришу шамшераш куҷост? Бахше аз пайравони ҳизб низ
ҳануз чунин интизорро дар сар доранд.
Дар ин бора метавон гуфт, ки вақте Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ барномаи таҳаввули ҳизбро оғоз кард,
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Муҳиддин Кабириро ҳамчун ояндаи ҲНИТ интихоб
намуд. Пас, агар ҲНИТ бар ояндаи худ андешад, дар он
Кабириро мебинад, агар бар гузаштаи худ рӯй орад, он
ҷо барои Кабирӣ ҷойгоҳи бисёр камтар аст. Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ дар поёни зиндагии худ мафҳум сохт,
ки барои ҲНИТ ояндаро интихоб кардааст, вале
фурсати кофӣ наёфт, ки ин интихобро ба интихоби
зеҳнии ҳар як узви ҳизб табдил диҳад. Шояд ин аз
ҷиддитарин вазифаҳоест, ки акнун бояд роҳбарияти
феълии ҲНИТ дар кӯтоҳмуддат ба охир расонад.
Аммо феълан эътироф ва машрӯъияти Муҳиддин
Кабирӣ асосан бар пояҳои қонуният ва ақлоният
устувор аст, яъне сабаби аввали аз тарафи пайравони
ҲНИТ пазируфта шудани ӯ дар он аст, ки вай ба таври
расмӣ ва шаффоф роҳбари ҳизб интихоб шудааст.
Сабаби дуввум дар он аст, ки дар мавриди дар садри
ҳизб қарор доштани ӯ аксари пайравони ҲНИТ
қаноати ақлонӣ доранд. Яъне агар ба вазъияти имрӯзи
ҳизб ва вазифаҳои навини он бо таҳлили мантиқӣ нигоҳ
шавад, ақли аъзои ҲНИТ низ қонеъ мешавад, ки дар
ҳамин шароит Кабирӣ роҳбари муносиб аст, вале
инсон ва фаъолияти сиёсии инсон, хусусан, дар
ҳаракатҳои суннатӣ ҳамагӣ аз ақл иборат нест. Дар
наҳзатҳои анъанавӣ ҳузури як роҳбари динию маънавӣ,
ки илова бар қаноати ақлонӣ таскини эҳсосӣ низ
мебахшад, як амри маъмул ҳисобида мешавад. Бисёре
аз аъзои ҲНИТ, ки дар даврони Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
ба доштани як паноҳгоҳи рӯҳию отифӣ одат доштанд
ва дар зеҳни худ бо пешвои ҳизб навъе робитаи
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падаруфарзандӣ ё пирумуридиро мепарварданд, акнун
то ҷое ташнагии отифӣ мекашанд. Ин аст, ки Кабирӣ
ҳамчун «интихоби дуруст» наҳзатиёнро аз назари
ақлонӣ қонеъ кардааст, вале онҳо аз назари эҳсосию
отифӣ ҳануз қаноат наёфтаанд. Ва дар ин масъала
омиле, ки дар марҳалаи интиқолӣ ҳам Муҳиддин
Кабирӣ ва ҳам худи ҲНИТ-ро наҷот додаст, ҳузури
маънавии Муҳаммадшариф Ҳимматзода будааст, ки
албатта, баррасии ҷойгоҳи ӯ дар ин ҳизб масъалаи
ҷудогона аст.
3.Ҳамчунин, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки бо
омадани Муҳиддин Кабирӣ барои нуфуз ва фаъолияти
ҲНИТ водии навине боз шудааст. Чеҳраи Муҳиддин
Кабирӣ ҳамчун як сиёсатмадори ҷавон ва дорои
таҳсилоти муосир ва дидгоҳҳои барои ҷомеъаи мо тоза
берунтар аз ҲНИТ, аз ҷумла миёни қишрҳои
таҳсилкарда ва хусусан, миёни ҷавонону донишҷӯён
таваҷҷуҳи хосеро ҷалб намудааст. Кабирӣ ҳам барои
касоне ки афкори миллӣ доранд, ҳам барои касоне ки
афкорӣ динӣ доранд ва ҳам барои касоне ки афкори
озоду либералӣ доранд, хосса барои онҳое ки ин
арзишҳоро аз ҳам ҷудо намебинанд, мавриди таваҷҷуҳ
мебошад. Хусусан, дар вазъияте ки аксари роҳбарони
ҳизбҳои сиёсӣ ва аксари лидерони расмии кишвар
чеҳраҳои муҳофизакору пешинафикр мебошанд,
Кабирӣ ҳам дар ҷиноҳи динӣ ва ҳам дар ҷиноҳи дунявӣ
бо тозагии афкори худ як қадам пеш меистад. Ин аст,
ки рӯйи саҳна омадани ӯ метавонад марзҳои анъанавии
роҳбари «динӣ» ё «дунявӣ» буданро шикаста, насли нави
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сиёсатмадоронеро ба миён орад, ки андешаи онҳо
тамоми бахшҳои фарҳанги миллиро фаро гирад, вале
нигоҳи қишри таҳсилкарда ва насли ҷавону донишҷӯ ба
Кабирӣ ҳануз бештар як таваҷҷуҳи холӣ ва то ҷое
эҳтиёткорона аст, таваҷҷуҳ ба як зуҳуре тоза дар муҳити
якранг. Аммо ин вобаста ба худи Кабирӣ ва ҲНИТ аст,
ки ин таваҷҷуҳро ба тамоюл ва пайравӣ ва ҳимоят
табдил карда метавонанд ё не. Ба ҳар ҳол, ҳоло дар рӯ
ба рӯи онҳо водии наве боз аст, ки метавонанд касб
кунанд ва ё ба дигаре вогузоранд.
4.Масъалаи ҷиддии дигар муносибати Муҳиддин
Кабирӣ бо Ғарб аст. Дар ҳақиқат имрӯз ӯ яке аз он
сиёсатмадорони тоҷик аст, ки бо Ғарб васеътарин
робитаро
дорост.
Аксари
сиёсатмадорон
ва
муҳаққиқони хориҷие ки аз Тоҷикистон дидан
мекунанд, дидор бо Кабириро дар барномаҳои худ ҷой
медиҳанд. Имрӯз донишгоҳҳои машҳӯр, муассисаҳои
илмию таҳқиқӣ ва марказҳои сиёсии Аврупою Амрико
бо харҷҳои зиёд ӯро даъват мекунанд, суханрониашро
мешунаванд, таҳлил мекунанд. Ва бисёр мехоҳанд
бидонанд, ки ба ибораи маҷаллаи амрикоии
«Экономист» «воқеияти ин исломгарое бо шими
ҷинс» дар чист? Муносибати Кабирӣ ва умуман ҲНИТ
бо Ғарб баҳси ҷудогонаест, вале зикри ин нукта муҳим
аст, ки аз ин муомилаи мураккаб ҷонибҳои гуногун
мафиатҳо ва нигарониҳои худро доранд.
Таваҷҷуҳи Ғарб ба ҲНИТ ва ба Муҳиддин Кабирӣ
пеш аз ҳама моҳияти тадқиқию омӯзишӣ дорад, зеро
мехоҳад бидонад, ки барнома ва потенсиали воқеии
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исломи сиёсии Тоҷикистон чист. Аз сӯйи дигар, ҳифзи
робитаи зинда бо исломиёни тоҷик барои ғарбиён
навъе барномаи эҳтиётӣ барои таъмини ҳузури худ дар
як «ояндаи эҳтимолӣ» низ мебошад, гарчи барои
пешгирии он «оянда» тамоми иқдомотро ба кор
мегиранд.
Манфиати ҲНИТ ва Муҳиддин Кабирӣ аз ин
муомила дар он аст, ки аз як сӯ, эътирофи фавқулоддаи
байналмилалии ҲНИТ-ро, ки асосан аз даврони ИНОТ
ва КОМ мерос мондааст, то ҳадди имкон ҳифз намояд,
зеро ин робита ва ин эътироф яке аз замонатҳои асосии
фаъолияти ҲНИТ дар дохили кишвар аст, омиле ки
ҳукумат аз он ба соддагӣ сарфи назар нахоҳад кард. Дар
баробари ин, муаррифии бештари ҲНИТ ба ғарбиён
даҳшати равонии онҳо аз исломи сиёсиро дар нисбати
ҲНИТ то ҷое коҳиш медиҳад ва онҳо ҳадди аққал, аз
тафовути Кабирӣ аз Бен Ладен огоҳ мешаванд.
Ҳамчунин, Муҳиддин Кабирӣ бо истифода аз ин
фурсатҳо ғарбиёнро на танҳо таскин медиҳад, балки
гилаҳои худро низ матраҳ месозад. Ва бузургтарин
гилаи Кабирӣ аз Ғарб ин аст, ки Ғарб фақат ба хотири
рӯи кор наомадани исломиён, аз ҳамаи арзишҳо ва
даъвоҳои демократии худ сарфи назар карда, дар
саросари ҷаҳони ислом аз режимҳои авторитарӣ
ҳимоят менамояд.
Ва элитаи ҳоким низ аз ин муъомила мафиату
нигарониҳои худро дорад. Нигаронии он пеш аз ҳама
аз ин аст, ки мабодо Ғарб Муҳиддин Кабириро ба сӯйи
«инқилоби ранга» ҳидоят созад, гарчи худи Ғарб низ аз
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ранги чунин инқилоб нигарон аст, вале ҳукумат низ
наметавонад аз равандҳои ахири фазои пасошӯравӣ
чашм бипӯшад. Дар айни замон, мавҷудият ва
фаъолияти ҲНИТ ва Муҳиддин Кабирӣ яке аз он
дастовардҳоест, ки элитаи ҳоким метавонад дар
баробари ғарбиён ҳамчун гувоҳи побарҷойии сулҳ ва
демократия ироа намояд. Вале шояд суди бештари ин
раванд ҳамин аст, ки ҳукумат имкони онро дорад, ки
барои Ғарб «алтернатива»-и эҳтимолии худро
муаррифӣ намояд ва фаҳмо созад, ки «мабодо агар мо
биравем, ба ҷойи мо кӣ ба қудрат хоҳад расид». Шояд
ин барандатарин баргаест, ки дар баробари он Ғарб
беихтиёр арзишу даъвоҳои демократии худро канор
гузошта, аз элитаи ҳоким ҳимоят хоҳад кард.
5.Баҳси дигаре ки бо сари кор омадани Кабирӣ
матраҳ гашт, чигунагии таносуби ҷиноҳи «муҳофизакор»
ва «ислоҳталаб» дар даруни ҲНИТ буд ва баъзе
коршиносон
интихоби
Кабириро
пирӯзии
«ислоҳталабон» муаррифӣ намуданд. Вале чунин баҳсҳо
бештар дар доираҳои сиёсию коршиносӣ ҷараён
дошта, дар даруни ҳизб чунин навъи тақсим чандон
амиқ набуд (тақсимоти дарунии ҲНИТ моҳияти андаке
дигар доранд, ки он масъалаи ҷудогона аст). Ба ҳар ҳол,
агар вазъияти ҲНИТ-ро аз назари таносуби
«ислоҳталабон» бо «муҳофизакорон» нигарем, дар
кулл, ҲНИТ дар тамоми давраи фаъолияти худ ҳизби
дар ҳоли таҳаввул ва ислоҳот будааст, зеро фаъолияти
он то соли 1999 дар фазои гардишҳои шадиди сиёсӣ
гузаштааст. Дар ин самт, охирин барномаи ислоҳоти
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ҳизб гузаштан аз наҳзати анъанавӣ ба ҳизби сиёсии
муосир мебошад, ки аз сӯйи худи Сайид Абдуллоҳи
Нурӣ роҳбарӣ шудааст. Пас, агар ҷонибдорони
муосиршавии ҲНИТ ҳамчун «ислоҳталабон» унвон
шаванд, метавон гуфт, ки худи Сайид Абдуллоҳи Нурӣ
дар садри ислоҳталабон қарор доштааст. Аз ин рӯ,
мантиқан чунин менамояд, ки интихоби Муҳиддин
Кабирӣ ба симати раиси ҲНИТ на «пирӯзии
ислоҳталабон», балки идомаи ислоҳоти ин ҳизб будааст.
Аммо дар шаклёбии муносибати Муҳиддин Кабирӣ
бо аъзои анъанавии ҲНИТ нуктаи муҳимтар ин аст, ки
ӯ ин ислоҳоти нотамомро чӣ гуна идора мекунад. Оё ӯ
бо қарор гирифтан дар пештарин сафи раванди
муосиршудан бо он пайравоне, ки дар охирин сафҳои
ин раванд қарор дорад, забони тафоҳум меёбад. Ин ҷо
Кабирӣ ба як таодули зарифе ниёз дорад, ки дар
доираи он бояд аз як сӯ, суръати таҳаввули зинаҳои
болоии ҳизбро танзим намояд, аз сӯйи дигар, моҳияти
тағйиротро то охирин аъзои ҳизб бирасонад, то дар
ҳизб фосилаи болою поён пеш наояд. Ва дар ин
ислоҳот меъёри барои ҲНИТ муҳим чунин аст: ҳар
андозае, ки Кабирӣ ҳамаи зинаҳои ҳизбро ба сатҳи худ
наздик бардорад, ҳизб ба оянда роҳ хоҳад ёфт, ҳар
қадаре, ки худи ӯ ба сафҳои ниҳоию ислоҳнопазири он
наздик фарояд, ин ҳизб дар гузашта боқӣ хоҳад монд.
6.Дар чигунагии идомаи таҳаввули ҲНИТ нақши
ҳукумат низ бисёр муҳим хоҳад буд. Агар ҳукумат бо
фароҳам овардани фазои муносиб барои дар саҳнаи
сиёсӣ боқӣ мондани ҲНИТ мусоидат намояд, таҳаввули
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мусбат дар ин ҳизб идома меёбад. Вале агар он, аз
ҷумла бо таъмин накардани шаффофияти интихоботҳо
боиси аз иштироки сиёсӣ ноумед гаштани ҲНИТ
гардад, он гоҳ дар даруни ин ҳизб равандҳои
консервативӣ ва ифротӣ боло мегиранд. Ҳукумат
нисбати ҲНИТ бояд аз ин нигоҳ нигарад, ки имрӯз
роҳбарияти он потенсиали бузурги исломи сиёсиро, ки
имрӯз на дар ҳама ҷо хусусияти созанда ва муътадил
дорад, дар доираи қонун идора намуда, ин нирӯро
барои иштироки мусолиматомези сиёсӣ ташвиқ
менамояд ва ба сӯйи созандагӣ самт медиҳад. Ин
бузургтарин хидмат ба ҳукумат аст ва таҷрибаи имрӯзи
ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки онро бо ҳеҷ роҳи дигар ба
даст овардан имкон надорад. Вале пас аз ҳар маъракаи
сиёсие, ки бо сабаби фароҳам нашудани шароити
баробар ё муносиби иштирок ҲНИТ аз он ноком берун
ояд, пайравони ҳизб ба рӯи Кабирӣ ин саволро хоҳанд
кашид, ки ку натиҷаи «иштироки мусолиматомези
сиёсӣ»?
Ҳамин тавр, агар дар оянда фазои сиёсӣ ҳарчӣ
бастатар ва интихоботҳо ношаффофтар шавад, ба
раванди таҳаввул ва модернизатсияи ҲНИТ ва дар кулл,
муътадилшавии исломи сиёсии тоҷик, латмаи шадид
ворид шуда, роҳбарияти муътадили он дар вазъияти
ногувор қарор мегирад. Ҳар як нокомии ҲНИТ дар
интихоботҳо мавқеи роҳбарияти онро заифтар мекунад
ва агар ду бори дигар дар интихоботҳои порлумонӣ ба
ин ҳизб боз ҳам дутоӣ ҷой «дода шавад», барои бахше
аз пайравони он интихобот маънои худро аз даст
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медиҳад. Аз назари рақобатҳои ҳизбӣ, ин метавонад
барои ҳизбҳои рақиб, аз ҷумла ҳизби ҳоким хуб бошад,
вале аз назари манфиату амнияти миллӣ ин раванд ба
суди ҷомеъа нахоҳад буд, зеро аз назари нақши
суботофаринӣ дар кишвар ҲНИТ чизе бештар аз як
ҳизби сиёсист. Пас, аз иштироки сиёсӣ ноумед сохтани
ҲНИТ ба маънои аз даст додани идорашавандагии
исломи сиёсии тоҷик ва ё ҳадди аққал бо дасти худ
барои худ сохтани ҳизби мухолиф ва тундрави динӣ
хоҳад буд. Ва ҳеҷ низоми сиёсии оқил чунин нахоҳад
кард.
Нашрияи «МИЛЛАТ», 9 августи 2007
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Абдуқаюми Қаюмзод
ИНТИХОБОТЕ, КИ ИМТИҲОНИ КАБИРИСТ
ИМТИҲОНИ АВВАЛИНИ КАБИРӢ

Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон (ҲНИТ) дар
интихоботи порлумонии соли 2010 зери раҳбарии
Муҳиддин Кабирӣ ширкат меварзад. Ва барои аввалин
бор аст, ки дар феҳристи ин ҳизб номи Кабирӣ дар
мақоми аввал қарор дорад. Дар ду навбати қаблӣ ин
ҳизб аз 63 курсии порлумон ҳамагӣ ду курсиро ишғол
карда буд. Ин ҳам дар ҳоле ки дар раъси ҳизб Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ шахсияте, ки зери санади
Созишномаи умумии сулҳ имзо гузошта, бо обрӯ ва
нуфузу ҷойгоҳи худ на танҳо дар дохил, балки дар
хориҷ аз Тоҷикистон низ шуҳрат дошт. Вале ҳоло суол
ин аст, ки ҲНИТ бидуни ҳузури якчунин шахсияти
ҷаҳонӣ ва зери раҳбарии як ҷавони тозанафас
метавонад дар мақому манзалати худ тағйир ворид
кунад? Ва оё зери раҳбарии ин ҷавони тозанафас ва
тозакор нафари савум ва ё чаҳоруму панҷум аз ин ҳизб
вориди порлумон хоҳад шуд? Коре ки ба
пешгузаштагони ӯ даст надода буд? Ва оё як чунин
замина ва шароит барои афзоиши шумори «наҳзатиҳо»
дар порлумони кишвар ба вуҷуд омадааст? Ва агар як
чунин дигаргунӣ, яъне шумораи дигаре аз ончи ки ҳоло
ҳаст ба даст ояд, манзалат ва ҷойгоҳи Кабирӣ дар ҳизб,
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кишвар ва дар миқёси байналмилалӣ чӣ гуна хоҳад
буд?
Дар ҳоли ҳозир замина ва шароит барои афзоиши
намояндагони ҲНИТ дар порлумони Тоҷикистон ба
вуҷуд омадааст. Аввал аз ҳама худи давлати Тоҷикистон
ба фарқ аз солҳои оғози рӯи короӣ муносибати худро
бо ислом иваз кард. Балки ҳоло дар сиёсати давлатӣ
Тоҷикистон дар иртибот бо кишварҳои исломӣ
бартарии бештар касб мекунад. Барои мисол робита бо
кишваре чун Ҷумҳурии Исломии Эрон, ки замоне
пуштибони мухолифини давлат маҳсуб мешуд,
комилан иваз шуда ва ин кишвар ба як шарики
муътамад ва дӯсти воқеӣ табдил ёфтааст. Онгуна ки
гуфтем, дар муносибат бо дин дар дохили кишвар
давлат сиёсати худро ба куллӣ тағйир дод ва даст ба
иқдомоте зад, ки барои мисол дар чанд соли пеш
тасаввурнопазир буд. Яъне ин дигаргуниҳои пешомада
дар афкор ва азҳони ҷомеъа он ҳама бадгумонӣ ва
бадгӯиҳоро нисбати ислом ва табъан ҳизбе, ки бо ин
вожаи муқаддас ном ва ормони худро ифода ва баён
кардааст, беранг ва то ҷое пок хоҳад кард. Дар ҳоли
ҳозир ҳам давлат ва ҳам ҲНИТ мухолифатҳои ошкору
ниҳони собиқаро канор гузошта, тақрибан дар
чаҳорчӯби барномаҳои муштарак ҳаракат мекунанд. Ба
ин далел давлат низ аз афзоиши ду ё се нафари дигар
дар шумори намояндагони ин ҳизб дар порлумон шояд
ҳассосият нишон надиҳад.
АФЗОИШИ АЪЗОИ ҲНИТ БО РОҲБАРИИ КАБИРӢ
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Дигар заминаҳое, ки имкони табиии зиёд шудани
«исломиҳо» дар парлумонро фароҳам кардааст,
фаъолияти босамари худи ин ҳизб ва аз ҷумла роҳбари
тозакору тозанафаси он аст. ҲНИТ замоне, ки ҳанӯз 20
000 узв дошт, тавонист ду ҷо ё курсӣ дар Маҷлис дошта
бошад. Аммо ҳоло шумораи аъзои ин ҳизб ба 35 000
расидааст. Агар бо 20 000 узв тавониста бошад, ки ду
курсӣ дар порлумонро ишғол кунад, пас тақрибан ду
маротиба афзоиш ёфтани теъдоди аъзо чаро барои
зиёд шудани намояндагони он боис нашавад(?). Ба ин
далел дар ин интихобот ҲНИТ метавонад раъйи
бештар ба даст оварад ва ҳамин тавр теъдоди вакилони
худро зиёд кунад.
Вале акнун баргардем ба посухи ин пурсиш, ки
афзоиши шумори вакилони ҲНИТ барои Кабирӣ, ки
ончуноне пештар гуфтем, дар раъси ҳизб ҳизбро
дохили майдони мубориза кардааст, чӣ хоҳад дод.
КАБИРӢ – ИСЛОМИИ ҶАДИД

Муҳиддин Кабирӣ–исломие бо сару сурати нав,
исломие бо галстуку бидуни риш, исломие бидуни
доштани титулҳое чун муллову домулло ва сайиду
эшон дар ин интихобот бо ҳукумат мустақим «рӯбарӯ»
ва ё бо баёни дигар «сарбасар» мешавад. Муҳиддин
Кабирӣ, ки тӯли панҷ соли фаъолият дар порлумон
тавонист аз худ як симои вакили фаъол ва сухангӯро ба
намоиш бигзорад ва низ дар ин муддат дар даҳҳо
ҳамойишу конфронсҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз ҳизб, кишвар
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ва гоҳе ҳам аз минтақа намояндагӣ ва бо ин васила
худро дар берун низ матраҳ кунад ва муҳимтар аз ин
ҳама бидуни «текст» ва берун аз матни омодашуда
суҳбату нутқи бо мазмуни бомаъниро дошта бошад,
дар рӯбарӯи имтиҳони бағоят ҷиддӣ қарор гирифтааст.
Бидуни шак, гирифтани ҷойи бештар дар порлумон
барои Кабирӣ як дастоварди фавқулодда бузург хоҳад
буд, зеро ӯ ба коре муваффақ мешавад, ки то ӯ ҳизб ба
он даст наёфта буд. Яъне, дар он сурат ӯ тавонистааст,
ки иштибоҳҳои қаблиро бартараф карда, ба ин комёбӣ
ноил шавад. Дар сурате ки қабл аз ӯ ҳизб як марҳалаи
ҷанги шаҳрвандӣ бо ҳазорон «шаҳид» ва ҳамин тавр
марҳалаи сулҳро бо ҳазорон «умед» тай карда, бо
вуҷуди ин ҳама «шаҳодатҳо»-ву «умедвори»-ҳо ҳамагӣ
ду курсӣ дар порлумонро ба даст оварда буд. Кабирӣ
дар як шароити осоишта бар ин шумора афзуд.
Афзоиши шумораи намояндагони ҳизб дар Маҷлис
ҷойгоҳи Муҳиддин Кабириро ҳам дар худи ҳизб ҳам
дар саҳнаи сиёсати дохилӣ ва ҳам дар хориҷа боло
мебарад. Дар дохили ҳизб бархе аз андеша ва
тамоюлҳои беэътимодии мавҷуд ба ӯро мешиканад ва
нигоҳ ба «як ҷавони камтаҷриба»-ро аз байн мебарад ва
эътибораш боло меравад. Дар дохили кишвар ин
андешаро, ки Кабириро ҳизб ва он ҳам бо пуштибонии
лидерони алоҳида ба ин мартаба расонидааст, ботил
хоҳад кард. Ва дар сатҳи ҷаҳонӣ роҳу равиши
баргузидаи ӯро, ки ҳизбро торафт дар қалби ақшори
мухталифи ҷомеъа зада шумори аъзову мухлису
ҷонибдори худро афзун месозад, вале ҳамзамон симову
249

сирати як исломии «муътадил ва муросопеша»-ро касб
мекунад, дуруст мешуморанд, он гуна ки дунё Сайид
Абдуллоҳи Нуриро шинохт ва дар суроғаш
Афғонистон рафт.
АГАР ҲАҚҚИ КАБИРИРО АЗ Ӯ НАГИРАНД

Аммо бо таваҷҷуҳ бо воқеияти кишвар, ки натиҷаи
ба бовари хелеҳо интихобот дар ҳуҷраҳои алоҳида ва
долонҳои ҷудогона ва пешакӣ муайян мешавад оё
дастбакорони интихобот омодаанд, ки ин шароитро аз
Муҳиддин Кабирӣ нагиранд? Яъне оё бо он ки ҳукумат
ҷойи бештареро дар Маҷлис ба «наҳзатиҳо» дод,
нуфузи худро коҳида меҳисобад ва дар гирдоби ин
гумон меафтад, ки роҳҳоро барои Кабирӣ ба қуллаҳои
болотар кушодааст? Ба фарқ аз замони ду навбати қабл
фикр мекунам, ҳоло ҳукумат ҳеҷ боке ва ҳеҷ ҳаросе
нахоҳад дошт, ки агар намояндагони ҲНИТ дар
порлумон биафзоянд.
Бале, дар оғози бозгашти мухолифин, яъне ҲНИТ аз
ҳиҷрат таваққӯъи ҷомеъа аз он бештар буд. Ҷомеъа
интизор буд, ки бо ворид шудани мухолифин дар
саҳнаи сиёсат тавозун дар қудрат ҳифз ва яккатозӣ аз
миён меравад. Ба маҳзи ҳифзи ҳузури устувор, яъне
яккатозие, ки дошт, ҳукумат ҳукми худро болои онҳо
таҳмил кард ва ба онҳо шанси бештар надод, яъне
ҳамагӣ бо ду вакил ин ҳама муборизаҳо ҳисоб шуданд.
Вале ҳоло чуноне гуфтам, ҳукумат чунин бим ва тарс
надорад, балки ҳоло додани ҷойи бештар баёнгари аз
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як сӯ эътимоду итминон ба худ ва аз сӯйи дигар ба ин
ҳизб ба унвони як рақиби хушфаҳм ва озмудаву
муросокор талаққӣ мешавад. Бар изофа ҳукумат бо
афзоиши намояндаҳои бо ҷаҳонбинии мазҳабӣ дар
Маҷлис аз як сӯ чеҳраи худро боз ҳам демократитар
намуда, аз сӯйи дигар рӯ ба ислом ва аз сӯе ҳам ҳушдор
додани Каримов ба он маъно метавонад бошад, ки «бо
як гунае нирӯҳои мазҳабӣ ва сиёсиро зери назар дорем, вале
чӣ илоҷ, ки ҳар рӯз бештар фаъол мешаванд», карданист?
Аммо ҳамзамон бо афзоиши шумори намояндагони
ҲНИТ дар порлумон чунин сару садоҳое ҳам боло хоҳад
шуд, ки Муҳиддин Кабирӣ зери назорат ва бори
ҳукумат рафтааст ва бо ҳукумат «муомила» кардааст. Аз
ин дидгоҳ низ зиёд шудани намояндаи «наҳзатиҳо» дар
парлумон барои ҳукумат масъала нахоҳад шуд.
Ҳамчунин ҳукумат бо мухолифат наварзидан бар
афзоиши шумораи намояндаҳои ҲНИТ ҷойи пойи
Муҳиддин Кабирӣ, манзалат ва мақоми ӯро дар саҳнаи
сиёсати кишвар, албатта, дар он маҳдудае, ки худи
ҳукумат таъйин мекунад, таҳким бахшида ва Кабириро
аз як сӯ аз дасти нирӯҳои беруна, ки имкон дорад рӯяш
«ставка» кунанд, бигирад ва аз сӯйи дигар ӯро қоим дар
равише, ки ҳоло баргузидааст, яъне ҳизбе бидуни
мухолифати шадид нигаҳ бидорад.
Аммо агар бо ин ҳама шароит ва заминаҳои
фароҳамшуда барои густариш ва рушду эҳёи арзиш ва
тарвиҷи ақоиди исломӣ, ки дар он худи ҳукумат низ
ҳисса ва саҳм гузоштааст ҲНИТ натавонад, ки ҳадди
ақал се намояндаи худро вакили Маҷлис кунад, пас
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мантиқан чунин хулоса бармеояд, ки муносибати
давлат бо дин ва баргузории ҷашнвораи муҳташаме
барои соли мавлуди Имом Абӯҳанифа сароби назар
буда ва ҳадаф танҳо танг кардани фаъолияти ҲНИТ
ҳамчун як созмони сиёсии мазҳабӣ аст, вале аз
оқибатҳои чунин амал, ки нирӯҳои исломии бидуни
назорат ва ба истилоҳи имрӯзӣ радикалу тундравро
таҳрик хоҳад дод, бояд андеша кард.
Ҳафтаномаи «Миллат»,
№2, 14 январи соли 2010
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Аслами Муъмин
ГАШТИ НАВИ КАБИРӢ
(ГАШТИ АХИРИ РАИСИ ҲНИТ: – ТАРС, ДИПЛОМАТИЯ Ё
МУҲОФИЗАКОРӢ)

Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон бо ин
вуҷуд, ки натиҷаҳои интихоботи парлумонии
кишварро саршор аз тақаллуб ва барои худ
золимона эълом кард, ба хулосае омад, то ду
намояндаашро ки аз тариқи рӯйихати ҳизбӣ вакили
парлумон дониста шудаанд, барои иштирок дар
ҷаласаи
нахустини
Маҷлиси
намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристад.
Акнун тибқи натиҷаҳои расмии интихобот, ки
ҲНИТ 8,2 дарсади раъйи мардумро ба даст
овардааст, ду номзади ин ҳизб: – Муҳиддин Кабирӣ
ва Сайидумар Ҳусайнӣ вакили парлумон шуданд.
Ин дар ҳолест, ки қаблан дар маҳфилҳои Душанбе
сару садоҳо буданд, ки ба эҳтимоли қавӣ ба нишони
эътироз аз тақаллубкориҳо дар ҷараёни интихоботи
гузашта ин ҳизб намояндагонашро ба парлумон равон
нахоҳад кард. Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ин ҳизб
эълом карда буд, ки ҳизбаш ба нишони эътироз аз
натиҷаҳои интихобти "ғайридемократӣ" аз Шӯрои
ҷамъиятии Тоҷикистон хориҷ мешавад ва ҳатто аз
гуруснанишинии сиёсӣ ва раҳпаймоиҳо кор мегирад.
Аммо вазъият он чунон, ки бисёриҳо интизор доштанд,
сурат нагирифт.
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САБАБҲОИ ГАШТИ КАБИРӢ

Муҳиддин Кабирӣ сабаби чунин тасмими ширкати
намояндагони Ҳизби Наҳзати Исломиро дар парлумон
хеле дипломатӣ шарҳ дод. Вай дар ҳузури
хабарнигорон гуфт, ба хотири нигаҳ доштани оромӣ ва
субот дар кишвар, шӯрои сиёсии Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон дар ҷаласаи худ тасмим гирифт,
ки намояндагони ин ҳизб дар порлумони ҷадид ширкат
кунанд:
«Мо ин тасмимро бо дарназардошти шароити
кунунии кишвар ва ҳимояти дастовардҳои
ҳизбамон гирифтем. Ин тасмим барои мо бисёр
душвор буд. Агарчи бисёриҳо интизор доштанд, ки
шояд ҳамон тавре гуфтем, эҳтимоли нарафтан ба
маҷлис вуҷуд дошт. Бешак, агар ҲНИТ тасмим
мегирифт, ки ба маҷлис намеравад, шояд дар
назари як идда доираҳои таҳлилӣ ва бахусус
интихобкунандагон сарфи назар аз мансубияти
ҳизбиашон як каме бештар қаноатманд мешуданд
ва инро вокуниши ҷиддӣ ба натиҷаиҳои
интихоботи тақаллубӣ медонистанд. Мо ба раъйи
интихобкунандагон эҳтиром дорем, ҳаққи онҳоро
ҳимоя хоҳем кард, вале набояд фаромӯш кард, ки
масъулияти дигаре низ дар дӯш дорем, масъулияти
сулҳу субботро на танҳо дар кишвар, балки
минтақа».
Ба қавли Муҳиддин Кабирӣ, тибқи бархе манбаъҳо,
баъзе аз гурӯҳҳои манфиатдори дохилӣ ва хориҷӣ
метавонанд бо истифода аз фурсат ва эҳсосоте, ки дар
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кишвар ба амал омада, бахусус як танишҳои хурде, ки
миёни ҳизб ва мақомоти ҳокимият ахиран ба вуҷуд
омада, корҳоеро ба номи ҳизби наҳзати исломӣ ва
алайҳи давлат анҷом диҳанд. Ҳарчанд ки масъулони ин
ҳизб қарори худро дар бораи хориҷ шудан аз Шӯрои
ҷамъиятии Тоҷикистон тағйир надодаанд. Ин ҳолат
Ҳизби Наҳзати Исломиии Тоҷикистонро водор ба
фиристодани намояндагони худ ба парлумон кардааст.
Кабирӣ ҳамчунин дар нишасти хабарӣ таъкид кард,
ки тасмим сари иштироки ду намояндаи ин ҳизб ба
парлумон маънои даст кашидан аз шикоятҳои
додгоҳиро надорад ва масъулони ин ҳизб барои дифоъ
аз раъйи мардум талош хоҳанд кард: «Мо ҳанӯз ҳам
мегӯем, ки аз натиҷаи интихобот розӣ нестем ва
онро тақаллубӣ медонем ва он ду ҷое ки дар
порлумон ба мо дода шуд, ин ду курсӣ аз шумораи
зиёди курсиҳое ки мо дар интихобот ба даст
овардем, аст».
Муҳиддин Кабирӣ мегӯяд, ки то ҳол додгоҳҳои
Тоҷикистон, ба ҷуз додгоҳи ноҳияи Ҷалолиддин Румии
вилояти Хатлон шикоятҳои намояндагони ин ҳизб дар
робита ба тақалубкориҳо ҳангоми шуморидани
овозҳои интихоботро бо баҳонаҳои мухталиф сабт
накардаанд.
Кабирӣ афзуд, ки ҳарчанд Комиссияи марказии
интихобот ва раъйпурсии Тоҷикистон эълом кард, ки
онҳо 8,2 дарсади овозҳоро дар интихоботи 28-уми
феврал ба даст овардаанд, вале масъулон то ҳол бо
баҳонаҳои мухталиф натиҷаи шумориши овозҳо дар
ноҳияҳо ва вилоятҳои Тоҷикистонро ба ихтиёри онҳо
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нагузоштаанд. Ҳарчанд ки масъулони ин ҳизб номаҳои
зиёдеро ба масъулони зидахли кишвар ирсол кардаанд.
Ҳоло суол ин аст, ки дар чунин вазъият Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон аз ин тасмимгирӣ бурд
мекунад ё бохт?
БУРДИ КАБИРӢ

Дар назари аввал чунин «гашти Кабирӣ» шабеҳи
қалъабандӣ дар бозии шоҳмотро мемонад, ки он
характери ҳифзи мавқеи Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистонро дорад. Ёдовар шудани Кабирӣ аз вазъи
амниятӣ ва «ба хотири оромӣ ва субот чунин
тасмим гирифтем» гуфтани ӯ, як навъ нишон додани
ҳузур ва ҷойгоҳи Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон
ҳам барои ҳукумат ва ҳам ҷомеъаи Тоҷикистон буд. Ин
ишора маънои онро дошт, ки агар Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон набошад, имкон дорад, ҷойи
онро гурӯҳҳою равияҳои навпайдо дар ҷомеъаи
Тоҷикистон (ба мисли гурӯҳи Салафия ва "Ҳизбуттаҳрир") гирифта, суботи ҷомеъаро зери суол бибаранд.
Аз сӯйи дигар иштироки намояндагони Ҳизби
Наҳзати
Исломии
Тоҷикистон
дар
парлумон
метавонад, ба қавли коршиносон муносибати пешинаи
ин ҳизбро бо ҳукумат ва парлумон ҳифз кунад. Парвиз
Муллоҷонов, таҳлилгари масоили сиёсӣ дар ин маврид
мегӯяд, агар ҲНИТ ба порлумон ворид нашавад,
муносибати ҳукумат бо ҳизб сард хоҳад шуд: - «Ҳар як
қадами онҳо метавонад боиси тезу тунд шудани
вазъ гардад. Ва порлумон як минбари муаррифӣ ва
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матраҳ кардани афкори наҳзатиён мегардад ва бо
ин васила онҳо метавонанд, ки мавзеъи ҳизби
хешро талқин кунанд. Агар ҲНИТ ба порлумон
наравад, вазъият бад мешавад. Ва ҳукумат ҳам ин
муносибати ҲНИТ-ро ҳамчун эътироз қабул
мекунад».
Ҳамчунин
ба
хотири
эҳтироми
раъйи
интихобкунандагон, (8,2 дарсад бошад ҳам) ба парлумон
равона шудани Муҳиддин Кабирӣ ва Сайидумар
Ҳусайнӣ ҳаққи ҳалоли ҲНИТ дониста мешавад, аз
"плюсҳои" ҳизби мазкур аст.
БОХТИ КАБИРӢ

Агар
Ҳизби
Наҳзати
Исломии
Тоҷикистон
намояндагонашро ба парлумон равон намекард, ин
метавонист ба афзоиши ҳарчӣ бештари ҳузур ва имиҷи
ин ҳизб дар кишвар боис шавад, яъне метавонист
афроди бештареро ба пайрави ин ҳизб табдил диҳад.
Ин андеша барои он ҳам ба бохти ҲНИТ дахл дорад, ки
ду намояндаи Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон
наметавонанд дар баробари 53 вакили Ҳизби Халқии
Демократии Тоҷикистон овози ҳалкунанда дошта
бошанд. Чун аксари овозҳо дар парлумон ба вакилони
Ҳизби
Халқии
Демократӣ
марбутанд,
қабули
пешниҳодҳои намояндагони Ҳизби Наҳзати Исломии
Тоҷикистон аз ҷониби онҳо баъйид менамояд.
Дигар аз омилҳое, ки онро метавон аз бохтҳои ҲНИТ
аз «гашти нави Кабирӣ» унвон кард, метавонист ҷалби
таваҷҷуҳи кишварҳои хориҷ бошад. Ба қавли
257

коршиносон ворид нашудани аъзои ҲНИТ ба
парлумон имконотеро фароҳам меовард, ки баъзе
кишварҳо ва созмонҳои исломӣ ба хотири таҳкими
ҷойгоҳи ислом дар Тоҷикистон ин ҳизбро дастгирӣ
намоянд.
Бархе коршиносон муътақиданд, ки пас аз ин имиҷи
Кабирӣ ҳамчун лидери сиёсӣ метавонад ба андозае
коста гардад. Ҷонибдорони ин ақида фикрашонро бо
он асоснок менамоянд, ки ӯ бар хилофи интизориҳои
аксари раъйдиҳандагон амал намуд.
МАНФИАТҲОИ «ДИГАРОН» АЗ «ГАШТИ КАБИРӢ»

Ворид шудани намояндагони Ҳизби Наҳзати
Исломии Тоҷикистон ба парлумон ба шаклгирии
«парлумони бисёрҳизбӣ» асос мегардад, ки барои
ҳукумат аҳамияти хеле зиёд дорад. Ҳарчанд ки
Сайфулло Сафаров, таҳлилгари Маркази таҳқиқоти
стратегии
назди
Президенти
Тоҷикистон
ба
хабаргузориҳо гуфтааст, ки воридшавии ҲНИТ ба
парлумон ба манфиати ҳукумат нест, балки бештар ба
нафъи худи он ҳизб аст, аммо ин суханони Сафаровро
муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои арабӣ ва
ёдоварии ҷой додани ҳизби исломӣ дар парлумон
зимни мулоқотҳои байнидавлатӣ зери суол мебарад.
Таҳлилгарон мегӯянд, кишварҳои исломӣ ба ин хотир
ба Тоҷикистон ба тариқи сармоягузорӣ ба соҳаҳои
мухталифи иқтисодӣ кӯмак мекунанд.
Манфиатҳои ҳизбҳои сиёсии мухолиф, аз қабили
ҳизби сотсиал-демократӣ, ба «гашти Кабирӣ» ба
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мавқеи ҲНИТ ба интихоботи гузашта алоқаманд аст.
Агар
ҲНИТ
намояндагонашро
ба
парлумон
намефиристод, имкон дошт, эътилофе байни ин ҳизбҳо
пайдо шавад. Ҳамчунин афзоиши бештари норозиён аз
интихоботи гузашта ба мафиатҳои ҳизбҳои мухолиф
мувофиқ буд.
АНҶОМ Ё ОҒОЗ

Ба ин тартиб аз ворид шудани намояндагони Ҳизби
Наҳзати Исломии Тоҷикистон ба парлумон мавқеи ин
ҳизб дар ҷомеъаи Тоҷикистон чандон зиёд тағйир
нахоҳад хӯрд. Аммо идома додани баҳсҳо сари
шуморидани дубораи овозҳои интихобкунандагон ва ба
додгоҳҳо шикоят кардани ҲНИТ имкон медиҳад, дар
оянда, ҳар лаҳза мавқеи ин ҳизб тағйир ёбад.
Ҳафтаномаи «Озодагон»,
соли 2010
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Абдуқаюми Қаюмзод
ИНҚИЛОБИ КАБИРӢ
ҲНИТ ЗЕРИ РАҲБАРИИ Ӯ ПЕШ МЕРАВАД:
– СОБИР, СОБИТ, СОКИТ, САМИМӢ

Шӯру
ҳаяҷони
интихоботи
парлумонии
Тоҷикистон фурӯ нишаст. Саҳна сокит шуд. Гӯиё
дар ин сарзамин аслан кадом интихоботе баргузор
нашуда буд. Чизе такон нахӯрд, обе аз осиёбе
науфтод, авзоъ ноҷунбон монд. ҲХДТ ғалабаи
мутлақ ба даст овард, ҲСДТ ин навбат низ беруни
дар монд ва эътимоду раъйи мардум ба ҲНИТ бо ду
курсӣ хулоса шуд. Бале, бедиранг пас аз эъломи
натиҷаҳои
интихобот
сарусадоҳое аз
сӯйи
нокомону шикастхӯрдагон баланд шуда буд, аммо
замон «дармон» кард. Ба тақдир тан доданд. Аммо
оё воқеияти интихобот он чизе аст, ки гуфта шуд ва
ё он чизе аст, ки гуфта нашуд. Ва дар воқеъ, дар асл
ин интихобот киро интихоб ва чиро бозгӯ кард?
Агар ба он сӯйи хабарҳову назарҳои расмӣ нигоҳ
кунем, ин интихобот Кабириро баргузид ва аз сатҳи як
вакил ва раҳбари як ҳизби сиёсӣ ба як чеҳраи миллию
мардумӣ бадал кард. Балки метавон гуфт, ки бозёфти
мардуми тоҷик аз ин интихобот ҳамин Кабирӣ буд, ки
то ин маърака ӯро танҳо ба ҳайси як сиёсатмадор ва як
вакил мешинохтанд Паёми истиқболи густардаи
тӯдаҳои мардум аз ӯ ин аст, ки Кабирӣ раҳбарест
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болотар аз раҳбари як ҳизб. Ҳам ӯ буд, ки аз ин корзор
бо сари баланд, рӯи сурх, бовиқору пурғурур ва фотеҳ
берун омад. Ҳамин аст, ки бо дили пур ва бо такя ба
ҳақиқати дастгирии мардум гуфт, ки мо инқилоби
қалбҳоро ба роҳ андохтем, мо дар тасхири қалбҳо
пирӯз омадем. Бо интихоби Муҳиддин Кабирӣ мардум
омодагии худ, интизороти худро барои тағйири вазъи
мавҷуда ва шароити феълӣ ба намойиш бигзошт.
Изҳор дошт, ки Кабирӣ – чеҳраи нав, ҳарфу ҳиҷои нав
ва роҳу равиши навро қабул дорад. Ва ин интихобот як
ҳақиқатеро рӯи об баровард. Ҳақиқате ки ҳаросу
таҳлука дар қалбу мағзи бахши хурде аз ин ҷомеъа
андохт:- интихобкунанда дар талаби тағйири вазъ аст.
Мехоҳад бо нафарони дигар бошад. Ва ин нафари
дигарро дар симову сирати Кабирӣ кашф кард. Аз ин
рӯ метавонам бигӯям, ки ин интихобот Кабириро ба
унвони як чеҳраи комилан нав матраҳ кард. ӯ шахсияте
фароҳизбӣ ва фаропарлумонӣ шуд. Муҳимтарин ва
асоситарин падидаи ин корзор Кабирӣ буд, балки
ҳодисаи асосӣ дар ин маърака маҳз ӯ буд. Зеро тайи
наздик ба бист соли даврони истиқлол дар ҳеҷ
интихоботе мардум даври як ҳамватани худ ба ин
шавқу шӯр ҳалқа назада буд ва аз як ҳамватани худ ба
ин иштиёқу алоқа ва бо ин умедвориву интизорӣ
истиқбол накардааст. Аммо натиҷаҳои машкуку
мубҳаму мардуди интихобот ин мардуми мунтазирро
бори дигар мутмаин кард, ки агар саросар ва сад дар
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сад ба Муҳиддин Кабирӣ овоз бидиҳанд ҳам, хулоса
ҳамонест, ки ҳоло шудааст.
Акнун пурсиш ҳам ин аст, ки раъйи Муҳиддин
Кабирӣ чӣ миқдор буд ва чаро ба ӯ ин қадар кам овоз
доданд? Ва кам кардани овози ҲНИТ ба чӣ хотир ва
ҳадаф буд? Зӯри худро ба кӣ нишон доданд? Ба аҳзоб,
ба мардум ё ба берун? Агар нафари сеюм аз ҲНИТ ба
парлумон мерафт, чӣ мешуд? Мушоҳидаҳои нозирони
мустақил ҳокист, ки аз Муҳиддин Кабирӣ ва ҳизби ӯ 2530 дар сади интихобкунанда пуштибонӣ кардааст. Ва
дар чандин қитъаҳои овоздиҳӣ ҳатто ин нишондод
ҳудуди навад дар садро ташкил додааст. Агар ки ин
мардум электорат ва ё пойгоҳи иҷтимоии собит ва
устувору огоҳи Ҳизби Наҳзати Исломӣ бошад, пас
шумори афроди нороҳат аз авзои кунунӣ камтар аз ин
рақам набуд, ки овози додаи онҳо ба Кабирӣ сӣ дар
садро аз панҷоҳ дар сад низ бештар кард. Ин мардум
дар симои Муҳиддин Кабирӣ як гумкардаи худро
пайдо кард, нафаре халосгар, наҷотдеҳ ва навгаро дидан
хост.
Оё аз ин истиқболи гарму самимӣ ва муҳаббати
беандозаи мардумӣ Кабирӣ минбаъд, яъне то
интихоботи оянда чӣ истифодае хоҳад кард? Ин
истиқбол ва дастгирии мардум рӯи шонаҳои Кабирӣ
масъулияти сангинеро гузоштааст. Ҳоло агар ӯ дар
доираи манофеи як ҳизб андеша дошт, ҳамакнун дар
қаламрави нигоҳи ӯ ҳудуди бештар бояд ҷо бигирад.
Иқдомоти баъдии вай бештар зери заррабини худиву
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бегона қарор мегирад. ӯро мебояд ин ҷамъияти
пайравашро итминон диҳад, ки собир ва ботаҳаммул
бошанд ва ҳамзамон умедҳоро дар замини синаҳои
онҳо сабзу бедор дорад, то ки дар оянда ӯро ҳамроҳӣ ва
ҳамнавоӣ кунанд. Ҷомеъа аз ӯ барномаҳои ҷиддитар ва
қотеътарро интизор аст. Соли 2005 ҲНИТ ҳудуди 10%
раъй гирифта буд. Он вақт 16 ҳазор узв дошт. Соли 2010
чизе бештар аз 7% овоз гирифт, дар ҳоле ки наздики 40
ҳазор узв дорад. Худи ин арқом ва худи ин қиёс то чӣ
ҳад шаффоф доир шудани интихобот ва бо кадом
ҳадаф ба ҲНИТ кам овоз доданро нишон медиҳад. Вале
агар ки аз ин бештар бигӯям, ҳадафи «ҷабр» ба овози
ҲНИТ ҳамла ба Кабирӣ буд. Нафароне дар шахсияти ӯ
рақиби фавқуллодаеро ҳис карданд, ҳасодаташон боло
гирифт. Шояд аҷзу нотавонии худро дарк карданд. Дар
интихоботи соли 2005 Муҳиддин Кабирӣ барои рақиб
нафари даъвогари сатҳи болотар ба ҳисоб намерафт,
аммо ин навбат бар ин гумон шуданд, ки имкон дорад
Кабирӣ иддао кунад ва муддаъӣ ба он ҷое бошад, ки
ҳамаи риштаҳо ба он гиреҳ хӯрдааст. Аз ин рӯ, аз ҳоло
«дам»-и ӯро нишонданд ва надоданд он ҳиссаеро, ки
ҳаққи ҳалолаш буд. Албатта, вуруди нафари сеюм аз
ҲНИТ ба парлумон чизеро дар кори он тағйир
намедод, вале дақиқ аст, ки обрӯ ва нуфузи Муҳиддин
Кабириро боло мебурд. Натиҷа ба номи Кабирӣ хулоса
мешуд. Он натиҷае ки маҳз ҳамонро намехоҳанд. Бо
мулоҳизаҳои гуногун. Вале мулоҳизаи аслӣ шояд соли
2013 ва интихоботи он аст ва Кабирӣ ва неруи зери
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раёсати ӯро ба хотири он интихобот «писанд»
накарданд. Он неруе ки бо ин ҳукумат сулҳу созиш
карда, пайваста ошноӣ ва рафоқат зоҳир мекард, сарфи
назар шуд ва қадру эътибори онро бо ду ҳизби худсохта
баробар карданд. Ҳукумат бори дигар бар умқи ин
масъала мутаваҷҷеҳ шуд, ки эҳтиром, эътибор ва
эътимод матоест, ки наметавон бо зӯрӣ ба даст овард.
Эҳсоси он ки мавриди пазироӣ қарор нагирифт, хобу
оромро аз он рабуда. Баръакс Кабирӣ ба марра ва теға
расидааст. Ҳукумат бар ин бовар буд, ки ин навбат бо
анҷоми корҳои хайр ва заминагузориҳои хубе
эътимоди мардумро касб кардааст, барои мисол:нақби «Истиқлол»-у «Шаҳристон» - сохтмони нирӯгоҳи
барқии обии «Роғун» ва баҳрабардорӣ аз неругоҳи
«Сангтӯда-1» ва бузургдошти соли Имоми Аъзам ва
ғайра ба армуғон хоҳад овард. Аммо нашуд, зеро
мардум медонад, ки ин ҳама бо пули қарз аст, қарзи
болои мардум. Ҷомеъаро ин ҳама қаноат намедод.
Мақомот бо дарду алам пай бурданд, ки аслан
қобили қабули ҷомеъа нестанд, вале ҷудоӣ аз ин ҳама
зиндагии муҷаллал ва ғарқа дар симу зар барояшон
осон нахоҳад буд, вале дар чеҳраи Кабирӣ диданд, ки ӯ
ин ҳамаро хароб хоҳад кард. Кабирӣ зӯрашон овард.
Диданд, ки агар зӯрозмоӣ бар пояи анъана ва
суннатҳои интихобот бигзарад, хоҳанд бохт. Барои
назарияпардозону мафкурасозони ҳукуматӣ хеле
душвор хоҳад буд, ки зеҳну афкори мардумро мойили
худ бисозанд. Интихоботи парлумонӣ ҳеҷ яке аз
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умедворӣ ва пешгӯӣ, интизороту хушбиниҳои онҳоро
бароварда накард. Ва ҳамакнун сару мағз об мекунанд,
ки раъйи ба маротиб бештари ҲНИТ дар худ чӣ ангеза
дошта метавонад? Ин қисмат аз мардум андаруни ҳама
табақоти ҷамъият фаъолият доранд, ҳатто дар сатҳи мақомоти раҳбарӣ. Истиқбол аз Кабирӣ? Агарки
намояндаи ислом Кабирист, ҷомеъа аз ӯ истиқбол
дорад, бо ӯ меравад, ҳамроҳаш ва шарики сафараш
мешавад.
Албатта, наметавон ҲНИТ-ро аз Кабирӣ ҷудо кард
ва баракс ва ҳамин тавр наметавон гуфт, ки Кабирӣ
бидуни ин ҳизб ба мақоме, ки имрӯз дорад, даст ёфт.
Вале интихобот ин бор тавре ҷараён гирифт, ки
зоҳиран бештарини интихобкунанда ба Кабирӣ овоз
дод, ҳатто онҳое ки аслан тарафдори Наҳзат набуданд,
овоз доданд. Онҳо мутмаин буданд, ки ин ҳизб қудрат
дорад ва овозҳои онҳо барҳадар намеравад. Ва як фарқи
миёни ин интихобот аз интихоботи пешина дар он аст,
мардум ба Наҳзат ба он хотир овоз доданд, ки Кабирӣ
дар раъси он қарор дошт. Аз ин рӯ, мешавад гуфт, ки
ҲНИТ дар ин корзор ба сифати як неру ва созмоне
намудор шуд, ки ҷомеъа интизорот ва таваққуоти
худро дар он ҷуст. ҲНИТ собит кард, ки бидуни ҳузури
муассисон насли ба истилоҳ дувуму сеюми он ҳам
фосила барои тайи қуллаи мақсудро кӯтаҳ хоҳад кард.
Ин ҷо ҷойиз аст ба як нукта ишора шавад. Фарқи
интихоби Муҳиддин Кабирӣ аз интихоби Давлати
Худоназар дар чӣ буд? Он вақт бо вуҷуди ҳама
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фишорҳо мардум озод ва неруҳои озодихоҳи сиёсӣ
саркӯфта нашуда буд. Давлати Худоназар ба
намояндагӣ аз ҳама неруҳои мухолифин вориди
майдон шуда буд, аммо Муҳиддин Кабирӣ ба
намояндагӣ аз неруҳои исломӣ. Агар ки мардум
исломро намехост, ба исломӣ чаро овоз дод? Шояд ду
омил боис шудааст. Мардум, яъне интихобкунандае ки
ба Кабирӣ раъй дод, дар шароите қарор дорад, ки
барояш тоқатфарсост ва ҳозир аст ҳатто ҳукумати як
исломиро бипазирад. Омили дигар ин аст, ки мардуми
тоҷик бо ислом масъала ва мушкил надошту надорад ва
агар дошта буд, онро ҳал кардааст. Масъала ва
мушкили исломӣ қартаи бозии берунаҳост, аммо
дастоварди аслӣ ва асосии Кабирӣ натанҳо пазироии
мардум аз ӯ буд. Истиқбол ва пазироии мардум аз
Кабириро метавон анҷоми ёваҳое чун «оппозисюн ҷанг
карда буд, мухолифин ҷангро оварда буданд» низ қабул
кард, яъне он туҳмат ва газоферо, ки исломиҳо ҷанг
карда буданд, ҲНИТ гунаҳкори ҷанги дохилист, аз байн
бурд. Афзун бар ин, интихоби марҳум устод Сайид
Абдуллоҳи Нурӣ бар сари Кабирӣ интихоби шоиста
будааст. Ин интихобот таъйид ва тасбит кард, ки
Кабирӣ ба сифати ҷонишини ӯ тадбир ва тасмими
дуруст аст. Воқеан, Муҳиддин Кабирӣ ба дӯстону
душманон чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ исбот кард, ки
дар асл эътимоди мардум бо кист ва кӣ ба бовари
мардум тасаллут дорад. Кабирӣ исбот кард, ки пирӯз
шудааст. Интихоботи парлумонӣ нишон дод, ки ҲНИ
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то чӣ андоза метавонад дар фазои сиёсати кишвар
муассир бошад, ҲНИТ чӣ қадар ҷонибдор дорад.
Шакку гумонҳоро ба яқин бадал кард, ки ҳисоби
фардои ин ҷо бояд бо кӣ бошад. Ин интихобот огоҳӣ ва
ҳушдору паёме буд, ки мегуфт Муҳиддин Кабирӣ
омадааст ва омода аст ва ояндаро бе онҳо тасаввур
кардан иштибоҳ аст.
Кабирӣ ва неруи зери итоати ӯ дар ин интихобот
муқобили кадом ҳизб қарор нагирифта буд. Наҳзати
исломӣ дар баробари ҳукумат қарор гирифт ва
рақобату сабқат низ миёни ин ду сурат гирифт.
Инқилобе ки Муҳиддин Кабирӣ тухми онро корид,
ҳукуматро барошуфту дар изтироб овард. Ҳама
иқдомоти муассире ки барои тақвияти ҳузури худ
анҷом дода буд, аз ҷумла вайронии аҳзобе чун ҲДТ ва
ҲСТ ва таъсиси ҳизбҳое чун Ҳизби ислоҳоти иқтисодии
Тоҷикистон ва Ҳизби аграрии Тоҷикистон нақше бар об
шуд. Гуфта шуд, ки бозӣ бо демократия ва ханда бо
халқи Худо фарҷоми бад дорад, вале аз сӯйи дигар,
душвортарин масъалаи интихобот ва ҷонкоҳтарин
зарбаи он ба мардум буд, зеро раъйи он ба сирқат рафт
ва ба ӯ натиҷае дода шуд, ки онро намехост ва ҳамзамон
гуфта шуд:
«–Шумо интихобро дуруст анҷом надодед ва мо
худро ба ҷойи шумо интихоб мекунем. Чӣ тавр
мешавад, ки моро не, Кабириро интихоб кардед?»
Садои мардум дар гулӯяш буғӣ шуд.
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Ҳоло суол ин аст, ки минбаъд чӣ хоҳад шуд? Дар
вазъияте ки Муҳиддин Кабирӣ аз ҷонибдории васеи
мардум бархурдор аст, бо ӯ муносибат чӣ гуна ба роҳ
монда мешавад? Ин ҷо дигар шояд ҳама ниҳодҳо
алайҳи ӯ даст ба кор мешаванд. Шояд интихоботи соли
2013 ва нақшаҳои барои дарозмуддат кашидашуда аз як
сӯ ва аз сӯйи дигар обрӯву нуфузи афзояндаи Кабирӣ
водор мекунад, ки чорае ҷуста шавад?
Ба тадриҷ тамоми имконот ва василаҳо барои
бадном сохтани ҲНИТ-ро шояд кор мебаранд, бахусус
ба корҳои раиси он «дахолат» бештар мешавад.
Мутасаддиёну мушовирин расонаҳои мустақилро
маслиҳат медиҳанд, ки аз Кабирӣ камтар гӯянд, яъне
ӯро набояд «чеҳраи гӯё» кард. Шояд тафтишу бозрасиҳо
зиёд мешавад? Шояд кофтукови «иртиботи» ӯро бо
ҷаҳони берун, ба хусус кишварҳое чун Эрону Туркия
сахт мекунанд, изи ҳамкорӣ мекобанд? Яъне ҳама
васоили мумкину номумкинро барои аз мадор ва
мавозинат берун кардани ӯ ба кор мебаранд. Дар
дохили ҳизб шикоф ва нохушнудӣ мекобанд? Ва агар
наёфтанд, талош мекунанд бисозанд? Яъне шояд
шароити ҳузури ӯро маҳдуд ва талош мекунанд фардои
Кабирӣ имрӯз ба шаб бирасад? Чаро ки интихобот
мисли ойинаи қаднамо ё тамомнамо намоён кард. Ин
интихобот муносибати мардумро бо ҳукумат ва аҳзоби
сиёсӣ нишон дод. Имрӯз ҳам нирӯҳои мухолиф ва ҳам
ҳукумат ва ҳам мардум ҷой ва мақоми худро дар назди
ҳамдигар шинохтанд. Неруҳои мухолиф фаҳмиданд, ки
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то чӣ ҳаде аз пуштибонии мардум бархурдоранд.
Мардум ҳам қадру қиммат ва арзиши худро дар назди
ин ҳукумат пай бурд. Дар ҳоле ки аз мардум «сабри
сесола»- ро хоҳиш карда буданд, чизе иваз нашуд.
Баръакс, агар пештар барқ набуд, ҳоло газ нест. Маоши
мардум барои гузарони рӯзгораш кифоят намекунад.
Иқтисод аз ҳоли рукуд берун нашудааст ва ончи гардон
аст ба коми чанд нафар мечархад. Корхонаҳои наве, ки
чанд нафарро бо кор таъмин карда бошад, бунёд
нашудаанд. Сафи муҳоҷирин дар ҳоли зиёдшавист.
Аммо дар иваз чӣ? Ҷабран саҳмия мефурӯшанд ва роҳи
халқи худоро пулакӣ мекунанд, баҳои пардохти неруи
барқ боло меравад. Вале боз ҳам як савол шояд пеш
ояд, ки чаро ҲНИТ вокуниш ва акси садои ҷиддитаре ба
роҳ намонд? Масалан аз нофармониҳои мадание чун
гирдиҳамоиву раҳпаймоӣ кор нагирифт? Дар ҳоле ки
ин амалҳоро истисно намедонистанд. Ва дар ҳоле ки ин
тавон ва неруро ҳам доранд, ки дар доираи қонун
талаби адолат кунанд.
Шояд роҳбарони ҲНИТ, аз ҷумла раиси он, итминон
надоранд, ки дар сурати тазоҳурот омма пушти онҳо
қоим мешавад ва ё шояд ҳам мардум гирдиҳамоӣ
бикунад, вале оё назорати ин таҷаммӯъ мушкил
нахоҳад буд ва оё «иғво»-е барнахоҳад хест, ки занҷирро
дар пояшон биандозанд? Шояд паёмҳои пинҳоние ба
ин маъно расида бошад, ки агар қадам беҷо гузоштед,
ҲНИТ мамнӯъ ва худатон маҳбус мешавед? Дар ҳар
сурат дар баробари таҳқиру тавҳин тамкинро аз даст
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надоданд. Бо ин гуна баёнияҳо, ки пирӯзии моро
дигарон соҳиб шуданд, мо қалбҳоро мусаххар кардему
аммо дар рӯи коғаз чизи дигар навиштанд, қаноат
карданд. Аз ин рӯ, фикр мекунам рақибони дарунҳизбӣ
ҳам Кабириро сахт нахоҳанд гирифт, ки чаро аз ду ҷо
бештар натавонист бигирад. Рақибони дарунҳизбӣ дар
даст далел ва мадрак надоранд, ки Кабириро мулзам
кунанд, зеро саҳнаороиҳои ҲНИТ аз оғози маъракаи
интихоботӣ то анҷом худ як навоварӣ ва навпардозиҳои
сиёсӣ буд, аммо интихоботи парлумонии моҳи феврал
боз як аҷобати дигар дошт. ТВ-ҳои расмӣ баъди анҷоми
интихобот бештар дар бораи он ҳарф заданд. Дӯстони
пешину дӯстони нав аз тариқи шабакаҳо ба панду
андарзи мухолифон пардохтанд: Пой аз доираи қонун
фаро набигзоред, баҳсҳоро дар мурофиъаҳо ҳаллу фасл
намоед ва ҳатто дар барномаҳо Муҳиддин Кабириро
ҳам нишон доданд. Дар ҳоле ки тӯли панҷ соли вакили
порлумон будан, ӯро аслан дар пардаи ТВ роҳ
намедоданд. Ин ҳама барномаҳоро барои он нишон
доданд, ки Муҳиддин Кабирӣ гуфт, ки дар мо
интихобот ғайриқонунӣ доир шуд ва мо даст ба
тадбирҳои эътирозие чун гирдиҳамоӣ ва раҳпамоӣ
хоҳем зад ва аз эҳтимол дур нест, ки ба Маҷлиси
намояндагон наравем.
Бале, акнун замон бар вифқи муроди Муҳиддин
Кабирӣ мечархад ва дасту даҳони ӯро низ дигар бастан
душвор аст ва дигарбора дар муаррифии ӯ вожаи
«мухолиф» ҷойи «дигарандеш»-ро гирифт:
270

Дарвозаи шаҳр метавон баст,
Натвон даҳани мухолифин баст.
Ҳафтаномаи «Фараж», 2010

271

МУНДАРИҶА
Устод С. А.Нурӣ – Зиндагиномаи мухтасар -------- 3
Устод Нурӣ – муҷаддиди аср ----------------------------- 6
Сухане чанд пиромуни шахсият ва осори
устод Нурӣ------------------------------------------------------ 13
Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ва масоили рӯҳоният
дар Тоҷикистон ----------------------------------------------- 23
Хидматҳои устод Нуриро миллат фаромӯш
нахоҳад кард---------------------------------------------------- 37
Нуре, ки ҳам ирфонӣ ва ҳам илоҳист ------------------ 53
Шахсият ва осори Сайид Абдуллоҳи Нурӣ---------- 58
Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ҳақ буд ---------------- 71
Дар ҳадиси дигарон ----------------------------------------- 78
Устод Ҳимматзода – Зиндагиномаи мухтасар ----- 91
Шахсият ва осори Муҳаммадшариф Ҳимматзода 94
Шамъ агар хомӯш гардад… ------------------------------- 134
Арзи тасаллият------------------------------------------------ 139
Одамӣ дар олами хокӣ намеояд ба даст… ----------- 142
Ганҷе дар қаъри дарё ---------------------------------------- 147
Устод пур аз ҳикмат буданд ------------------------------- 152
Таъзияҳо --------------------------------------------------------- 156
Дар ҳадиси дигарон ----------------------------------------- 161
Муҳиддин Кабирӣ – Зиндагиномаи мухтасар ------ 173
Нурӣ ва Кабирӣ----------------------------------------------- 175
272

Интихоботе, ки имтиҳони Кабирист ------------------ 192
Гашти нави Кабирӣ ----------------------------------------- 197
Инқилоби Кабирӣ ------------------------------------------- 202

273

