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КАЛОМИ ПЕШВО

ҲАДАФ ИСЛОҲИ КАМБУДИҲО 
ВА ОМОДА НАМУДАНИ 

МУТАХАССИСОНИ ВАРЗИДА

БОЗДИДИ ДОНИШҶӮЁН АЗ 
ОСОРХОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

ҲАМКОРИИ 
ДУҶОНИБА РАВНАҚ МЕЁБАД

РАМЗИ ДДОТ БА НОМИ 
САДРИДДИН АЙНӢ ДАР МАРКАЗИ 

МИЛЛИИ ТЕСТӢ: 102
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МУАЛЛИМ АҚЛ, ШАРАФУ ВИҶДОНИ ҶОМЕА ВА СИМОИ АСОСИИ ОН МЕБОШАД.

СУХАНОНИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ-
ПЕШВОИ  МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ВАСФИ САДРИДДИН АЙНӢ

Эмомалӣ РАҲМОН

 Устод Садриддин 
Айнӣ бо хираду ҷасора-
ти таърихиаш ба ҳифзи 
фарҳангу адабиёти куҳан-
бунёди миллати тоҷик 
бархоста, дар густариши 
онҳо дар сафи пеш қарор 
дошт. Бо ҳидояти ӯ даҳҳо 
шогирдонаш ба пойтахти 
навтаъсис кӯч бастанд. 
Ҳамон солҳо даҳҳо шоиро-
ну нависандагон, олимон, 
овозхонону оҳангсозон 
ва дар маҷмуъ, зиёиёни 
зиёде ба пойтахти мам-
лакат омаданд, то ин ки 
неруи солим ва пешба-
рандаи зеҳниву ақлонии 
онро ташкил дода, ҳамчу-
нин, дар маҳви бесаводии 
мардум саҳми сазовор 
гузоранд. Пойтахти дав-
лати навини тоҷикон ба 

макони нашъунамои сиё-
сатмадорони нав, қаҳра-
монони меҳнат, олимони 
забардасти соҳаҳои таби-
атшиносию ҷомеашиносӣ, 
шаҳри дӯстию бародарии 
миллатҳои гуногун табдил 
ёфт.
Хидмати ҷоннисо-

рона ва миллатдӯстонае, 
ки устод Садриддин Айнӣ 
барои нигоҳ доштан ва 
ривоҷи забону адабиёт, 
таърихи фарҳангамон ва 
умуман, тарбияи таърих-
нигорон, рӯзноманигорон, 
шоирону нависандагон ва 
арбобони давлати ҷавони 
тоҷик кардааст, қобили 
ҳама гуна қадршиносист. 
Бинобар ин, пешниҳод ме-
кунам, ки аввалин мактаби 
олии маорифи кишвар, 

яъне Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи устод Садриддин 
Айнӣ номгузорӣ шавад.
Дар даврони тақдир-

соз устод Садриддин Айнӣ 
вориди саҳнаи пайкори 
муқаддаси миллӣ шуд. 
Муборизаи ҷасурона ва 
фаъолияти хирадмандо-
наи фарҳангиву маънавӣ, 
идеявӣ, адабӣ ва сиёсиву 
иҷтимоии ӯ дар асл кор-
номаи бузурги миллӣ ва 
саҳми шоиста дар таъ-
мини истиқлоли Ватан 
дар оянда буд. Бесабаб 
нест, ки устод Садриддин 
Айнӣ нахустин “Қаҳрамо-
ни Тоҷикистон”-и соҳиби-
стиқлол гардид.
Ҳар миллат ва ҳар 

халқ, хоҳ бузург бошаду 

хоҳ хурд, то худро нашино-
сад, эҳтиром накунад, таъ-
рих, фарҳанг ва суннатҳои 
худро надонаду қадр на-
кунад, ҳеҷ гоҳ дар миёни 
миллатҳои дигар мақому 
манзалати шоён пайдо 
карда наметавонад. Фар-
зандони фарзонаи миллат 
инро амиқ дарк менаму-
данд ва ҳамеша кӯшиш 
ба харҷ медоданд, ки шуъ-
лаи худшиносии миллиро 
дар дили ҳаммиллатони 
худ бедор кунанд. Ба ёд 
орем сухани миллатсози 
устод Айниро дар оғози 
арси XX, ки барқасди ҳама 
бадхоҳони миллати тоҷик 
баланд садо дод ва он то 
ба имрӯз барҳақ хизмати 
бузург дар назди миллати 
хеш мебошад.


